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บทคดัย่อ 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตวัชี้วดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการ

เป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย โดยที ่“เยาวชน” ในการศกึษาครัง้นี้หมายถงึผูท้ีม่อีายุระหว่าง 15-24 

ปี การวจิยันี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ด าเนินการวจิยัดว้ยการศกึษาเอกสาร การสงัเคราะหแ์นวคดิ

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิผลการศึกษาแบ่งตัวชี้ว ัดการรู้เท่าทันสื่อสังคม

ออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธปิไตยออกเป็นสองกลุ่ม ไดแ้ก่ การรบัขอ้มลูเขา้ และการส่งขอ้มูล

ออก โดยตวัชีว้ดัเกีย่วกบั “การรบัขอ้มลูเขา้” ประกอบดว้ยการมทีกัษะในการเขา้ถงึขอ้มลู (Access) โดย

สามารถเลือกรบัข้อมูลข่าวสารและสื่อการเมอืงจากแหล่งที่หลากหลาย ; ทกัษะในการวิเคราะห์และ

ประเมนิขอ้มลู (Analyze and Evaluate) คอืสามารถแยกความจรงิออกจากความเหน็ สามารถวเิคราะห์

ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู และการตระหนักในหน้าทีพ่ลเมอืง คอืสามารถรอ้งเรยีนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

เมือ่พบเหน็การท าผดิกฎหมาย ส่วนตวัชีว้ดัเกีย่วกบั “การส่งขอ้มลูออก” ประกอบดว้ยการมทีกัษะในการ

ผลิตสื่อ (Create) คือสามารถเลือกวธิีการน าเสนอที่เหมาะสมกับวตัถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการ

น าเสนอ การมสี่วนร่วม (Participate) ในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์อย่างสรา้งสรรค์ คอืการเคารพความ

คดิเหน็ที่แตกต่าง การโต้แยง้โดยใช้หลกัเหตุและผล การใช้ภาษาแบบสนัตวิธิ ีการไม่ใช้ถ้อยค าดูหมิน่

ผูอ้ื่น และการน าเสนอหรอืแชรข์อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่นและสงัคม และการรูส้ทิธ ิหน้าที ่และความ

รบัผดิชอบตามกฎหมาย คอืไม่ใช้คอมพวิเตอรท์ ารา้ยหรอืละเมดิผู้อื่น สรา้งหลกัฐานที่เป็นเทจ็ ละเมดิ

การใชท้รพัยากรคอมพวิเตอรโ์ดยทีต่นเองไม่มสีทิธิ ์(Copyright) และต้องค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้

ต่อสงัคมอันเกิดจากการกระท าของตน มจี านวนตัวชี้วดัรวมทัง้สิ้น 25ตัวชี้วดั (การรบัข้อมูลเข้า 8 

ตวัชีว้ดั และการส่งขอ้มลูออก 17 ตวัชีว้ดั)   

ค าส าคญั : การรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์, เยาวชน, พลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย, ตวัชีว้ดั 
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Abstract 

 

The objective of this research is to develop indicators for social media literacy of youths 

for citizenship in a democratic society.  The word “ youth”  in this research means young people 

between 15-24 years of age. This study use qualitative methods including documentary research, 

theoretical synthesis, and interviews with expert informants.  The result of the study categorized 

social media literacy indicators in to two groups:  receiving information and sending information. 

Indicators for “ receiving information”  consist of skill for selecting information and political media 

by using diverse sources, the skill for analysis and evaluation enabling individuals to separate 

fact from opinions, analyze reliable information, and realize civic duty by making complaints with 

relevant agencies when someone breaks the law.  For “ receiving information”  indicators consist 

of creating skills that enable individuals to appropriately present information relevant to objectives 

and content, individuals participate in social media by respecting other’ s opinions, care for 

reasonable argument, using peaceful language, beware of insulting other people , share or 

present useful information, aware of rights, civic duty and responsible by not using one’s computer 

to trespass on other people, create false evidence, or infringe on computer copyright, and concern 

for potential consequences to society from their actions.  This study has 25  indicators in total (8 

receiving information indicators and 17 sending information indicators). 

Keywords: Social Media Literacy, Youths, Democratic Citizenship, Indicators 
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บทสรปุผูบ้ริหาร 

 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตวัชี้วดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการ

เป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย ซึง่“เยาวชน” ในการศกึษาครัง้นี้ หมายถงึ ผูท้ีม่อีายุระหว่าง 15-24 

ปี ตามการจ าแนกของส านักงานสถติแิห่งชาต ิการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็น

พลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย ใชว้ธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ด าเนินการวจิยัดว้ยการศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละ

งานวจิยัเกี่ยวกบั 1) พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตและสื่อสงัคมออนไลน์ในประเทศไทย 2) แนวคดิ

เกี่ยวกบัสื่อสงัคมออนไลน์ 3) แนวคดิการรูเ้ท่าทนัสื่อ และ4) แนวคดิเกี่ยวกบัความเป็นพลเมอืงในสงัคม

ประชาธปิไตย   

ในการพฒันากรอบแนวคดิและชุดตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็น

พลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย อาศยัการศึกษาและวเิคราะห์เนื้อหาเพื่อสงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎีที่

เกี่ยวขอ้งกบัการวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์และการเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย โดยท า

การสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ/ิผูเ้ชีย่วชาญ (expert interview) จ านวน 8 ท่าน จาก 6 หน่วยงาน/องคก์ร ซึง่

ประกอบด้วยนักวชิาการด้านนิเทศศาสตร ์นักวชิาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดจิทิลั และผู้เชี่ยวชาญจาก

หน่วยงานภาครฐัที่ด าเนินการโครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ/สื่อสังคมออนไลน์แก่เยาวชนและ

ประชาชนทัว่ไป ประกอบด้วย ผู้แทนจากศูนย์ประสานงานและขบัเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้อง

คุ้มครองเดก็และเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ กรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย์, ผูแ้ทนจากส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

(ONDE) กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม, ผูแ้ทนจากสาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(IT Management) คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล, ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บรโิภคด้านกิจการกระจายเสยีงและกิจการโทรทศัน์ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) ,องคก์รพฒันาเอกชน (เอน็จโีอ) และตวัแทน

ของกลุ่มเดก็และเยาวชน ทัง้นี้การสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ/ิผูเ้ชีย่วชาญมจีุดประสงค์เพื่อน าขอ้เสนอแนะ

มาปรบัปรุงชุดตัวชี้ว ัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตยให้มคีวามเหมาะสม มเีนื้อหาตวัชี้วดัที่ครอบคลุม ทนัสมยั และสอดคล้องกบับรบิทและ

สภาพความเป็นจรงิของสงัคมไทยในปัจจบุนั 
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ผลการศึกษาในเบื้องต้นได้ตัวชี้ว ัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนในสังคม

ประชาธปิไตย (ร่าง) จ านวน 14 ตวัชี้วดั ภายหลงัการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิได้ปรบัปรุงแก้ไขเนื้อหา

ตวัชีว้ดัและเพิม่ตวัชีว้ดัใหมข่ึน้อกี 11 ตวัชีว้ดัตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิการศกึษาครัง้นี้จงึไดชุ้ด

ตวัชี้วดัทัง้สิ้นจ านวน 25 ตวัชี้วดั ซึ่งแบ่งตวัชี้วดัออกเป็นสองกลุ่มหลกัคอื การรบัขอ้มูลเขา้ จ านวน 8 

ตวัชีว้ดั และการส่งขอ้มลูออก จ านวน 17 ตวัชีว้ดั โดยตวัชีว้ดัเกี่ยวกบั “การรบัขอ้มลูเขา้” ประกอบดว้ย

การมทีกัษะในการสื่อสาร ไดแ้ก่ การเขา้ถงึเป็น (Access) การวเิคราะห์และประเมนิเป็น (Analyze and 

Evaluate) และการรูส้ทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามกฎหมาย ส่วนตวัชีว้ดัเกี่ยวกบั “การส่งขอ้มูล

ออก” ประกอบดว้ย การมทีกัษะในการสื่อสารและผลติสื่อ (Create) การตระหนักในบรรทดัฐานพลเมอืง 

คอืสามารถมสี่วนร่วมในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (Participate) และการรู้สทิธ ิหน้าที่ 

และความรบัผดิชอบตามกฎหมาย ตามล าดบั 

งานวจิยัชิน้นี้ไดด้ าเนินการจดัท าแบบทดสอบเพื่อเป็นเครื่องมอืส าหรบัวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคม

ออนไลน์ของเยาวชนในการวจิยัครัง้ต่อไป โดยแบบทดสอบที่จดัท าขึน้ ใชร้ปูแบบขอ้สอบปรนัยแบบ 4 

ตวัเลอืก จ านวนทัง้หมด 26 ขอ้ ขอ้สอบแต่ละขอ้วดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในด้าน

ต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ดัทีพ่ฒันาขึน้ เช่น การวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อด้านการโต้แยง้โดยใช้หลกัเหตุผล

และเคารพความคดิทีเ่หน็ต่าง การวดัดา้นการวเิคราะหแ์ละตคีวามความหมายของขอ้มลู การวดัดา้นการ

ผลติสื่ออย่างสรา้งสรรคท์ีไ่ม่น าไปสู่การสรา้งความแตกแยกของคนในชาต ิการวดัดา้นการใชภ้าษาแบบ

สนัตวิธิทีี่ไม่น าไปสู่การยัว่ยุ ปลุกปัน่ เป็นต้น โดยในอนาคตสถานศกึษาต่างๆ สามารถน าตวัชี้วดัและ

แบบทดสอบการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตยที่

โครงการฯ พฒันาขึน้ไปใชป้ระเมนิระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของนักเรยีนมธัยมปลายและนิสติ

นักศกึษาในระดบัอุดมศกึษา และใหค้วามรูเ้พิม่เตมิแก่นักเรยีนและนักศกึษาทีย่งัขาดทกัษะการรูเ้ท่าทนั

สื่อสงัคมออนไลน์  

โดยสรุปการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ (social media literacy) เป็นทกัษะทีม่คีวามส าคญัอย่าง

ยิง่ต่อเด็กและเยาวชน  อีกทัง้การรู้เท่าทนัสื่อยงัเป็นทกัษะที่มคีวามเกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมอืงที่

เขม้แขง็ในสงัคมประชาธปิไตย อย่างไรกต็ามในการส่งเสรมิใหเ้กดิการรูเ้ท่าทนัสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่ม

เดก็และเยาวชนจ าเป็นต้องบูรณาการความร่วมมอืหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชา

สงัคม และประชาชน เพื่อสรา้งความตระหนักหรอืส านึกสาธารณะ (public awareness) ถงึผลกระทบ

ของสื่อสงัคมออนไลน์ทีม่ต่ีอเยาวชนและสงัคมในภาพรวม ทัง้นี้เพื่อสรา้ง “ภมูคิุม้กนั” ในการบรโิภคสื่อ

ใหก้บัเดก็ เยาวชน และนิสตินกัศกึษาทีบ่รโิภคขอ้มลูขา่วสารอยา่งท่วมทน้ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ในแต่ละ

วนั โดยเฉพาะในยคุทีส่ ื่อดจิทิลัเขา้มามอีทิธพิลและส่งผลต่อการรบัรู ้ความเขา้ใจ ทศันคตแิละพฤตกิรรม

ของเดก็และเยาวชน การพฒันาชุดตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนัสื่อจะเป็นเครือ่งมอืในการวดัสถานการณ์การรูเ้ท่า
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ทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในแต่ละภาคของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความ

ตระหนกัและการรูเ้ท่าทนัสื่อ โดยเฉพาะอยา่งยิง่สื่อของกลุ่มการเมอืงแก่เยาวชนในอนาคตต่อไป  
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Executive Summary 

 

The objective of this research is to develop indicators for social media literacy of youths 

for citizenship in a democratic society.  According to the National Statistical Office, the word 

“ youth”  means young people age between 15- 24 years old.  This research used qualitative 

methods to address the following concepts: 1) internet and social media behavior in Thailand; 2) 

social media; 3) media literacy; and 4) democratic citizenship. 

The development of the conceptual framework in this research was based on analysis 

and synthesis of concepts and theories concerning social media literacy and democratic 

citizenship, explored through interviews with eight experts from six different organizations; the 

expert fields represented in this consultation were communication arts, digital media, and public 

authorities involved in enhancing media literacy for youths and ordinary citizens.  Organizations 

consulted were Child Online Protection Action Thailand (COPAT), Ministry of Social Development 

and Human Security; Office of the National Digital Economy and Society Commission, Ministry 

of Digital Economy and Society; IT Management, Faculty of Engineering, Mahidol University; 

Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission ( NBTC) ; non-

government organizations; and youth organizations. Consultation was done to improve indicators 

on social media literacy for youths in democratic society and to ensure that all indicators have 

inclusive content, are up-to date, and fit with the current situation and Thai context. 

Concerning the first draft of this research, 14 indicators on social media literacy were 

developed.  After interviews with experts, 11 indicators were added in based on the expert 

recommendations.  As a result, there are 25 social media literacy indicators in total.  These 

indicators are classified in to two groups:  “ receiving information”  consists of 8 indicators and 

“sending information” consists of 17 indicators. For “receiving information” present communication 

skills consist of the ability to get access, analyze, and evaluate including perceiving right, civic 

duty, and responsible for the law. For “sending information” present communication and creation 

skills, consist of concern about citizen awareness, ability to ensure that individuals properly use 

social media, ability to understand rights, self-duty, and responsible for the law, respectively.  
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This research created a social media literacy test as a youth social media literacy 

measurement tool to be used in future research. The test has 26 multiple choice questions. Each 

question evaluates a different aspect of social media literacy skills, for example, reasonable 

argumentation and respect for different opinions, information analysis and interpretation, creative 

production aimed at avoiding national conflict and social division, using peaceful language by 

avoiding aggressive, rude, and provocative words and so on. Concerning social media literacy of 

youths for citizenship in a democratic society test, educational institutions can use this test to 

measure social media literacy of high school students and university undergraduates in Thailand, 

in order to indicate whether there is a need to enhance knowledge about social media literacy. 

In conclusion, social media literacy is an important skill set for children and young people 

because social media literacy skills address citizenship in a democratic society.  However, to 

enhance such skills among young people, the state, private enterprise and civil society have to 

work together in order to raise public awareness in the society as a whole and to prevent the 

negative consequences of social media by building an “ immunity”  among young people who 

consume an overwhelming amount of data and information every day.  In this digital age, digital 

media incessantly influences people’s perceptions, mindsets, and behavior. Social media literacy 

indicators developed in this research will therefore, help measure social media literacy in 

Thailand, especially in regard to political media, to raise awareness among young people in the 

future. 
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บทท่ี 1 
 

1.1  ท่ีมาและความส าคญั 

ในภาวะสังคมปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคสารสนเทศอย่างรวดเร็วและต่อเนื่ อง 

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อประชาชนในการใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเขา้ถงึ

ขอ้มลูและการตดิต่อสื่อสาร สื่อดจิทิลั อนัไดแ้ก่ ดจิทิลัมเีดยี โซเชยีลมเีดยีหรอืสื่อสังคมออนไลน์ (social 

media) ที่จดัว่าเป็นสื่อใหม่ (new media) มอีทิธพิลมากขึน้เรื่อยๆ ต่อการรบัรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม

ของคนในสงัคม  ความเจรญิก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท าใหส้ื่อใหม่สามารถเขา้ถงึผูร้บัสารได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไวผ่านทางอินเตอร์เน็ต ในขณะที่สื่อกระแสหลัก อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ 

หนงัสอืพมิพ ์ตอ้งอาศยัสื่อมวลชนท าหน้าทีเ่ป็นผูส้่งสาร  

จุดเด่นของสื่อใหม่เหล่านี้คอืประชาชนทัว่ไปสามารถเขยีนข่าวหรอืท าหน้าทีเ่ป็นผู้ส่งสารไปยงั

สงัคมทัง้ในและต่างประเทศ และยงัเป็นการสื่อสารสองทาง ( two-way communication) ทีเ่ปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถโต้ตอบกนัไดท้นัท ีส่งผลใหส้ื่อใหม่ไดเ้ขา้มาแย่งชงิพืน้ทีข่่าวทีเ่คยถูกผูกขาดมาอย่าง

ยาวนานโดยสื่อกระแสหลกัอย่างหนังสอืพมิพ ์โทรทศัน์ และวทิยุ ซึง่ถอืเป็นปรากฏการณ์เชงิบวกทีเ่ปิด

โอกาสให้พลเมอืงเข้ามามสี่วนร่วมต่อประเด็นสาธารณะต่างๆ ในสงัคม อย่างไรก็ดีข้อควรระวงัหรอื

จุดอ่อนที่เด่นชดัที่สุดของสื่อใหม่คอืที่มาและความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูล ตลอดจนนัยซ่อนเร้น 

(hidden meaning) ต่างๆ ทีม่ากบัขา่วสารเหล่านัน้ ซึง่ในหลายกรณสีื่อใหม ่โดยเฉพาะสื่อสงัคมออนไลน์ 

ถูกใช้เป็นเครื่องมอืในการต่อสู้ทางการเมอืง มกีารน าเสนอในลกัษณะโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าการ

น าเสนอขอ้เทจ็จรงิอยา่งรอบดา้น  

จากสถติพิบว่าผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตกว่าครึง่หนึ่งในประเทศไทยเป็นเดก็และเยาวชนทีม่อีายุระหว่าง 

14-24 ปี คดิเป็น 13% ของจ านวนประชากรอายุ 14-65 ปี หรอืคดิเป็น 8,570,890 คน เยาวชนกลุ่มนี้

จดัเป็นดจิทิลั เนทฟี  (digital native) หรอืกลุ่มคนที่เตบิโตมากบัเทคโนโลยดีจิทิลั และใช้อนิเตอรเ์น็ต

เป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนั1  ผลส ารวจการใชอ้นิเทอรเ์น็ตของประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไป จ าแนกตาม

กลุ่มอายุของส านักงานสถติแิห่งชาต ิพบว่า ประชากรกลุ่มอายุ 15-24 ปี มสีดัส่วนการใชอ้นิเตอรเ์น็ตสงู

ทีสุ่ดทุกปีระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556  โดยในปี 2556 สดัส่วนการใชอ้นิเตอรเ์น็ตของกลุ่มอายุ 15-24 ปี 

อยู่ทีร่อ้ยละ 58.4 รองลงมาคอืกลุ่มอายุ 6-14 ปี รอ้ยละ 54.1 กลุ่มอายุ 25-34 ปี รอ้ยละ 33.5 กลุ่มอายุ 

35-49 ปี ร้อยละ 18.7 และในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไปมเีพียง ร้อยละ 6.62  อาจกล่าวได้ว่าวิถีชีวิตของ

                                                           
1 มายดแ์ชร ์ประเทศไทย. (27 มนีาคม 2557). Growing up as Digital Natives. สบืคน้จาก: http://mindsharewold.com/Thailand/.  
2 ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ (2556). สรุปผลทีส่ าคญั: ส ารวจการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน พ.ศ. 2556. 

http://mindsharewold.com/Thailand/
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เยาวชนไทยในปัจจุบันมลีกัษณะของการใช้ชีวิตแบบคนยุคเทคโนโลยดีิจทิลัที่เติบโตมากับการใช้

อนิเตอรเ์น็ตเป็นช่องทางไปสู่การเปิดรบัข่าวสาร ความบนัเทงิ ตดิต่อสื่อสาร และสรา้งกลุ่มเพื่อนในสงัคม

ออนไลน์ และการเปิดรบัสื่อใหม่หรอืสื่อดจิทิลั รวมถงึสื่อสงัคมออนไลน์ มกัเป็นการเปิดรบัคนเดยีวเป็น

ส่วนใหญ่3  

ทัง้นี้ สื่อสงัคมออนไลน์ (social media) อาท ิพนัทปิ (Pantip), เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวติเตอร ์

(Twitter) และไลน์ (Line) มคีวามแตกต่างจากสื่อหลกั กล่าวคอื ในขณะทีส่ื่อหลกัตอ้งอาศยัสื่อมวลชนท า

หน้าที่เป็นผู้ส่งสารหลกัและมอีงค์กรและจรรยาบรรณวชิาชพีผู้ผลติสื่อคอยก ากบัดูแลในระดบัหนึ่ง สื่อ

สังคมออนไลน์มักไม่ระบุตัวตน ประชาชนทัว่ไปสามารถเป็นทัง้ผู้ส่งสารและผู้ร ับสาร โดยไม่มี

ผู้รบัผดิชอบต่อผลกระทบที่เกดิขึ้นจากข้อมูลที่เผยแพร่ออกไป4 ดงันัน้จงึสามารถพบการแสดงความ

คดิเห็นในลกัษณะ “ประทุษวาจา” (hate speech) การแสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยค าที่หยาบคาย 

กระทบต่อศลีธรรมอนัดขีองสงัคม การใชข้อ้มลูทีเ่ป็นเทจ็หรอืมลีกัษณะจงใจบดิเบอืนหรอืท าใหผู้ร้บัสาร

เขา้ใจผดิ การละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลของผู้อื่น ไปจนถงึการแสดงความคดิเห็นที่ส่งผลกระทบต่อความ

มัน่คงของชาต ิ 

นอกจากนี้ สื่อใหม่อนัรวมถงึสื่อสงัคมออนไลน์ต่าง ๆ ลว้นถูกใชเ้ป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

สื่อสารการเมอืงที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมากมายในปัจจุบัน และถูกน ามาใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายทาง

การเมอืง ทัง้โดยนักการเมอืง พรรคการเมอืง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสงัคม ท าใหส้ื่อเหล่านี้มฐีานะ

เป็นเครื่องมอืในการต่อสู้ทางการเมอืงของแต่ละฝ่าย การใช้สื่อการเมอืงเหล่านี้มกีารน าเสนอความ

คดิเหน็และความเชื่อปะปนกบัความจรงิ ไม่ไดน้ าเสนอขอ้เทจ็จรงิทีม่ขีอ้มลูอย่างรอบดา้น ในทางตรงกนั

ขา้มมกีารน าเสนอในลกัษณะโฆษณาชวนเชื่อ มคีวามล าเอยีง อคต ิยัว่ยุให้เกดิความขดัแยง้ แตกแยก 

เกลยีดชงั5   

ในขณะที่การเปิดรบัข่าวสารจากสื่อต่างๆ นัน้ ผู้รบัสารก็มกัจะแสวงหาข่าวสารหรอืติดตาม

ข่าวสารจากแหล่งทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัความเชื่อหรอืความคดิเหน็ของตนทีม่อียู่ก่อนแลว้6 ซึง่เป็นทีน่่า

ห่วงกงัวลว่าการจ ากดัการเปิดรบัสื่อเฉพาะสื่อที่สนับสนุนความคดิหรอืความเชื่อของตนนัน้จะส่งผลให้

                                                           
3 อมร สวสัดิร์กัษ์ และคณะ (2559). การพฒันาชุดกจิกรรมส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสือ่ของนกัเรยีนในโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 3. วารสารสงัคมศาสตรว์ชิาการ ปีที ่9 ฉบบัที ่3 กนัยายน – ธนัวาคม 2559. 
4 นิธดิา ววิฒัน์พาณชิย.์ (2558). การพฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่สงัคมออนไลน์. วารสารบณัฑติศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถมัภ ์ปีที ่9 ฉบบัที ่3 กนัยายน – ธนัวาคม 2558. 
5 คมชดัลกึ (2553). รายงานสถานการณ์สือ่ ปี 2552 ปีแห่งการใชส้ือ่เพือ่สรา้งสงครามการเมอืง. สบืคน้จาก: 
http://www.komchadluek.net/news/politic/43369.  
6 ชวรตัน์ เชดิชยั. (2527). ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการสือ่สารมวลชน. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน. 
สาขาวชิาการสือ่สารมวลชน. กรุงเทพฯ.  

http://www.komchadluek.net/news/politic/43369
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บุคคลนัน้มขีอ้มลูทีจ่ ากดัในการท าความเขา้ใจและวเิคราะหส์ถานการณ์ต่างๆ อยา่งรอบดา้น เมือ่ขอ้มลูที่

รบัมาเป็นขอ้มลูเพยีงดา้นเดยีว หรอืเป็นขอ้มลูทีผ่่านการบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิเพื่อประโยชน์ทางการเมอืง

ของผูผ้ลติเนื้อหาสื่อดงักล่าว  

แมว้่าการน าเสนอเนื้อหาของผูผ้ลติสื่อดจิทิลั และการแสดงความคดิเหน็ของผูใ้ชส้ื่อดจิทิลัเองจะ

พบปัญหาดงัทีก่ล่าวแลว้ การคุม้ครองผูร้บัสารจากเนื้อหาสื่อดจิทิลัทีเ่ป็นภยักย็งัไม่สามารถท าไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพทัง้นี้ด้วยธรรมชาตขิองสื่อดจิทิลัเองที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นผู้เขยีนข่าว ในขณะที่การ

คุ้มครองหรอืควบคุมเนื้อหาสื่อโดยภาครฐั มกัถูกมองว่าเป็นการจ ากดัสทิธเิสรภีาพการแสดงออกทาง

ความคิดเห็น (freedom of expression) อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 มเีจตนารมณ์ในการป้องกนัการใชส้ทิธเิสรภีาพเกนิขอบเขตจนส่งผล

กระทบต่อความมัน่คงและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากแต่ถ้อยค าในกฎหมายมคีวามคลุมเครอื 

ส่งผลต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายทีอ่าศยัการตคีวามทีเ่ป็นอตัวสิยั ขึน้อยูก่บัดุลพนิิจของเจา้พนกังานรฐัเป็น

ส าคญั ประชาชนไมส่ามารถเขา้ใจไดว้่าขอ้มลูทีม่เีนื้อหาเช่นไรจงึจะเขา้ขา่ยเป็นความผดิ  

ดว้ยเหตุนี้แนวทางการพฒันาบทบาทสื่อดจิทิลัในการเสรมิสรา้งประชาธปิไตยและการเมอืงภาค

พลเมอืงแนวทางหนึ่ง จงึอาจต้องมุ่งไปที่การปรบัปรุงที่ตวับุคคลผู้เปิดรบัหรอืผู้บรโิภคข่าวสารเองให้

สามารถใชว้จิารณญาณและสรา้งภูมคิุม้กนัใหต้นเองไดร้ะหว่างการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ โดยสามารถ

แยกแยะระหว่างข่าวสารที่เป็นขอ้เท็จจรงิ หรอืขอ้ความชวนเชื่อ และตระหนักรู้ในผลกระทบของการ

แสดงความคดิเหน็ทีจ่ะเกดิต่อตนเองและสงัคม 

การรูเ้ท่าทนัสื่อ (Media Literacy) หมายถงึการเลอืกรบัสื่ออย่างหลากหลาย การคดิวเิคราะห์ 

และประเมนิคุณค่าและความเหมาะสมของเนื้อหานัน้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้อง “คดิตาม” อย่าง

วตัถุประสงค์ที่ผู้ผลติเนื้อหานัน้ได้วางแผนไว้ และการรู้จกัตัง้ค าถาม แสดงความคดิเห็น และมสี่วน

ร่วมกบัการอภปิรายประเด็นสาธารณะต่างๆ ของสงัคมอย่างมเีหตุผล และสามารถเคารพและรบัฟัง

ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างได ้ตลอดจนรูก้ฎหมายว่าการกระท าใดเขา้ข่ายเป็นความผดิ 

โครงการจงึเล็งเห็นความส าคญัของการพัฒนาตวัชี้วดัเพื่อศึกษาระดบัการรู้เท่าทนัสื่อสังคม

ออนไลน์ของเยาวชน เพื่อทราบสถานการณ์ระดับการรู้เท่าทันสื่อเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคม

ประชาธปิไตยของเยาวชนกลุ่มดจิทิลั เนทฟี ทีเ่ป็นกลุ่มมสีดัส่วนการใชอ้นิเตอรเ์น็ตสงูทีสุ่ดและจะเตบิโต

ขึน้เป็นพลเมอืงทีม่บีทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต  
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1.2 วตัถปุระสงค ์

เพื่อพฒันาตัวชี้วดัการรู้เท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมอืงในสงัคม

ประชาธปิไตย  

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

1)  สื่อสงัคมออนไลน์ หมายถึง สื่อดจิทิลัที่เป็นเครื่องมอืในการปฏบิตัิการทางสงัคม (Social 

Tool) เพื่อใชส้ื่อสารระหว่างกนัในเครอืข่ายทางสงัคม (Social Network) ผ่านทางเวบ็ไซต์และโปรแกรม

ประยุกต์บนสื่อใดๆ ทีม่กีารเชื่อมต่อกบัอนิเทอรเ์น็ต โดยเน้นใหผู้ใ้ชท้ัง้ทีเ่ป็นผู้ส่งสารและผูร้บัสารมสี่วน

ร่วมอย่างสรา้งสรรค์ ในการผลติเนื้อหาขึน้เอง (User-GenerateContent: UGC) ในรูปของขอ้มูล ภาพ 

และเสยีง 

 2)  การศกึษาการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ มุ่งศกึษาการปฏสิมัพนัธ์ในสภาพแวดล้อมดจิทิลั 

ไดแ้ก่ การบรโิภคสื่อ (Consumption) (การดู การอ่าน การฟัง การดาวน์โหลด), การแสดงความคดิเหน็

(Comment) (เช่น การกด like, share ใน Facebook, การเขียนแสดงความคิดเห็น) , การสื่อสาร 

(Communication) (การสื่อสารปฏสิมัพนัธ ์การสนทนา เช่น การโตต้อบอเีมล), การผลติสรา้ง (Creation) 

(การสรา้งเนื้อหา ภาพ หรอืซอฟตแ์วรเ์พื่อ post หรอื share ในสภาพแวดลอ้มดจิทิลั) 

 3) “ตวัชี้วดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธปิไตย” ซึ่งเป็นผลผลติ

ของงานวจิยัชิน้นี้มเีนื้อหาครอบคลุมการวดัระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็น

พลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย  

 1.3.2 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย “เยาวชน” ในการศกึษาครัง้นี้ หมายถงึ ผู้ที่มอีายุระหว่าง 

15-24 ปี ซึง่จดัเป็นเยาวชนกลุ่มดจิทิลั เนทฟี ตามการจ าแนกของส านกังานสถติแิห่งชาต ิ

1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

4.1 ได้ชุดตัวชี้วดัการรู้เท่าทันสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมอืงในสังคม

ประชาธปิไตย ส าหรบัใชว้ดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชน 

4.2 ทราบสถานการณ์การรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในแต่ละภาคของประเทศ เพื่อ

เป็นแนวทางในการส่งเสรมิความตระหนักและการรูเ้ท่าทนัสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิง่สื่อของกลุ่มการเมอืง

แก่เยาวชนต่อไป  
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1.5 วิธีการศึกษา 

การพฒันาตัวชี้วดัการรู้เท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมอืงในสังคม

ประชาธปิไตย ใช้วธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ด าเนินการวจิยัด้วยการศึกษาแนวคดิจากเอกสารและงานวจิยั

เกี่ยวกบั 1) พฤตกิรรมการใช้อนิเตอรเ์น็ตและสื่อสงัคมออนไลน์ในประเทศไทย 2) แนวคดิเกี่ยวกบัสื่อ

สังคมออนไลน์ 3) แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ  และ4) แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองในสังคม

ประชาธปิไตย  

ในการพฒันากรอบแนวคดิและชุดตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็น

พลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย อาศยัการศกึษาและวเิคราะห์เนื้อหาเพื่อสงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎ ีที่

เกี่ยวขอ้งกบัการวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์และการเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย และการ

สมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชี่ยวชาญ (expert interview) จ านวน 8 ท่าน จาก 6 หน่วยงาน/องค์กร ซึ่ง

ประกอบด้วยนักวชิาการด้านนิเทศศาสตร์ นักวชิาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดจิทิลั และผู้เชี่ยวชาญจาก

หน่วยงานภาครฐัที่ด าเนินการโครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ/สื่อสังคมออนไลน์แก่เยาวชนและ

ประชาชนทัว่ไป ได้แก่ ผู้แทนจากศูนยป์ระสานงานและขบัเคลื่อนการส่งเสรมิและปกป้องคุ้มครองเดก็

และเยาวชนในการใชส้ื่อออนไลน์ กรมกจิการเดก็และเยาวชน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย์, ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ONDE) 

กระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม , ผู้แทนจากสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ( IT 

Management) คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ผูแ้ทนจากคณะอนุกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค

ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.), องคก์รพฒันาเอกชน และตวัแทนเดก็และเยาวชน 

เพื่อปรบัปรุงชุดตัวชี้ว ัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธปิไตยให้มคีวามเหมาะสม มเีนื้อหาตวัชี้วดัที่ครอบคลุม ทนัสมยั และสอดคล้องกบับรบิทและ

สภาพความเป็นจรงิของสงัคมไทยในปัจจบุนั 
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม  

งานวิจัยเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคม

ประชาธปิไตย” ไดน้ าแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ทีจ่ะน ามาเป็นกรอบแนวคดิในการน าเสนอ

และวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้ 

1. พฤตกิรรมการใชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย  

2. สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) 

 3. การรูเ้ท่าทนัสื่อ (Media Literacy) 

 4. ความเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย (Democratic Citizenship) 

 5. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

1. พฤติกรรมการใช้อินเตอรเ์น็ตในประเทศไทย 

 อนิเตอรเ์น็ตเป็นเครอืข่ายคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครอืข่ายคอมพวิเตอรท์ัว่โลกเขา้

ดว้ยกนั เรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่า ไซเบอรส์เปซ (Cyberspace) อนิเตอรเ์น็ตท าใหก้ารเคลื่อนยา้ยและส่งผ่าน

ข่าวสารขอ้มูลจากที่หนึ่งไปยงัอกีที่หนึ่งท าได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ราคาประหยดั สามารถส่งขอ้มูลได้

หลากหลายรปูแบบ เช่น ขอ้ความ รปูภาพ วดิโีอ เสยีง กจิกรรมทางอนิเตอรเ์น็ตทีผู่ใ้ชส้่วนใหญ่คุ้นเคย 

ไดแ้ก่ การส่งอเีมล (e-mail) หรอืสไกป์ (Skype), การแชรร์ปูภาพทางเฟซบุ๊ค (Facebook), การดูวดิโีอ

ทางยทูวิบ ์(YouTube), รวมถงึการเล่นไลน์ (Line)7  

พฤตกิรรมการใช้อนิเตอรเ์น็ต อาท ิจ านวนผู้ใช้อนิเตอรเ์น็ต อุปกรณ์ในการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต 

และกจิกรรม/วตัถุประสงคก์ารใชอ้นิเตอรเ์น็ต และแนวโน้มการใชอ้นิเตอรเ์น็ตทีผ่ดิกฎหมาย ในประเทศ

ไทยมกีารส ารวจโดยหน่วยงานต่างๆ ดงันี้ 

1.1 จ านวนผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2559)8 ส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

ครวัเรอืนจากจ านวนประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไปทัว่ประเทศ ประมาณ 62.8 ล้านคน ผลการส ารวจพบว่า 

ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 26.5 (จ านวน 16.6 ลา้นคน) ในปี 2555 เป็นรอ้ยละ 47.5 (จ านวน 

29.8 ลา้นคน) ในปี 2559  

                                                           
7 มลูนิธอินิเทอรเ์น็ตร่วมพฒันาไทย. รูเ้ท่าทนัสือ่ ICT.  
8 ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ (2559). บทสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร :การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน พ.ศ. 2559. 
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กรงุเทพมหานครมผีูใ้ชสู้งทีสุ่ดคอืรอ้ยละ 69.2 รองลงมาคอืภาคกลางรอ้ยละ 53.0 ภาคใตร้อ้ยละ 

46.3 ภาคเหนือร้อยละ 41.4 และต ่ าที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 36.0 จ านวนผู้ใช้

อนิเตอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ทัง้ในและนอกเขตเทศบาล โดยปี 2559 ในเขตเทศบาลเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 37.7 เป็น

รอ้ยละ 57.4 ส่วนนอกเขตเทศบาล จากรอ้ยละ 20.5 เป็นรอ้ยละ 39.5  

เพศชายและเพศหญงิมสีดัส่วนการใชอ้นิเตอรเ์น็ตไมแ่ตกต่างกนัมากนัก (ชายรอ้ยละ 49.3 หญงิ

รอ้ยละ 50.7) กลุ่มอาย ุ15-24 ปี มกีารใชอ้นิเตอรเ์น็ตสงูสุดคอื รอ้ยละ 85.9 รองลงมาคอืกลุ่มอาย ุ25-34 

ปี รอ้ยละ 73.6 กลุ่มอาย ุ6-14 ปี รอ้ยละ 61.4 กลุ่มอาย ุ35-49 ปี รอ้ยละ 44.9 และในกลุ่มอาย ุ50 ปีขึน้

ไปรอ้ยละ 13.8  

นิด้าโพล (2558)9 ส ารวจพฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เน็ตของประชาชนทัว่ประเทศ ในปี 2558 

จากกลุ่มตวัอย่าง 1,749 คน พบว่ารอ้ยละ 59.18 ระบุว่าใชอ้นิเตอรเ์น็ต และรอ้ยละ 40.82 ระบุว่าไม่ได้

ใชอ้นิเตอรเ์น็ต 

ส านักงานพฒันาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(ETDA, 2559)10 พบว่า Gen Y (กลุ่มคนทีเ่กดิ

ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2543) เป็นกลุ่มทีม่กีารใชอ้นิเตอรเ์น็ตโดยเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 7.6 ชัว่โมงต่อวนั  

มายด์แชร ์ประเทศไทย (2557) 11 ระบุว่า ผู้ใช้อนิเตอรเ์น็ตในประเทศไทยมากกว่าครึ่งหนึ่ง 

เป็นเยาวชนทีม่อีายรุะหว่าง 14-24 ปี ซึง่มอียู ่8,570,890 คน เยาวชนกลุ่มนี้จดัเป็นดจิทิลั เนทฟี  (digital 

native) หรอืกลุ่มคนทีเ่ตบิโตมากบัเทคโนโลยดีจิทิลั และใชอ้นิเตอรเ์น็ตเป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนั  

 พนม คล่ีฉายา (2559)12 ศกึษาเรือ่ง “การใชง้าน ความเสีย่ง การรูเ้ท่าทนัสื่อดจิทิลั และแนวทาง

การสอนเพื่อการรู้เท่าทนัสื่อดิจทิลั ส าหรบันักเรยีนมธัยมในประเทศไทย” พบว่า นักเรยีนมธัยมใช้

โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตทนัทหีลงัตื่นนอนและใชต้ลอดทัง้วนัในช่วงว่างจาก

การเรยีนจนถงึก่อนเขา้นอน  

 

 

                                                           
9 ศนูยส์ ารวจความคดิเหน็สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้โพล). (2558). พฤตกิรรมการใชอ้นิเตอรเ์น็ต. 
10 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA). (2559). รายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 2559 
(Thailand Internet User Profile 2016). 
11 มายดแ์ชร ์ประเทศไทย. (27 มนีาคม 2557). Growing up as Digital Natives. สบืคน้จาก: http://mindsharewold.com/Thailand/. 
12 พนม คลีฉ่ายา. (2559). การใชง้าน ความเสีย่ง การรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั และแนวทางการสอนเพือ่การรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั ส าหรบันกัเรียน
มธัยมในประเทศไทย. ระยะที ่1. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

http://mindsharewold.com/Thailand/
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 1.2 อุปกรณ์ในการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ต   

 ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2559)13 โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน (รอ้ยละ 90.4), คอมพวิเตอร์

ตัง้โต๊ะ (รอ้ยละ 50.1), คอมพวิเตอรพ์กพา (รอ้ยละ 24.9) และแทบ็เลต็ (รอ้ยละ 15.2)  

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA, 2559)14 โทรศพัท์มอืถอืแบบสมาร์ท

โฟน รอ้ยละ 85.5 (ใชง้านเฉลีย่ 6.2 ชัว่โมงต่อวนั), คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล รอ้ยละ 62.0 (5.4 ชัว่โมงต่อ

วนั), คอมพวิเตอรพ์กพา รอ้ยละ 48.7 (4.7 ชัว่โมงต่อวนั), แทบ็เลต็ รอ้ยละ 30.0 (3.5 ชัว่โมงต่อวนั) 

และสมารท์ทวี ีรอ้ยละ 19.8 (2.7 ชัว่โมงต่อวนั)  

นิด้าโพล (2558)15 โทรศพัท์มอืถอืแบบสมารท์โฟน (รอ้ยละ 77.30) คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล / 

คอมพวิเตอรพ์กพา (รอ้ยละ 18.45) และแทบ็เลต็ (รอ้ยละ 4.25)  

 1.3 กจิกรรม/วตัถุประสงคก์ารใชอ้นิเตอรเ์น็ต 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2559)16 พบว่า กจิกรรมทีใ่ช้ส่วนใหญ่คอืโซเชยีล เน็ตเวริค์ (รอ้ยละ 

91.5) รองลงมาคอืการใชเ้พื่อดาวน์โหลดรปูภาพ/หนงั/วดิโีอ/เพลง/เกมส ์เล่นเกมส ์ดหูนงั ฟังเพลง วทิยุ 

(รอ้ยละ 88.0) การใช้เพื่อการอพัโหลดขอ้มูล รูปภาพ วดิโีอ เพลง ซอฟต์แวรเ์พื่อแบ่งปันบนเว็บไซต์ 

(รอ้ยละ 55.9) และการตดิตามขา่วสาร/อ่านหรอืดาวน์โหลดหนงัสอื (รอ้ยละ 46.5)   

 ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(ETDA, 2559)17 พบว่า กจิกรรมยอดนิยม 10 

อันดบัแรก ได้แก่ การพูดคุยผ่าน Social Network (ร้อยละ 96.1) รองลงมา ได้แก่ การดูวิดีโอผ่าน 

YouTube (ร้อยละ 88.1) การค้นหาข้อมูล (ร้อยละ 79.7) การอ่าน / ติดตามข่าวสาร / อ่านหนังสือ

อเิลก็ทรอนิกส ์(รอ้ยละ 76.7) การรบัส่งอเีมล (รอ้ยละ 75.8) การดูภาพยนตร/์โทรทศัน์/ฟังวทิยอุอนไลน์ 

(รอ้ยละ 72.8) การดาวน์โหลดซอฟต์แวร/์เพลง/ละคร/เกม (รอ้ยละ 70.8) การซือ้สนิคา้และบรกิาร (รอ้ย

ละ 59.0) การท าธุรกรรมทางการเงนิ (รอ้ยละ 58.8) และการเล่นเกมออนไลน์ (รอ้ยละ 55.5)  

 กิจกรรมยอดนิยม 5 อันดบัแรกของ Gen Y ซึ่งเป็นกลุ่มอายุที่มกีารใช้อินเตอร์เน็ตสูงที่สุด 

อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใชเ้พื่อพดูคุยผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (รอ้ยละ 98.0) รองลงมา คอื การชมวดิโีอผ่าน 

                                                           
13 ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ (2559). บทสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร : การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน พ.ศ. 2559. 
14 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA). (2559). รายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 2559 
(Thailand Internet User Profile 2016). 
15 ศนูยส์ ารวจความคดิเหน็สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้โพล). (2558). พฤตกิรรมการใชอ้นิเตอรเ์น็ต. 
16 ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ (2559). บทสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร : การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในครวัเรอืน พ.ศ. 2559. 
17 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (ETDA). (2559). รายงานผลการส ารวจพฤตกิรรมผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 2559 
(Thailand Internet User Profile 2016). 
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YouTube (รอ้ยละ 93.9) การรบัส่งอเีมล (รอ้ยละ 85.1) การค้นหาขอ้มูล (รอ้ยละ 84.5) และการอ่าน

หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(รอ้ยละ 82.0) ตามล าดบั 

นิด้าโพล (2558)18 พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้อินเตอร์เน็ตของประชาชน ได้แก่ การ

ตดิต่อสื่อสารกบัคนในครอบครวั/เพื่อน (รอ้ยละ 53.82), การสบืค้นขอ้มูล (รอ้ยละ 47.05), การใช้เพื่อ

ความบนัเทงิ (รอ้ยละ 46.38), การตดิตามขา่วสาร เหตุการณ์ในสงัคม (รอ้ยละ 42.90), การตดิต่อสื่อสาร

เรื่องงาน ประสานงาน แจ้งข้อมูลข่าวสาร (ร้อยละ 39.81), การตลาด เช่น ขายของ โฆษณา 

ประชาสมัพนัธ์ (รอ้ยละ 2.13) และอื่นๆ ไดแ้ก่ การท าธุรกรรมทางการเงนิ จ่ายบลิค่าน ้า ค่าไฟ การโอน

เงนิ เป็นตน้ (รอ้ยละ 0.58) 

 พนม คล่ีฉายา (2559)19 ศกึษาเรือ่ง “การใชง้าน ความเสีย่ง การรูเ้ท่าทนัสื่อดจิทิลั และแนวทาง

การสอนเพื่อการรู้เท่าทนัสื่อดิจทิลั ส าหรบันักเรยีนมธัยมในประเทศไทย” พบว่า นักเรยีนมธัยมใช้

โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟนเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สนทนากบัเพื่อนๆ ผ่าน

สื่อสงัคมออนไลน์ 2) ใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้หาขอ้มลูประกอบการเรยีน 3) ใชเ้พื่อความบนัเทงิ ดูหนัง ฟัง

เพลง เล่นเกม ติดตามดาราที่ชื่นชอบ 4) ใช้สร้างกลุ่มบน Line และ Facebook Page 5) ใช้ติดตาม

ข่าวสาร และ 6) ใชโ้พสต์รปูภาพ เรื่องราว หรอืเขา้กลุ่มสนทนา หรอืสมคัรสมาชกิเวบ็ไซต์ หรอืตดิตาม

เพจต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นตวัตนของตนเอง 

จากผลการส ารวจจากหน่วยงานต่างๆ ในขา้งต้น อาจสรุปไดว้่า ประชากรในกลุ่มอายุ 15-35 ปี 

ทีค่รอบคลุมถงึกลุ่ม Gen Y (กลุ่มคนทีเ่กดิในช่วงปี พ.ศ. 2524-2543) และ Gen Z (เกดิในปี พ.ศ. 2544 

เป็นต้นไป) หรอือาจเรยีกกลุ่ม Gen Z ว่า “กลุ่มดจิทิลั เนทฟี” (Digital Native) หรอืกลุ่มคนที่เตบิโตมา

กบัเทคโนโลยดีจิทิลั เป็นกลุ่มอายุทีม่กีารใชอ้นิเตอรเ์น็ตสูงทีสุ่ด ส่วนอุปกรณ์ในการเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตที่

คนนิยมใชม้ากทีสุ่ด ไดแ้ก่ โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล คอมพวิเตอรพ์กพา 

และแทบ็เลต็ ตามล าดบั และกจิกรรมที่ผู้ใช้อนิเตอรเ์น็ตนิยมเป็นอนัดบัหนึ่งคอื “Social network” หรอื

สื่อสงัคมออนไลน์   

 1.4 แนวโน้มการใชอ้นิเตอรเ์น็ตทีผ่ดิกฎหมาย 

 การใช้อินเตอร์เน็ตของประชาชนพบว่ามีแนวโน้มในการกระท าความผิดตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบญัญตัิว่าด้วยการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไข

                                                           
18 ศนูยส์ ารวจความคดิเหน็สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้โพล). (2558). พฤตกิรรมการใชอ้นิเตอรเ์น็ต. 
19 พนม คลีฉ่ายา. (2559). การใชง้าน ความเสีย่ง การรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั และแนวทางการสอนเพือ่การรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั ส าหรบันกัเรยีน
มธัยมในประเทศไทย. ระยะที ่1. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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เพิม่เตมิ พ.ศ. 2560 และประมวลกฎหมายอาญา โดยแนวโน้มการกระท าความผดิเกี่ยวกบัคอมพวิเตอร์

สามารถสรปุตามการจ าแนกตามวตัถุประสงคก์ารใชอ้นิเตอรเ์น็ตไดด้งันี้ 

ตาราง 2.1 สรปุแนวโน้มการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์

วตัถปุระสงคก์ารใช้อินเตอรเ์น็ต การกระท าความผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ์

การสื่อสาร 

การสื่อสารระหว่าง
บุคคล 

หลอกลวง เจตนาฉ้อโกง มาตรา 14 

ดกัรบัขอ้มลูผูอ้ื่น มาตรา 8 

การสื่อสารกลุ่มบุคคล  
เช่น Line กลุ่ม  

ตดัต่อภาพคน/ศพ มาตรา 16 

เผยแพรข่อ้มลูทัง้ทีรู่ว้่าผดิตาม
มาตรา 14 (1)-(4) หรอืกด share 

มาตรา 14 (5) 

ผูใ้หบ้รกิาร / live สด มาตรา 15 

“ขดัต่อความสงบเรยีบรอ้ย” หรอื 
“ศลีธรรมอนัดขีองประชาชน” 

มาตรา 20 

หมิน่ประมาท 
[ประมวลกฎหมาย

อาญา] 

การแสดง
ความคดิเหน็ 

เกีย่วกบัเนื้อหาสาระ
ของนโยบาย 

กระทบต่อ “ความมัน่คง” “ตื่น
ตระหนก” “ความปลอดภยั

สาธารณะ” “ความมัน่คงในทาง
เศรษฐกจิของประเทศ” “โครงสรา้ง
พืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ” 

หรอื “การก่อการรา้ย” 

มาตรา 14 (2) (3) 

เกีย่วกบับุคคล
สาธารณะ 

หมิน่ประมาท 
[ประมวลกฎหมาย

อาญา] 

เกีย่วกบัสถาบนั
พระมหากษตัรยิ ์

หมิน่ประมาทพระมหากษตัรยิ ์พระ
ราชนิี และรชัทายาท 

[ประมวลกฎหมายอาญา 
ม.112] และมกัใช้

รว่มกบัมาตรา 14 (2) 
(3) พรบ คอมพวิเตอร ์
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วตัถปุระสงคก์ารใช้อินเตอรเ์น็ต การกระท าความผิด พ.ร.บ. คอมพิวเตอร ์

สบืคน้ขอ้มลู 

การเขา้ถงึขอ้มลู / 
นโยบายภาครฐั โจมตรีะบบ (hack) แกไ้ขขอ้มลู 

ขดัขวาง 
มาตรา 5 6 7 9 10 

การเขา้ถงึขอ้มลู
ขา่วสารทัว่ไป 

บนัเทงิ 
Upload-Download 

เพลง หนงั 

ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญหา ลขิสทิธิ ์
เครือ่งหมายการคา้ 

มาตรา 20 (3) 

ภาพ / เนื้อหา ลามกอนาจาร ขดัต่อ
ศลีธรรมอนัด ี

มาตรา 14 (4) 

บรกิาร 
(การตลาด 
โฆษณา ซือ้-
ขายสนิคา้ 
ธุรกรรมทาง
การเงนิ) 

โฆษณา 
ภาพ / เนื้อหา ลามกอนาจาร ขดัต่อ

ศลีธรรมอนัด ี
มาตรา 14 (4) 

การใชเ้ทคโนโลยหีลอก
หลวง ฉ้อโกงประชาชน 

หลอกลวง ฉ้อโกงประชาชน มาตรา 14 (1) 

โฆษณา 
ส่งอเีมลโ์ฆษณาสรา้งความร าคาญ 
โดยไมเ่ปิดช่องทางใหผู้ร้บัปฏเิสธได้

โดยงา่ย 
มาตรา 11 

 

2. ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media) 

ปัจจบุนัสื่อสงัคมออนไลน์ไดร้บัความนิยมจากผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตจ านวนมากเนื่องจากเป็นช่องทาง

ที่สะดวกรวดเรว็ในการตดิต่อสื่อสาร นอกจากนี้สื่อสงัคมออนไลน์ยงัเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความ

คดิเหน็ทีแ่ตกต่างหลากหลายของคนทัว่โลกทีส่ามารถเชื่อมถงึกนัและมปีฏสิมัพนัธก์นับนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ สื่อสงัคมออนไลน์จงึเขา้ไปมอีทิธพิลต่อความคดิ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของประชาชน  

 2.1 ความหมาย  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2559)20 ได้ให้ความหมายของสื่อสังคม

ออนไลน์ หมายถงึ สื่อขอ้มลู สารสนเทศ ภาพ มลัตมิเีดยี หรอืสื่อดจิทิลั สื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ี่ใชช้่องทาง

                                                           
20 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร. (2559). Smart Social Media รูเ้ท่าทนัสือ่สงัคมออนไลน์อย่างสรา้งสรรค.์  
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การติดต่อแบบสามารถโต้ตอบหรือแบ่งปันสื่อร่วมกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบเครือข่าย

โทรศพัท์มอืถอื ทัง้นี้ บุคคลทัว่ไปสามารถสื่อสาร น าเสนอ แบ่งผนัและเผยแพร่ขอ้มูลออกสู่สาธารณะ 

โดยใชค้อมพวิเตอรส์่วนบุคคล โน้ตบุ๊ค แทบ็เลต็ หรอืสมารท์โฟน ท าใหเ้กดิเครอืข่ายสงัคมขึน้จากการ

ตดิต่อรว่มกนัของบุคคลทัว่โลก  

ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ได้บญัญตัิค าว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสงัคม” หมายถึง สื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่เป็นสื่อกลางทีใ่หบุ้คคลทัว่ไปมสี่วนร่วมสรา้ง และแลกเปลีย่นความคดิเหน็ต่างๆ ผ่าน

อนิเตอรเ์น็ตได ้สื่อเหล่านี้เป็นของบรษิทัต่างๆ ใหบ้รกิารผ่านเวบ็ไซตข์องตน  

อรวรรณ วงศแ์ก้วโพธ์ิทอง (2553)21 กล่าวว่าสื่อสงัคมออนไลน์คอื สื่อดจิทิลั หรอืซอฟต์แวรท์ี่

ท างานอยู่บนพื้นฐานของระบบเวบ็ หรอืเวบ็ไซต์บนอนิเตอรเ์น็ตที่เป็นเครื่องมอืในการปฏบิตักิารทาง

สงัคมเพื่อท าให้ผูใ้ชใ้นโลกออนไลน์สามารถแลกเปลีย่นแบ่งปันขอ้มลูข่าวสาร ทัง้ขอ้ความ ภาพนิ่ง และ

ภาพเคลื่อนไหวกบัคนทีอ่ยู่ในสงัคมเดยีวกนัไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการใชป้ระโยชน์

รว่มกนัในสงัคมมนุษย ์เช่น การตดิต่อสื่อสาร การแบ่งปันความรู ้การจดัการความรู ้เป็นตน้ 

สภาการหนังสือพิมพแ์ห่งชาติ22 (2553) สื่อสงัคมออนไลน์ หมายถงึ สื่อดจิทิลัทีเ่ป็นเครื่องมอื

ในการปฏบิตักิารทางสงัคม (social tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกนัในเครอืข่ายสงัคม (social network) 

ผ่านทางเวบ็ไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ทีม่กีารเชื่อมต่อกบัอนิเตอรเ์น็ต โดยเน้นใหผู้ใ้ชท้ัง้ที่

เป็นผูส้่งสารและผูร้บัสารมสี่วนร่วมอย่างสรา้งสรรคใ์นการผลติเนื้อหาขึน้เอง (user-generated content) 

ในรปูของขอ้มลู ภาพ และเสยีง 

จากความหมายทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น อาจสรุปไดว้่า สื่อสงัคมออนไลน์ หมายถงึ สื่อดจิทิลัทีเ่ป็น

เครื่องมอืในการสื่อสารระหว่างกนัในเครอืข่ายสงัคมผ่านอุปกรณ์ทีก่ารเชื่อมต่อกับอนิเตอรเ์น็ต โดยผูใ้ช้

สามารถเป็นทัง้ผู้รบัสารและผู้ส่งสารที่ผลิตเนื้อหาสารขึ้นเอง (user-generated content) หรอืส่งต่อ

เนื้อหา (content sharing) เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook), ไลน์ (Line), ยทูปู (YouTube) เป็นตน้ 

 

 

 

                                                           
21 อรวรรณ วงศแ์กว้โพธิท์อง. (2553). Social Media เครือ่งมอืเพิม่ศกัยภาพทางธุรกจิ. Executive Journal. 
22 สภาการหนงัสอืพมิพแ์ห่งชาต.ิ (2553). แนวปฏบิตักิารใชส้ือ่สงัคมออนไลน์. (ออนไลน์). สบืคน้จาก: 
http://www.presscouncil.or.th/th2/. 
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2.2 คุณสมบตัขิองสื่อสงัคมออนไลน์ 

สื่อสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), ยทูปู (YouTube), ไลน์ (Line) จดัเป็นสื่อใหม ่(new 

media) ทีพ่ฒันาขึน้บนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต มคีุณสมบตัหิรอืลกัษณะดงันี้ 

1) เป็นสื่อที่ต่างจากสื่อเดิมที่เป็นการสื่อสารทางเดียว (one-way communication) หรือ

แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เป็นการสื่อสารสองทาง (two-way communication) 

หรอืการสนทนาทีส่ามารถมผีูเ้ขา้รว่มไดห้ลายๆ คน (many-to-many)23  

2) สะดวกต่อการพกพา (compactable), รวดเร็ว (speed of communication), ไร้พรมแดน 

(absence of boundaries) และเป็นดจิทิลั (digitalization)24 

3) เป็นสื่อทีเ่ปลีย่นผูค้นจากผูบ้รโิภคเนื้อหาเป็นผูผ้ลติเนื้อหา เปิดโอกาสใหทุ้กคนสามารถเป็น

ผูผ้ลติและผูส้่งสาร ส่งไปไดท้ัง้ในและต่างประเทศอยา่งไรพ้รมแดน  

4) เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏสิมัพนัธ์เชงิสงัคม สื่อสงัคมออนไลน์ช่วยให้การแพร่กระจาย

ข่าวสารเลก็ๆ น้อยๆ ไปจนถงึประเดน็ที่เป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ (talk of the town) ท าได้ง่ายขึน้

โดยเกดิจากการแบ่งปันเน้ือหา (content sharing)  

2.3 องคป์ระกอบของสื่อสงัคมออนไลน์ 

องคป์ระกอบของสื่อสงัคมออนไลน์ ประกอบไปดว้ยพืน้ฐาน 5 ชนิด25 ดงันี้ 

1) ขอ้ความ เป็นส่วนทีเ่กีย่วกบัเนื้อหาของมลัตมิเีดยี ใชแ้สดงรายละเอยีด หรอืเนื้อหาของเรือ่งที่

น าเสนอ ถอืเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานทีส่ าคญัของมลัตมิเีดยี ระบบมลัตมิเีดยีทีน่ าเสนอผ่านจอภาพของ

เครื่องคอมพวิเตอร ์นอกจากจะมรีูปแบบและสขีองตวัอกัษรใหเ้ลอืกมากมายตามความต้องการแลว้ยงั

สามารถก าหนดลกัษณะของการปฏสิมัพนัธ์ (โต้ตอบ) ในระหว่างการน าเสนอได้อกีด้วย ซึ่งปัจจุบนัมี

หลายรปูแบบ ไดแ้ก่  

                                                           
23 กาญจนา แกว้เทพ และนิคม ชยัขนุพล. (2544). ศาสตรแ์ห่งสือ่และวฒันธรรมศกึษา. กรุงเทพฯ: เอดสินัเพรสโปรดกัชัน่. 
24 กาญจนา แกว้เทพ และนิคม ชยัขนุพล. เพิง่อา้ง.  

25 เหมอืนตะวนั สุทธวิริวิรรณ. (2559) การเปิดรบั ความรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมของผูช้มรายการต่อดจิทิลัทวีใีนเขตกรุงเทพมหานครและ 

ปรมิณฑล. วทิยานิพนธ.์ วารสารศาสตรแ์ละสือ่สารมวลชน. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  
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1.1) ขอ้ความที่ได้จากการพมิพ์ เป็นขอ้ความปกตทิี่พบได้ทัว่ไป ได้จากการพมิพ์ด้วย

โปรแกรมประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น NotePad, Text Editor, Microsoft Word โดยตวัอกัษร

แต่ละตวัเกบ็ในรหสั เช่น ASCII 

1.2 ข้อความจากการสแกน เป็นข้อความในลกัษณะภาพ หรอื Image ได้จากการน า

เอกสารทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ (เอกสารต้นฉบบั) มาท าการสแกน ดว้ยเครื่องสแกนเนอร ์(Scanner) ซึง่จะไดผ้ล

ออกมาเป็นภาพ 1 ภาพ ปัจจุบนัสามารถแปลงขอ้ความภาพเป็นขอ้ความปกตไิด้ โดยอาศยัโปรแกรม 

OCR ขอ้ความอเิลก็ทรอนิกส ์เป็นขอ้ความทีพ่ฒันาใหอ้ยูใ่นรปูของสื่อทีใ่ชป้ระมวลผลได ้

1.3 ขอ้ความไฮเปอรเ์ทก็ซ ์(Hyper Text) เป็นรปูแบบของขอ้ความทีไ่ดร้บัความนิยมสงู

มากในปัจจุบนั โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเวบ็ เนื่องจากสามารถใช้เทคนิค การ

ลงิก ์หรอืเชื่อมขอ้ความไปยงัขอ้ความหรอืจดุอื่นๆ ได ้

2) เสียง ถูกจดัเก็บอยู่ในรูปของสญัญาณดิจทิลัซึ่งสามารถเล่นซ ้ากลบัไปกลบัมาได้ โดยใช้

โปรแกรมทีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะส าหรบัการท างานดา้นเสยีง หากในงานมลัตมิเีดยีมกีารใชเ้สยีงที่เร้า

ใจและสอดคลอ้งกบัเนื้อหาในการน าเสนอจะช่วยใหร้ะบบมลัตมิเีดยีนัน้เกดิความสมบูรณ์แบบมากยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้ยงัช่วยสรา้งความน่าสนใจและน่าตดิตามในเรื่องราวต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี้เนื่องจากเสยีง

มอีทิธพิลต่อผูใ้ชม้ากกว่าขอ้ความหรอืภาพนิ่ง ดงันัน้เสยีงจงึเป็นองคป์ระกอบทีจ่ าเป็นส าหรบัมลัตมิเีดยี

ซึง่สามารถนาเขา้เสยีงผ่านทางไมโครโฟน, แผ่นซดีดีวีดี,ี เทป และวทิย ุ

3) ภาพนิ่ง เป็นภาพที่ไม่มกีารเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพลายเส้น ภาพนิ่ง

นับว่ามบีทบาทต่อระบบงานมลัตมิเีดยีมากกว่าขอ้ความหรอืตวัอกัษร เนื่องจากภาพจะใหผ้ลในเชงิการ

เรยีนรูห้รอืรบัรูด้้วยการมองเหน็ได้ดกีว่า นอกจากนี้ยงัสามารถถ่ายทอดความหมายได้ลกึซึ้งมากกว่า

ขอ้ความหรอืตวัอกัษรซึง่ขอ้ความหรอืตวัอกัษรจะมขีอ้จ ากดัทางดา้นความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่

ภาพนัน้สามารถสื่อความหมายไดก้บัทุกชนชาต ิภาพนิ่งมกัจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ 

หนงัสอืพมิพห์รอืวารสารวชิาการ เป็นตน้ 

4) ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิกทีม่กีารเคลื่อนไหวเพื่อแสดงขัน้ตอนหรอืปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่

เกดิขึน้อยา่งต่อเนื่อง เพื่อสรา้งสรรคจ์นิตนาการใหเ้กดิแรงจงูใจจากผูช้ม การผลติภาพเคลื่อนไหวจะต้อง

ใชโ้ปรแกรมทีม่คีุณสมบตัเิฉพาะทางซึง่อาจมปัีญหาเกดิขึน้อยู่บ้างเกี่ยวกบัขนาดของไฟลท์ีต่้องใช้พื้นที่

ในการจดัเกบ็มากกว่าภาพนิ่งหลายเท่า 

5) วดิโีอ เป็นองค์ประกอบของมลัตมิเีดยีที่มคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก เนื่องจากวดิโีอในระบบ

ดจิทิลั สามารถน าเสนอขอ้ความหรอืรปูภาพ (ภาพนิ่งหรอืภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกบัเสยีงไดส้มบรูณ์

มากกว่าองคป์ระกอบชนิดอื่น ๆ อย่างไรกต็าม ปัญหาหลกัของการใชว้ดิโีอในระบบมลัตมิเีดยีกค็อื การ
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สิน้เปลอืงทรพัยากรของพื้นที่บนหน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการน าเสนอวดิโีอดว้ยเวลาที่

เกดิขึน้จรงิ (Real-Time) จะตอ้งประกอบดว้ยจ านวนภาพไมต่ ่ากว่า 30 ภาพ ต่อวนิาท ี(Frame/Second) 

ถ้าหากการประมวลผลภาพดงักล่าวไม่ได้ผ่านกระบวนการบีบอัดขนาดของสญัญาณมาก่อน การ

น าเสนอภาพเพยีง 1 นาทอีาจต้องใช้หน่วยความจ ามากกว่า 100 MB ซึ่งจะท าให้ไฟล์มขีนาดใหญ่เกนิ

ขนาดและมปีระสทิธภิาพในการท างานทีล่ดลงนัน้เอง 
 

2.4 ประโยชน์ของสื่อสงัคมออนไลน์ 

1) สื่อสงัคมออนไลน์ที่มลีกัษณะเป็นการสื่อสารสองทาง หรอืการสนทนาที่มผีู้เขา้ร่วมได้ทลีะ

หลายคน สามารถโต้ตอบกนัได้ทนัท ีช่วยลดการผูกขาดการแพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดยีวของสื่อ

กระแสหลกัอย่างหนังสอืพมิพ ์โทรทศัน์ และวทิยุ ถอืเป็นปรากฏการณ์เชงิบวกทีเ่ปิดโอกาสใหพ้ลเมอืง

เขา้มามสี่วนรว่มต่อประเดน็สาธารณะต่างๆ ในสงัคม  

2) เป็นช่องทางที่ประหยดั สะดวก และรวดเรว็ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิง่ที่สนใจ

รว่มกนัไดอ้ย่างกวา้งขวาง สามารถสรา้งและต่อยอดความรูใ้หม่ๆ  เพื่อพฒันาเนื้อหาทีม่ปีระโยชน์จนเกดิ

เป็นคลงัขอ้มลูความรูข้นาดยอ่ม เช่น Wikipedia และเวบ็บอรด์ต่างๆ26 

3) เป็นช่องทางในการระดมทุน ความคดิเหน็ หรอืทกัษะความรู ้ความเชีย่วชาญดา้นต่างๆ เพื่อ

การพฒันาสงัคมดา้นใดดา้นหนึ่ง  

4)  เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานของตนเอง เช่น ภาพถ่าย บทความ วดิโีอต่างๆ ทัง้ที่เป็น

สาระประโยชน์และความบนัเทงิ ช่วยสรา้งผลงานและรายไดแ้ก่ตนเองและครอบครวั 

5) เป็นสื่อในการประชาสมัพนัธท์ัง้แบบเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน เช่น แจง้จุดเกดิอุบตัเิหตุ , แจง้

เตอืนภยัธรรมชาต,ิ ขอรบับรจิาคโลหติ, ต าแหน่งงานว่าง เป็นตน้ 

6) เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรอืบรกิารลูกคา้ส าหรบับรษิทัและองคก์รต่างๆ เพื่อ

ช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้  

7) สื่อสงัคมออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่สะดวกต่อการพกพาช่วย

คลายเครยีดและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่จีากการสนทนากบัเพื่อน และการเปิดรบัความบนัเทงิต่างๆ ได ้ 

 

 

                                                           
26 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร. (2559). Smart Social Media รูเ้ท่าทนัสือ่สงัคมออนไลน์อย่างสรา้งสรรค.์  
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2.5 ประเภทของสื่อสงัคมออนไลน์27 

สื่อสงัคมออนไลน์ทีใ่ชง้านในปัจจุบนัแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ซึง่

สามารถสรปุไดด้งันี้28 

1) การสร้างเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (online social network) หมายถึง การสร้างกลุ่ม

เพื่อนหรอืกลุ่มสงัคม (social community) เอาไวต้ดิต่อพดูคุยและอพัเดทขา่วสารของกนัและกนั อาจแบ่ง

สื่อสงัคมออนไลน์ประเภทนี้ไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1.1 Social Networking หรอืเครอืข่ายทางสงัคมในอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครอืข่ายทาง

สงัคมที่ใช้ส าหรบัเชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสงัคม เพื่อให้ผู้ใช้

แลกเปลีย่นความสนใจ ข่าวสาร หรอืกจิกรรมของกนัและกนั รวมถงึเพื่อแลกเปลี่ยนทศันะและ

แบ่งปันข้อมูลระหว่างกนัทัง้ด้านสงัคม, สิง่แวดล้อม, ธุรกิจ, การเมอืง ตวัอย่างของสื่อสงัคม

ออนไลน์ประเภทนี้ เช่น Facebook, Hi5, Ning, LinkedIn, MySpace และ Instagram เป็นตน้ 

1.2 Micro Blog หรอืที่เรยีกกนัว่า “บล็อกจิว๋” เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่จ ากดัของ

ขอ้ความที่เขยีน ผู้ใช้สามารถเขยีนขอ้ความได้สัน้ๆ ประมาณครัง้ละ 240 ตวัอกัษร ที่เรยีกว่า 

“status” หรอื “notice” เพื่อแสดงสถานะของตวัเองว่าก าลงัท าอะไรอยู ่หรอืแจง้ขา่วสารต่างๆ แก่

กลุ่มเพื่อนในสงัคมออนไลน์ เช่น Twitter, Pownce, Jaiku และ tumblr เป็นตน้ 

2) การสนทนาออนไลน์ หรือแช็ท (chat) หมายถึง การพมิพ์ข้อความโต้ตอบกนัไปมาใน

ลกัษณะประโยคต่อประโยค ปัจจุบนันอกจากการพมิพข์อ้ความ ยงัสามารถพูดคุยแบบเหน็หน้าและได้

ยนิเสยีง โปรแกรมแชท็ทีเ่ป็นทีน่ิยม เช่น Line, WeChat, Skype และ WhatsApp เป็นตน้ 

3) การแสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยผ่านกระดานข่าว หรือเว็บบอร์ด (web board) 

หมายถงึ การโพสตก์ระทูห้รอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ ลงบนเวบ็ไซตใ์นรปูแบบของเวบ็บอรด์

ที่ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนทศันะในเรื่องที่สนใจ เช่น สนิค้าหรอืบรกิาร ประเดน็ข่าว ประเดน็สาธารณะ

ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม กฬีา หรอืประเดน็ฮอตฮติของสงัคมในขณะนัน้ เวบ็ไซตท์ีเ่ป็นทีน่ิยม เช่น 

Pantip, Epinions เป็นตน้  

4) การแบ่งปันภาพ แฟ้มข้อมูล หรือวิดีโอ (media sharing) หมายถึง การอัพโหลด 

(upload) รปูภาพ แฟ้มขอ้มลู หรอืวดิโีอเพื่อแบ่งปันใหก้บัสมาชกิ หรอืเผยแพรต่่อสาธารณชน ซึง่ปัจจุบนั

                                                           
27 มลูนิธอินิเทอรเ์น็ตร่วมพฒันาไทย. รูเ้ท่าทนัสือ่ ICT. 
28 อรวรรณ วงศแ์กว้โพธิท์อง. (2553). Social Media เครือ่งมอืเพิม่ศกัยภาพทางธุรกจิ. Executive Journal. 
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ไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตวัอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะเวบ็ไซต์ทีใ่หบ้รกิารวิดโีอออนไลน์

ทัง้หนัง เพลง ละคร และรายการสาระและบนัเทงิอื่นๆ โดยไม่เสยีค่าใชจ้่าย เนื่องจากผูใ้ชส้ามารถเลอืก

ชมเนื้อหาได้ตามความต้องการและตามเวลาที่ตนสะดวก ไม่ถูกจ ากดัด้วยผงัรายการเหมอืนสื่อวิทยุ

โทรทศัน์ ตวัอยา่งเวบ็ไซตท์ีเ่ป็น media sharing เช่น Youtube, Flickr, Pinterest และ Multiply เป็นตน้ 

5) การแบ่งปันทัศนะผ่านบทความหรือบันทึกส่วนตัวในบล็อก (Blogs/WeBlogs) 

หมายถงึ การเผยแพร่ขอ้มลู ข่าวสาร ความรู ้ขอ้คดิเหน็ บนัทกึส่วนตวั เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คคลที่มี

ความสามารถดา้นต่างๆ เผยแพร่ความรูผ้่านบทความหรอืบนัทกึส่วนตวั โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคล

อื่นๆ เขา้ไปอ่าน หรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิได ้เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress และ Blogger 

เป็นตน้ 

6) การสืบค้นข้อมูล (search) หมายถึง การเรียกดูข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีล ักษณะเป็น

แหล่งขอ้มูลหรอืความรู ้(data/knowledge) ซึ่งผู้เขยีนส่วนใหญ่อาจจะเป็นนักวชิาการ หรอืผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะทางดา้นต่างๆ ทัง้การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเขยีนหรอื

แกไ้ขขอ้มลูไดอ้ยา่งอสิระ เช่น Wikipedia, Google Earth และ diggZy เป็นตน้  

2.6 กจิกรรม/วตัถุประสงคก์ารใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ 

ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA, 2559) พบว่า สื่อสงัคมออนไลน์ยอด

นิยม 3 อนัดบัแรก ได้แก่ YouTube (มผีู้ใช้งานมากถึงรอ้ยละ 97.3) รองลงมา คอื Facebook (รอ้ยละ 

94.8) และ Line (รอ้ยละ 94.6) ตามล าดบั 

 

ทีม่า : ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ETDA). (2559) 

 YouTube เป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีก่ลุ่ม Gen Y และ Z นิยมใชก้นัมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 

98.8 และ 98.6 ตามล าดบั รองลงมา คอื Facebook คดิเป็นร้อยละ 97.9 และ 93.8 ตามล าดบั ส่วน

อนัดบัสามคอื Line คดิเป็นรอ้ยละ 97.2 และ 91.4 ตามล าดบั 

https://www.it24hrs.com/2016/etda-thailand-internet-user-profile-2016/etda-thailand-internet-user-profile-2016-g/
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นิด้าโพล (2558) ส ารวจพบว่า สื่อสงัคมออนไลน์ยอดนิยม 3 อนัดบัแรก ได้แก่ Line (ร้อยละ 

83.29) รองลงมาคอื Facebook (รอ้ยละ 78.55) และ e-mail (รอ้ยละ 21.35) ดงัตาราง 2.2  

ตาราง 2.2 อนัดบัการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 

 

อนัดบั การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ร้อยละ 

1 Line 83.29 

2 Facebook 78.55 

3 e – mail 21.35 

4 Google+ 19.71 

5 YouTube 16.43 

6 Instagram 13.04 

7 Twitter 7.05 

8 We Chat 2.22 

9 อื่นๆ ไดแ้ก่ Blog, Pantip, Skype  1.16 

10 ไมไ่ดเ้ล่น / ไมไ่ดใ้ชส้ื่อสงัคมออนไลน์ 2.80 

 
 

     2.2.7  ขอ้จ ากดัของสื่อสงัคมออนไลน์ 

1) สื่อสงัคมออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเป็นผู้ผลติและผู้ส่งสาร และมกัไม่ระบุตวัตนที่แท้จรงิ 

(ตัวตนแฝง) ท าให้ไม่มผีู้รบัผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่

เผยแพรอ่อกไป 

2) สื่อสงัคมออนไลน์ไมม่อีงคก์รและจรรยาบรรณวชิาชพีผูผ้ลติสื่อช่วยควบคุมเหมอืนสื่อกระแส

หลกั 
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3) องคก์รก ากบัดแูล เช่น กสทช. กระทรวงดจิทิลัฯ ไมส่ามารถควบคุมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์

เหมอืนสื่ออื่นๆ ได้ เพราะมปีรมิาณมาก อีกทัง้ยงัมกีารน าเสนอในพื้นที่ที่เข้าไม่ถงึเนื่องจากต้องเป็น

สมาชกิ   

2.2.8 ขอ้เสยีของสื่อสงัคมออนไลน์ 

จากขอ้จ ากดัส าคญัของสื่อสงัคมออนไลน์ทีก่ล่าวในขา้งต้นคอื การไม่มตีวัตน หรอืมตีวัตนซ่อน

เรน้ในโลกออนไลน์ ท าใหค้นรูส้กึว่าตนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ ไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อการกระท า

ของตนบนโลกออนไลน์ ท าใหส้ื่อสงัคมออนไลน์น ามาซึง่ภยัแอบแฝง ดงันี้ 

1)  การแสดงความคดิเหน็ด้วยถ้อยค าหยาบคาย ลามก อนาจาร และที่ เกี่ยวขอ้งกบัการพนัน 

เครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ไมเ่หมาะสมกบัเดก็และเยาวชน 

2)  ขอ้มลูทีม่เีนื้อหาไม่ถูกต้อง เช่น ข่าวลอื ข่าวปล่อย ข่าวทีส่่งต่อมาแมจ้ะไม่เจตนาหลอกลวง 

แต่น าไปสู่การละเมดิสทิธสิ่วนบุคคลของผู้อื่น หรอืส่งผลกระทบต่อความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคมและ

ความมัน่คงของชาต ิ

3)  ขอ้มูลที่มนีัยซ่อนเร้น (hidden meaning) มลีกัษณะโฆษณาชวนเชื่อมากกว่าการน าเสนอ

ขอ้เทจ็จรงิอย่างรอบด้าน หรอืมลีกัษณะจงใจบดิเบอืนหรอืท าใหผู้้รบัเขา้ใจผดิ เพื่อสรา้งความแตกแยก 

เกลยีดชงั หรอืเพื่อเป็นเครือ่งมอืในการต่อสูท้างการเมอืงของกลุ่มการเมอืงขัว้ต่างๆ  

4)  โฆษณาหลอกลวง เกนิจรงิ  

5)  เป็นช่องทางทีอ่าจน าไปสู่การถูกล่อลวงของมจิฉาชพี  

6)  เป็นช่องทางให้ถูกละเมดิสขิสทิธิ ์ขโมยผลงานได้โดยง่าย เช่น การน าเอาภาพของบุคคล

หนึ่งมาตดัต่อเพื่อสรา้งความเขา้ใจผดิ หรอื การท าซ ้า (Copy) งานสื่อทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง เป็นตน้ 

จากขอ้มลูในขา้งตน้ อาจสรปุสาระส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสื่อสงัคมออนไลน์ไดด้งันี้  

ตาราง 2.3 สรปุสาระส าคญัเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน์ 

ส่ือสงัคมออนไลน์ 

ความหมาย สื่อสงัคมออนไลน์ (social media) หมายถงึ สื่อดจิทิลัที่เป็นเครื่องมอื

ในการสื่อสารระหว่างกนัในเครอืข่ายสงัคมผ่านอุปกรณ์ทีก่ารเชื่อมต่อ

กบัอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถเป็นทัง้ผู้รบัสารและผู้ส่งสารที่ผลติ

เนื้ อหาสารขึ้นเอง (user-generated content)  หรือส่งต่อเนื้ อหา 
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ส่ือสงัคมออนไลน์ 

(content sharing)  เช่น เฟซบุ๊ค (Facebook) ,  ไลน์ (Line) ,  ยูทูป 

(YouTube) เป็นตน้ 

การส่ือสาร สองทาง (two-way communication) 

ผูส่้งสาร ทุกคนที่มีอินเตอร์เน็ต ไม่ระบุตัวตน (anonymous) ไม่มีองค์กร

ควบคุมจรรยาบรรณผูส้่งสาร 

ช่องทาง สะดวกต่อการพกพา (compactable) รวดเรว็ (speed of 

communication) ไรพ้รมแดน (absence of boundaries) และเป็น

ดจิทิลั (digitalization) 

สาร ไมส่ามารถรบัประกนัความถูกตอ้ง 

ผูร้บัสาร Gen Y (นักศึกษาและวยัท างาน อายุ 18-37 ปี) และ Gen Z (กลุ่ม

เยาวชนอายตุ ่ากว่า 18 ปี) ใชง้านมากทีสุ่ด 

การใช้งาน 1. สื่อสารระหว่างกนั อพัเดทขา่วสารกนัและกนั เช่น Facebook, Line 

2. น าเสนอผลงาน แบ่งปันภาพ วดิโีอ เช่น Flickr, YouTube  

3. แสดงทศันะ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ เช่น Wordpress, Pantip  

4. หาความรูแ้ละขา่วสาร เช่น Wikipedia 

5. เป็นสื่อประชาสมัพนัธ ์เช่น Twitter  

แนวโน้มการใช้งาน มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ ทุกปี 

ประโยชน์ / ข้อดี 1. เปิดโอกาสให้พลเมอืงเขา้มามสี่วนร่วมต่อประเดน็สาธารณะต่างๆ 

ในสงัคม  

2. แลกเปลีย่นขอ้มลูความรูไ้ดอ้ย่างกว้างขวาง จนเกดิเป็นคลงัขอ้มูล

ความรูข้นาดยอ่ม  

3. เป็นช่องทางในการระดมทุนหรอืทกัษะความรูเ้พื่อการพฒันาสงัคม

ดา้นใดดา้นหน่ึง  

4. เป็นสื่อในการน าเสนอผลงานของตนเอง ช่วยสร้างผลงานและ

รายได ้

5. เป็นสื่อประชาสมัพนัธเ์หตุการณ์ต่างๆ ในสงัคม  

6. เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์หรอืบรกิารลกูคา้ 
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ส่ือสงัคมออนไลน์ 

7. ช่วยคลายเครยีด  

ข้อจ ากดั 1. ตวัตนแฝง ท าใหไ้ม่มผีูร้บัผดิชอบความถูกต้อง และผลกระทบของ

ขอ้มลูทีเ่ผยแพรอ่อกไป 

2. ไมม่อีงคก์รจรรยาบรรณช่วยควบคุมเหมอืนสื่อกระแสหลกั 

ข้อเสียของส่ือสงัคม

ออนไลน์ 

1. การแสดงความคดิเหน็ดว้ยถ้อยค าหยาบคาย ลามก อนาจาร และ

อบายมขุ ไมเ่หมาะสมกบัเดก็และเยาวชน 

2. ขอ้มูลที่มเีนื้อหาไม่ถูกต้อง เช่น ข่าวลอื ข่าวปล่อย ข่าวที่ส่งต่อมา

โดยไม่มเีจตนาหลอกลวง แต่ละเมดิสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรอื

ส่งผลกระทบต่อความสงบเรยีบรอ้ยของสงัคมและความมัน่คงของชาต ิ

3. ข้อมูลที่มีนัยซ่อนเร้น (hidden meaning) หรือมีลักษณะจงใจ

บดิเบอืนหรอืท าให้ผู้รบัเขา้ใจผดิ เพื่อสรา้งความแตกแยก เกลยีดชงั 

หรอืเพื่อประโยชน์ทางการเมอืง 

4. โฆษณาหลอกลวง เกนิจรงิ  

5. เป็นช่องทางทีอ่าจน าไปสู่การถูกล่อลวงของมจิฉาชพี  

6. เป็นช่องทางใหถู้กละเมดิสขิสทิธิ ์ขโมยผลงานไดโ้ดยงา่ย  

 
 

3.  การรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy)  

 จากขอ้เสยีของสื่อสงัคมออนไลน์ทีส่่งผลประทบต่อคนในสงัคมเป็นวงกวา้งท าใหเ้กดิแนวคดิการ

รูเ้ท่าทนัสื่อโดยมคีวามหมายและความส าคญัดงันี้ 

 3.1 แนวคดิการรูเ้ท่าทนัสื่อ  

การรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) เป็นแนวคิดที่ส าคัญอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ในยุคที่

เทคโนโลยกีารสื่อสารมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็29 เพื่อรบัมอืกบัขอ้มูลที่ปรมิาณมากเกนิกว่าจะบอกว่า

ข้อมูลใดดหีรอืไม่ด ีถูกหรอืผิด มคีวามน่าเชื่อถือหรอืไม่ ผู้รบัสารจงึมคีวามเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชน อกีทัง้องคก์รก ากบัในยุคดจิทิลัไม่สามารถก ากบัอย่างไดผ้ลจงึจ าเป็นทีจ่ะต้องส่งเสรมิผูใ้ชส้ื่อให้

สามารถป้องกนัตวัเองและรูเ้ท่าทนั 

                                                           
29 นิธดิา ววิฒัน์พาณชิย.์ (2558). การพฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่สงัคมออนไลน์. วารสารบณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย 
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ ์ปีที ่9 ฉบบัที ่3 กนัยายน – ธนัวาคม 2558. 
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การรูเ้ท่าทนัสื่อ คอื “การเลอืกรบัและใช้ประโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร โดยสามารถคดิวเิคราะห์

อยา่งมเีหตุผล จ าแนกความจรงิออกจากความเหน็ และสามารถประเมนิคุณภาพและความน่าเชื่อถอืของ

เนื้อหาไดด้ว้ยตนเอง” มุง่หวงัใหผู้บ้รโิภคสามารถรูเ้ท่าทนัเนื้อหาทีส่ ื่อน าเสนอ และดแูลตนเองไดใ้นระดบั

ทีส่ามารถแยกแยะ ไมต่กเป็นเหยือ่ของขอ้มลูขา่วสารทีม่ปีรมิาณมหาศาลในปัจจบุนั และจะเป็นการสรา้ง

ความเขม้แขง็ทางองค์ความรูใ้ห้แก่ผู้รบัสาร หรอืผู้บรโิภคสื่อ ให้เกดิการป้องกนัตวัเองจากการถูกโน้ม

น้าว ชกัจูง หรอืบิดเบือนข้อเท็จจรงิ ตลอดจนท าให้สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อเท็จจรงิออกจาก

ขอ้คดิเหน็ทีส่อดแทรกมาในขอ้มลูขา่วสารอกีดว้ย  

European Commissions (EC)30 ได้นิยาม Media Literacy ว่าหมายถึง ความสามารถในการ

เขา้ถงึสื่อ สามารถเขา้ใจและประเมนิเนื้อหาสื่อ ตลอดจนสามารถสื่อสารผ่านสื่อไดใ้นสถานการณ์ต่างๆ 

( the ability to access the media, to understand and to critically evaluate different aspects of the 

media and media contents and to create communications in a variety of contexts) 

พนา ทองมอีาคม (2557) ใหค้วามเหน็ว่าในมุมของประชาชน (citizen) นิยามนี้ขยายกว้างโดย

มุง่ใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึสื่อไดทุ้กชนิด และสามารถแสวงหาความรูแ้ละขอ้มลูข่าวสาร รวมถงึ

สามารถผลติและพฒันาเนื้อหาสาระทีต่้องการสื่อสารกบัผูอ้ื่นในสงัคมได ้โดยตระหนักรูใ้นเรื่องของสทิธิ

ในทรพัยส์นิทางปัญญา และมหีลกัจรรยาบรรณในการใชส้ื่อ    

OFCOM อ งค์ ก รก า กับ ดู แ ล สื่ อ ข อ ง สห ร าชอ าณาจัก ร  นิ ย าม  Media Literacy ต าม 

Communication Act 2003 ว่าหมายถึง ความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ และสื่อสารในหลากหลาย

รปูแบบ (the ability to access, understand and create communications in a variety of forms)31  

3.2 ความจ าเป็นของการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

 Center for Media Literacy (2008)32 ได้กล่าวถงึความส าคญัและความจ าเป็นของการรูเ้ท่าทนั

สื่อไว ้5 ประการดงันี้ 

1) สือ่มอีทิธพิลต่อกระบวนการประชาธปิไตย  

ในสงัคมประชาธปิไตยทัว่โลกนัน้ ทกัษะในการใช้สื่อสามด้านที่ประชาชนต้องมเีพื่อความ

เป็นพลเมอืงทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม (engaged citizens) ไดแ้ก่ ทกัษะการคดิเชงิวพิากษ์ (critical thinking) 
                                                           
30 อา้งถงึใน พนา ทองมอีาคม. (2557). ทวีดีจิทิลั ไมรู่ไ้มไ่ดแ้ลว้. ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. น. 126. 
31 Livingstone, Bober & Helper. (2005). Internet Literacy among Children and Young People: Finding from the UK Children Go 
Online project. LSE Research Online. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/397/1/UKCGOonlineLiteracy.pdf. 
32 Center for Media Literacy (2008), Literacy for the 21st Centuty : An Overview & Orientation Guide to Media Literacy  

Education. 
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การแสดงออก (self-expression) และการมสี่วนร่วม (participation) ซึ่งการรู้เท่าทนัสื่อจะช่วยพฒันา

ทกัษะดงักล่าว เพื่อใหพ้ลเมอืงสามารถรูเ้ท่าทนัสื่อของกลุ่มการเมอืงและการสื่อสารทางการเมอืง เขา้ใจ

วาทกรรมสาธารณะและการมสี่วนร่วมในประเดน็สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่การมขีอ้มลูประกอบการ

ตดัสนิใจในการลงคะแนนเลอืกตัง้ผูแ้ทนประชาชน 

2) สงัคมมอีตัราการบรโิภคสือ่ในระดบัสงู 

สารทีส่่งผ่านช่องทางในสงัคมยุคปัจจุบนัตัง้แต่ โทรศพัทม์อืถอื สื่อสงัคมออนไลน์ วดิโีอเกม 

โทรทศัน์ เพลง วทิยุ หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา อนิเตอรเ์น็ต หรอืแมแ้ต่เสื้อยดืคอกลม มอียู่

อย่างล้นหลาม จนอาจกล่าวได้ว่าปรมิาณของสารที่ผู้คนในยุคปัจจุบนับรโิภคในหนึ่งวนันัน้มากกว่าที่

ผู้คนสมยับรรพบุรุษของเราบรโิภคในหนึ่งปี ดงันัน้การรูเ้ท่าทนัสื่อจะช่วยพฒันาทกัษะที่จ าเป็นส าหรบั

การเปิดรบัสื่ออยา่งปลอดภยั  

3) สือ่มอีทิธพิลต่อความเขา้ใจ ความเชือ่ และทศันคติ 

การเปิดรบัสื่อส่งผลต่อความเขา้ใจ การตคีวามหมาย และพฤตกิรรมของผูค้นไมท่างใดกท็าง

หนึ่ง การศกึษาด้านสื่อจะช่วยให้เราเข้าใจว่าสื่อมอีิทธพิลต่อความเข้าใจ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของ

ผูค้นอยา่งไร และช่วยใหเ้ราเป็นอสิระจากอทิธพิลเหล่านัน้ได ้  

4) การสือ่สารและการส่งขอ้มลูอาศยัภาพ/ภาพเคลือ่นไหวเพิม่ขึ้น 

ขณะทีก่ารศกึษาในระบบยงัคงอาศยัสื่อสิง่พมิพ ์(print media) เป็นหลกั ผูค้นในสงัคมก าลงั

ได้รบัอทิธพิลจากสื่อทศัน์ (visual media) มากขึน้เรื่อยๆ ตัง้แต่โลโก้บรษิทัเอกชน ป้ายโฆษณาขนาด

ใหญ่ โทรศพัทม์อืถอื ไปจนถงึเวบ็ไซต์บนอนิเตอรเ์น็ต ดงันัน้การเรยีนรูท้ี่จะ “อ่าน” หรอืท าความเขา้ใจ

การสื่อสารบนพืน้ฐานของการใช้ภาพในหลากหลายระดบันัน้มคีวามจ าเป็นเมือ่สงัคมโลกไดก้้าวเขา้สู่ยุค

ของสื่อประสม (multi-media) ทีส่่งขอ้ความ ภาพ เสยีง ภาพเคลื่อนไหว มาพรอ้มๆ กนั 

5) ความส าคญัของการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

การเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อทัว่โลกส่งผลต่อการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสารและความ

หลากหลายทางความคดิเหน็ ซึง่การรูเ้ท่าทนัสื่อจะช่วยใหเ้ราเขา้ใจว่าขอ้มลูเหล่านัน้มาจากไหน ผลติขึน้

โดยมุง่ใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ผูใ้ด และจะหาขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทางเลอืกอื่นๆ ไดอ้ยา่งไร  

สุชาดา จกัรพ์สิุทธิ3์3 ไดก้ล่าวถงึความส าคญัของการรูเ้ท่าทนัสื่อไดด้งันี้ 

1) สือ่คอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ - Media are Constructions  

                                                           
33 สุชาดา จกัรพสิุทธิ.์ การบรรยายในวชิา "พุทธศาสนากบัศาสตรส์มยัใหม"่ ถวายพระนสิติปรญิญาโทมหาวทิยาลยั มหาจุฬาลงกรณ์ราช
วทิยาลยั จ.เชยีงใหม.่ 
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เนื้อหาของสื่อ ไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่เป็นสิง่ที่ถูกสร้างขึ้น มกีารออกแบบ แก้ไข ผลติ ตกแต่ง

องคป์ระกอบต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์หรอืความต้องการของผูผ้ลติหรอืผูส้นับสนุน (Sponsor) 

ดงันัน้ เนื้อหาของสื่อส่วนใหญ่จงึมาจากความต้องการของผูผ้ลติทีต่้องการจะน าเสนอสนิค้าในทางบวก

ของตวัเอง เช่น โฆษณาแฮมเบอรเ์กอร์ดูน่ากนิ ชิ้นใหญ่ แต่ในความเป็นจรงิ อนัเลก็นิดเดยีว โฆษณา

ผลติภณัฑล์ดน ้าหนัก ภาพนางแบบก่อนและหลงัใชผ้ลติภณัฑด์ูแตกต่างกนัมากเพราะมกีารตกแต่งรทีชั

ภาพนางแบบ เป็นตน้  

2) สือ่มเีป้าหมายทางธุรกจิ/โฆษณา - Media Constructions have Commercial purposes  

ส่วนใหญ่แลว้เนื้อหาของสื่อจะมนีัยทางธุรกจิแฝงอยู่ เนื่องจากสื่อมกีารประเมนิผลประกอบการ 

ก าไร ขาดทุน โดยแต่ละธุรกจิต้องเอาตวัรอดจากการขาดทุน ผูผ้ลิตสามารถก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ

น าเสนอ เพื่อน าไปสู่การจูงใจผู้บรโิภค แต่ความจรงิที่เกดิขึน้คอื สื่อย่อมไม่สามารถท าหน้าที่โดยเทีย่ง

ธรรม หากขา่วสารใดมผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์และธุรกจิของผูม้อี านาจ สื่อกอ็าจหลกีเลีย่งหรอืน าเสนอ

แต่เพยีงผวิเผนิ หรอืแมก้ระทัง่จงใจน าเสนอหรอืบดิเบอืนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูส้นับสนุนโฆษณาอกีดว้ย 

เช่น โฆษณาแฝงผ่านฉากละคร หรอืการใหต้วัละครพูดถงึสนิค้านัน้ซ ้าๆ การเชญิชวนใหส้่ง  SMS เพื่อ

ตอบค าถามหรอืแสดงความคดิเหน็ ทีจ่รงิแลว้กเ็ป็นความร่วมมอืทางธุรกจิระหว่างสื่อกบับรษิทัมอืถอื ที่

ต้องการหารายได้จากการส่ง SMS จ านวนมากๆ ใชด้ารานักแสดงที่มชีื่อเสยีงเป็นพรเีซน็เตอรโ์ฆษณา

สนิคา้ แต่ทีจ่รงิแลว้นกัแสดงอาจไมไ่ดใ้ชผ้ลติภณัฑน์ัน้จรงิๆ 

3) สือ่สรา้งค่านิยมและอุดมคต ิ- Media messages contain Values and Ideologies  

เนื้อหาของสื่อมกีารสื่อความหมายทัง้ทางตรงและทางอ้อม ถึงแม้ว่าจุดประสงค์ของการผลติ

เนื้อหานัน้ และเนื้อหาของสื่อจะเตม็ไปดว้ยการสื่อความหมายเชงิบวก แต่กส็ามารถใหผู้ร้บัคดิเห็น เป็น

เชงิลบได้ หรอืเรยีกได้ว่าน าเสนอสองแง่สองง่าม หรอืน าเสนอแบบอคต ิตามวตัถุประสงค์ของผู้ผลติ 

ทศันคตบิางอย่างทีค่ดิเหน็ไม่ตรงกนัอาจถูกปกปิด หรอืบดิเบยีนได ้เช่น ละครโทรทศัน์ทีม่เีนื้อหาชงิรกั

หกัสวาท สรา้งค่านิยมใหเ้ป็นภรรยาน้อย คู่รกัดาราทีท่ าตวัเจา้ชู ้หรอืเลกิกนัเป็นว่าเล่น สรา้งกระแสการ

มกีิก๊ใหก้บัเดก็วยัรุ่น การเล่าขา่วโดยผูด้ าเนินรายการ ดว้ยลลีาการเล่าบวกการวพิากษ์วจิารณ์อย่างออก

รส อาจท าใหผู้ร้บัสารคลอ้ยตามทศันะทีผู่เ้ล่าขา่วน าเสนอ  

4) สือ่ท าใหม้ผีลทีต่ามมาทางการเมอืงและสงัคม - Media messages have Social and Political 

Consequences  

เนื้อหาของสื่อที่สื่อมวลชนน าเสนอนัน้มอีิทธิพลต่อทศันคติทางการเมอืงและสงัคม การฟัง

ข่าวสารจากสื่อเพยีงดา้นเดยีวอาจจะท าใหผู้ฟั้งรูส้กึเอนเอยีงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได ้หรอืท าใหพ้ฤตกิรรม

เปลี่ยนแปลงไปตามสื่อ เช่น กรณีน ้าท่วมเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา นายกรฐัมนตรหีญิงไม่

สามารถแก้ปัญหาน ้าท่วมในภาคกลางได ้แต่กลบัแก้ปัญหาน ้าท่วมที ่อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ ได ้เนื่องจาก
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เป็นบา้นเกดิของนายกฯ จงึเรง่แก้ปัญหาไดท้นัท่วงท ีกรณกีารน าเสนอข่าวเช่นนี้ อาจท าใหผู้ร้บัสารรูส้กึ

ไม่ชอบการบรหิารงานของนายกฯ โดยทีใ่นความเป็นจรงิ อาจเป็นเพราะ จ.เชยีงใหม่ มแีผนการจดัการ

กบัน ้าท่วมเป็นอยา่งดกีไ็ด ้

5) สือ่แต่ละชนิดมเีอกลกัษณ์และขอ้จ ากดั - Each Medium has a unique Aesthetic Form  

สื่อแต่ละประเภท มรีปูแบบ ลกัษณะ และกระบวนการน าเสนอทีแ่ตกต่างกนัไป มกีารใชเ้ทคนิค 

ตดัต่อ แต่งภาพ ใช้เอฟเฟ็ค ดนตร ีมุมกล้อง เพื่อประกอบความหมาย หรอืมนีัยส าคญัแอบแฝง ซึ่งใน

กระบวนการผลตินี้เอง ทีท่ าให ้"สาร" บางอยา่งถูกตดัตอน ปรบัแต่ง ลดปรมิาณและคุณภาพ รวมถงึอาจ

กลายเป็นการสรา้งความจรงิเทยีมขึน้ในทีสุ่ด เช่น การพาดหวัข่าวของหนังสอืพมิพ ์ใชค้ าทีน่่าสนใจ ตวั

ใหญ่ๆ ท าใหผู้อ่้านเตะตา และเกดิความรูส้กึอยากอ่านเนื้อข่าวจนต้องควกัสตางคซ์ือ้ แต่ในเนื้อข่าวอาจ

ไม่แรงเหมอืนพาดหวัข่าว การออกอากาศทางโทรทศัน์มขีอ้จ ากดัเรื่องเวลา ท าใหต้้องตดัทอนเนื้อหาให้

สัน้กระชบั ซึง่บางครัง้อาจท าใหเ้กดิความเขา้ใจคลาดเคลื่อนหรอืผดิประเดน็ เป็นตน้  

4. ความเป็นพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย (Democratic Citizenship) 

พลเมอืง คอืประชาชนผูม้คีวามตระหนกัรูใ้นสทิธแิละหน้าทีข่องตนเอง รูจ้กัแสดงความคิดเหน็ มี

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม34 

ความเป็นพลเมอืง หมายถงึ ความจงรกัภกัดต่ีอชาติของประชาชน การสามารถระบุตวัตนว่า

เป็นคนกลุ่มใด และมองว่าอยู่ในฐานะใด เช่น เป็นคนไทย เป็นประชากรโลก หรอื ประชากรอาเซยีน 

นอกจากนี้ ยงัหมายถึงคุณลกัษณะของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น มคีวามคิดรเิริม่ใหม่ๆ การ

ช่วยเหลอืสงัคม เป็นตน้35 

ความเป็นพลเมอืง (Citizenship) มคีวามหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ และความ 

รบัผดิชอบของสมาชกิทางสงัคมที่มต่ีอรฐั มคีวามจงรกัภกัดต่ีอชาติ และมคีวามส าคญัต่อการพฒันา

ประชาธปิไตย  มคีวามรบัผดิชอบ เคารพสทิธผิูอ้ื่น เคารพความแตกต่าง เคารพกตกิา และเป็นผูท้ีม่สีทิธิ

ก าหนดทศิทางของประเทศ 36  

การปกครองในระบอบประชาธปิไตยจะประสบความส าเรจ็ไดน้ัน้จะต้องสรา้งความเป็นพลเมอืง

ให้ประชาชนสามารถปกครองตนเองได้ ดังนัน้ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จึง มี

                                                           
34 ส านกัคุม้ครองผูบ้รโิภคในกจิการกระจายเสยีงและโทรทศัน์  ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ
โทรคมนาคมแห่งชาต.ิ เขา้ถงึใน http://bcp.nbtc.go.th.  
35 ถวลิวด ีบุรกีลุ และรชัวด ีแสงมหะหมดั. (2560). ค่านิยมของประชาชนต่อการเมอืงการปกครองและวฒันธรรมทางสงัคมไทย ปี 2557. สถาบนั
พระปกเกลา้. 
36 สมชาย แสวงการ. (2558). สรา้งความเป็นพลเมอืงไทยในระบอบประชาธปิไตย. ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ. 
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คุณลกัษณะที่ส าคญั คอื เป็นบุคคลที่สามารถแสดงบทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของตนเองต่อ

สงัคม อกีทัง้ด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคม ช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน อนัจะก่อให้เกดิการพฒันาสงัคมและ

ประเทศชาติให้เป็นสังคมประชาธิปไตย ซึ่งการสร้างพลเมืองให้มีความเป็นพลเมืองในระบอ บ 

ประชาธปิไตยนัน้ มหีลกัพืน้ฐานอยู ่3 ประการ ดงันี้  

1. เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีทุกคนเกิดมามีคุณค่าเท่ากนัมิอาจล่วงละเมิดได้ 

การมอีสิรภาพและความเสมอภาค การยอมรบัในเกยีรตภิูมขิองแต่ละบุคคล โดยไมค่ านึงถงึ

สถานภาพทางสงัคม ยอมรบัความแตกต่างของทุกคน  

2. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และกฎกติกาของสงัคมท่ีเป็นธรรม เป็นการใหค้วามส าคญัต่อสทิธ ิ

เสรีภาพ การมีกฎกติกาที่วางอยู่บนความยุติธรรมและชอบธรรม มีหลักนิติรฐัในการ

คุม้ครองสทิธ ิเสรภีาพมใิหถู้กละเมดิ  

3. รบัผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสงัคม โดยตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็น

พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยที่มุ่งเน้นเนื้อหาที่มคีุณลกัษณะส าคญัในหน้าที่และความ

รบัผดิชอบของตนเองต่อสงัคม การด ารงตนเป็นประโยชน์ต่อสงัคมช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั ใช้

สตปัิญญาในการแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุและผล 37 

ปรญิญา เทวานฤมติรกุล 38 ได้อธบิายว่า พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยต้องประกอบด้วย 

ลกัษณะ 6 ประการคอื  

1. รบัผิดชอบตนเองและพ่ึงตนเองได้ ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่ 

ประชาชนเป็นเจา้ของอ านาจสูงสุดของประเทศ ประชาชนจงึมสีทิธเิสรภีาพในประเทศของ

ตนเอง  “พลเมอืง” ในระบอบประชาธิปไตยคือความเป็นอิสระชน ที่ประชาชนสามารถ

พึ่งตนเองและสามารถรบัผดิชอบได้ ขณะเดยีวกนัก็ไม่ยอมปล่อยให้ตนเองตกอยู่ภายใต้

อทิธพิลอ านาจของผูใ้ด  

2. เคารพหลกัความเสมอภาค ประชาธิปไตยคือระบอบการปกครองที่อ านาจสูงสุดใน 

ประเทศเป็นของประชาชนดงันัน้ประชาชนทุกคนล้วนมคีวามเท่าเทยีมกนัในฐานะที่เป็น

เจา้ของประเทศ การเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตยจงึต้องเคารพหลกัความเสมอภาค 

และจะต้องเคารพในเท่าเทยีมกนั กล่าวคอืเห็นตนเท่าเทยีมกบัคนอื่นและเห็นคนอื่นเท่า

เทยีมกบัตน เพราะทุกคนลว้นมศีกัดิศ์รขีองความเป็นเจา้ของประเทศอยา่งเสมอกนั  

                                                           
37 สมชาย แสวงการ. (2558). สรา้งความเป็นพลเมอืงไทยในระบอบประชาธปิไตย. ส านกังานศาลรฐัธรรมนูญ. 
38 ปรญิญา เทวานฤมติรกุล.(2555). การศกึษาเพือ่สรา้งพลเมอืง (Civil Education). การพฒันาเมอืงไทยโดยสรา้งประชาธปิไตยทีค่น.  
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3. เคารพความแตกต่าง ระบอบประชาธปิไตยมุ่งให้เสรภีาพ และยอมรบัความหลากหลาย

ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ วถิชีวีติ ความเชื่อทางศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืง 

ดงันัน้พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยจงึต้องยอมรบัและเคารพความแตกต่างของกนัและ

กนัเพื่อใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัไดแ้ละเพื่อมใิหค้วามแตกต่างน ามาซึง่ความแตกแยกในสงัคม 

4. เคารพสิทธิผู้อ่ืน ในระบอบประชาธปิไตยประชาชนทุกคนมสีทิธ ิเสรภีาพในการแสดงออก

ทางการเมอืง อยา่งไรกต็ามการใชเ้สรภีาพทีเ่กนิขอบเขตอาจน าไปสู่การละเมดิเสรภีาพของ

ผู้อื่น ดงันัน้พลเมอืงในระบอบประชาธิปไตยจงึต้องค านึงถึงขอบเขตในการใช้สิทธิและ

เสรภีาพของตนเองเพื่อป้องกนัไมใ่หไ้ปกระทบต่อผูอ้ื่น  

5. เคารพกติกา ในระบอบประชาธปิไตยจะมกีารใช้กตกิาหรอืกฎหมายในการปกครองเพื่อ

ไม่ให้เกดิการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ การเคารพกตกิาจงึถอืเป็นหน้าที่พลเมอืงในระบอบ

ประชาธปิไตย  

6. รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม นอกจากพลเมืองจะต้องเคารพสิทธิเสรีภาพและ

รบัผดิชอบต่อผู้อื่นแล้ว พลเมอืงในระบอบประชาธปิไตยยงัมสี่วนในการรบัผดิชอบสงัคม

ดว้ย พลเมอืงจงึต้องตระหนักว่าตนเองเป็นสมาชกิคนหนึ่งของสงัคม และรบัผดิชอบต่อการ

กระท าของตน เพื่อไมใ่หเ้กดิการใชเ้สรภีาพตามอ าเภอใจโดยไม่ค านึงถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้

ต่อสงัคม รวมถงึควรมสี่วนรว่มในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ  

ความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย คอื การรกัความเป็นธรรมและความเสมอภาค การ

เคารพกฎหมาย การเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม การเรยีกรอ้งหรอืต่อสูเ้มื่อมคีวามจ าเป็น การแก้ปัญหา

ความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิ ีการใชส้ทิธแิต่ไมล่ะทิง้หน้าที ่และการมสี่วนรว่มทางการเมอืง39  

ความเป็นพลเมอืงดใีนวถิีชวีติประชาธปิไตย คอื พลเมอืงที่มคีุณลกัษณะส าคญัต่างๆ หลาย

ประการ ได้แก่ การเป็นผู้ที่มหีลกัการทางประชาธิปไตยในการด ารงชวีติ มคีวามรบัผดิชอบต่อสิ่งที่

ตนเองไดก้ระท าขึน้ทัง้ถูกและผดิ การปฏบิตัตินตามกฎหมายที่ก าหนดขอ้ห้าม ขอ้ยกเวน้และข้อที่ต้อง

ปฏบิตัิไว้ การด ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่น โดยมคีวามเอื้ออาทร มกีารช่วยเหลอื

เกื้อกูลซึ่งกนัและกนัอนัจะก่อให้เกดิการพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิห้เป็นสงัคมประชาธปิไตยอย่าง

แท้จรงิต่อไปในอนาคตตามหลักการทางประชาธิปไตย รวมทัง้การเป็นผู้ที่ยดึมั น่ในหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม ของศาสนาและจรรยาบรรณในวชิาชพีของแต่ละบุคคล40   

                                                           
39 ถวลิวด ีบุรกีลุ และรชัวด ีแสงมหะหมดั. (2560). ค่านิยมของประชาชนต่อการเมอืงการปกครองและวฒันธรรมทางสงัคมไทย ปี 2557. สถาบนั
พระปกเกลา้. 
40 ณฐันนัท ์ศริเิจรญิ (2555). การใชส้ือ่บรูณาการเพือ่สรา้งความเป็นพลเมอืงกบัอนาคตประชาธปิไตยไทย. Veridian E-Journal, SU Vol.5 
No.1 January-April 2012.  
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 ตามที่มผีู้ให้ค าจ ากดัความในข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ความเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย 

หมายถึง ผู้มีความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

ค านึงถงึประโยชน์ของส่วนรวม เคารพสทิธิเสรภีาพของผู้อื่น เคารพความแตกต่างหลากหลาย ความ

เสมอภาค และกฎกตกิาของสงัคม แกปั้ญหาความขดัแยง้โดยสนัตวิธิบีนพืน้ฐานของเหตุและผล มคีวาม

ช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั มสี่วนรว่มทางการเมอืงและการก าหนดทศิทางการพฒันาประเทศตามหลกัการทาง

ประชาธปิไตย 

5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กาญจนา เช่ียววิทย์การ และทศพล คุ้มสุพรรณ (2557)41 ได้ศึกษาเรื่อง “ความต้องการ

ทางการสื่อสารของผูร้บัสารกลุ่ม ดจิติอล เนทฟี” ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์

แบบกลุ่ม กลุ่มตวัอย่างคอืเยาวชนในภาคเหนือตอนล่าง 4 จงัหวดั ได้แก่ ตาก สุโขทยั พษิณุโลก และ

เพชรบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนต้องการสื่อที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว โดยเฉพาะ

อนิเตอรเ์น็ต เนื่องจากสามารถเลอืกดใูนสิง่ทีต่อ้งการไดท้นัท ีโดยส่วนใหญ่บรโิภคเนื้อหาตามความสนใจ

จากเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line และ Skype เป็นตน้ การบรโิภคเนื้อหามวีตัถุประสงค์

ด้านความบนัเทงิเป็นหลกั ข่าวสารส่วนใหญ่ที่บรโิภคเป็นข่าวสารเกี่ยวกบัวงการบนัเทงิ และข่าวสาร

ทัว่ไป ส่วนขา่วสารประเภทการเมอืง เศรษฐกจิ การศกึษาเป็นข่าวสารทีน่ิยมบรโิภคน้อยทีสุ่ด ซึง่จะต้อง

ผ่านกระบวนการแปรรปูใหส้ามารถ ดู ฟัง อ่านไดเ้ขา้ใจง่ายและรวดเรว็ตามพฤตกิรรมการบรโิภค ทัง้นี้ 

เยาวชนให้ความเชื่อถือข้อมูลข่าวสารที่ได้รบัผ่านทางวทิยุโทรทศัน์และหนังสอืพมิพ์สูงกว่าสื่อสงัคม

ออนไลน์ หรอืทางเวบ็ไซต ์ 

ณัฐนันท ์ศิริเจริญ (2555)42 ไดศ้กึษาเรื่อง “การใชส้ื่อบูรณาการเพื่อสรา้งความเป็นพลเมอืงกบั

อนาคตประชาธปิไตยไทย” ผลการศกึษาได้ระบุว่า “ความเป็นพลเมอืงดใีนวถิชีวีติประชาธปิไตย” คอื

พลเมอืงทีม่คีุณลกัษณะส าคญัต่างๆ หลายประการ ไดแ้ก่ การเป็นผูท้ีม่หีลกัการทางประชาธปิไตยในการ

ด ารงชวีติ มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่ที่ตนเองได้กระท าขึ้นทัง้ถูกและผิด การปฏบิตัิตนตามกฎหมายที่

ก าหนดขอ้หา้ม ขอ้ยกเวน้และขอ้ทีต่อ้งปฏบิตัไิว ้การด ารงตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถิน่ โดย

มคีวามเอือ้อาทร มกีารช่วยเหลอืเกือ้กูลซึง่กนัและกนัอนัจะก่อใหเ้กดิการพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิห้

                                                           
41 กาญจนา เชี่ยววิทย์การ และทศพล คุ้มสุพรรณ. (2557). ความต้องการทางการสื่อสารของผู้รบัสารกลุ่ม ดิจิตอล เนทีฟ. วารสาร
บรหิารธุรกจิ เศรษฐศาสตรแ์ละการสือ่สาร. ปีที ่10 ฉบบัที ่1 ตุลาคม 2557-มนีาคม 2558. 
42 ณฐันนัท ์ศริเิจรญิ. (2555). การใชส้ือ่บรูณาการเพือ่สรา้งความเป็นพลเมอืงกบัอนาคตประชาธปิไตยไทย. Veridian E-Journal, SU Vol.5 
No.1 January-April 2012. 
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เป็นสงัคมและประเทศทีเ่ป็นประชาธปิไตยอย่างแทจ้รงิต่อไปในอนาคต รวมทัง้การเป็นผูท้ีย่ดึมัน่ในหลกั

คุณธรรม จรยิธรรม ของศาสนาและจรรยาบรรณในวชิาชพีของแต่ละบุคคล   

สาริศา จนัทรอ าพร และมฤษฎ์ แก้วจินดา (2559)43 ได้ศกึษาเรื่อง “ภาวการณ์ปัจจุบนั กบั

การเสรมิสรา้งการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ในวยัรุ่น” กลุ่มตวัอยา่งคอืนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษาตอน

ปลายในสงักดัคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน (สช.) เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ,146 คน 

ผลการวจิยัพบว่า 1) รอ้ยละ 92.8 ของกลุ่มตวัอย่าง 1,146 คน มกีารใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ ได้แก่ 

Line, Facebook และ Youtube ผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ เพื่อจุดประสงค์ในการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกนัและกนั 2) การให้ค าปรกึษาแบบกลุ่มโดยเน้นความจรงิ สามารถพฒันาการ

รู้เท่าทนัสื่อสังคมออนไลน์ดีขึ้นได้ 3) นักเรยีนที่เข้าร่วมการปรกึษาแบบกลุ่มโดยเน้นความจรงิ มี

แนวโน้มทีจ่ะพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ดกีว่านกัเรยีนกลุ่มควบคุม 

ขนิษฐา จิตแสง (2557)44 ไดศ้กึษาเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นบุคคลและกลุ่มบุคคล

กบัทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่ออนิเทอรเ์น็ตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น” กลุ่มตวัอยา่งคอืเยาวชน

ทีสุ่่มแบบเฉพาะเจาะจงจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษและการสุ่มตวัอย่างแบบง่ายจากกลุ่ม

เยาวชนระดบัมธัยมศกึษาปีที ่1-6 ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จ านวน 379 ราย ใชแ้บบสอบถามเป็น

เครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล ผลการศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัด้านบุคคลและกลุ่มบุคคล

กบัทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่ออนิเทอรเ์น็ตนัน้พบว่าการใหค้ าแนะน าในการใชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตของเพื่อนและ

โรงเรยีนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความสามารถในการเขา้ถงึสื่ออนิเทอรเ์น็ต อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ

ที่ระดบั 0.05 และการให้ค าแนะน าในการใช้สื่ออนิเทอรเ์น็ตของครอบครวัและโรงเรยีนมคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบัความสามารถในการท าความเขา้ใจเนื้อหาบนสื่ออินเทอรเ์น็ต อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05   

พนม คล่ีฉายา (2559)45 ได้ศึกษาเรื่อง “การใช้งาน ความเสี่ยง การรู้เท่าทนัสื่อดิจทิลั และ

แนวทางการสอนเพื่อการรู้เท่าทนัสื่อดจิทิลั ส าหรบันักเรยีนมธัยมในประเทศไทย” เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างคอืนักเรยีนมธัยมศกึษาชัน้ปีที ่1-6 จ านวน 772 คน จากโรงเรยีนในจงัหวดั

เชยีงใหม่ ขอนแก่น ชลบุร ีภูเก็ต กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการศกึษาพบว่า ในภาพรวมเดก็

                                                           
43 สารศิา จนัทรอ าพร และมฤษฎ์ แกว้จนิดา. (2559). ภาวการณ์ปัจจุบนั กบัการเสรมิสรา้งการรูเ้ท่าทนัสือ่สงัคมออนไลน์ในวยัรุ่น. วารสาร
บณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถมัภ.์ ปีที ่10 ฉบบัที ่1 มกราคม-เมษายน 2559. 
44 ขนิษฐา จติแสง. (2557). ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นบุคคลและกลุ่มบุคคลกบัทกัษะการรูเ้ท่าทนัสือ่อนิเทอรเ์น็ตของเยาวชนในเขต
เทศบาลนครขอนแกน่. อนิฟอรเ์มชัน่ ปีที ่21 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถุินายน 2557). 
45 พนม คลีฉ่ายา. (2559). การใชง้าน ความเสีย่ง การรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั และแนวทางการสอนเพือ่การรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั ส าหรบันกัเรียน
มธัยมในประเทศไทย. ระยะที ่1. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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ส่วนใหญ่จะเลอืกทีจ่ะไมเ่ขา้ไปดูหรอือ่านเนื้อหาทีเ่ป็นความเสีย่ง แต่พบว่า มกีลุ่มตวัอยา่งจ านวนรอ้ยละ 

4-10 ทีร่ะบุว่าตนเองมปีระสบการณ์เขา้ถงึเนื้อหาดา้นเพศ เกมสร์นุแรง การพนนั และการแสดงออกดว้ย

ความรุนแรงอยู่ในระดบับ่อยๆ จนถงึท าเป็นประจ า มจี านวนรอ้ยละ 23.0 ระบุว่าคุยกบัคนแปลกหน้า

บ่อยๆ มจี านวนรอ้ยละ 3.0 ระบุว่าคลกิดภูาพหรอืคลปิโป๊ที่เพื่อนส่งมาใหห้รอืแนะน าใหด้ ูและรอ้ยละ 1.8 

ระบุว่าดูเป็นประจ า ผลการวดัระดบัการรู้เท่าทนัสื่อดิจทิลัในเนื้อหาโฆษณาเกินจรงิ และเพศอยู่ใน

ระดบัสงูโดยสามารถท าความเขา้ใจ วเิคราะหแ์ละประเมนิเน้ือหา และการมปีฏสิมัพนัธอ์ย่างปลอดภยัต่อ

เนื้อหาอยูใ่นระดบัทีส่งู 

พีระ จิรโสภณและคณะ (2559)46 ไดศ้กึษาเรือ่ง “ความรูเ้ท่าทนัการสื่อสารยคุดจิทิลักบับทบาท

ในการก าหนดแนวทางการปฏริปูการสื่อสารในสงัคมไทย” โดยศกึษาประชากร จ านวน 400 คนทีม่อีายุ 

18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ. 2558-2559 ด้วยตวัชี้วดัในรูปแบบบูรณาการที่

เฉพาะและแบบสอบถาม 25 ขอ้ ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษายงัมรีะดบัการรูเ้ท่าทนั

สื่อไมส่งูมาก โดยจากการท าแบบสอบถาม 25 ขอ้ ค่าเฉลีย่ทีต่อบตรงอยู่ที ่12 ขอ้จาก 25 ขอ้ และพบว่า

กลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 50 มรีะดบัความรูเ้ท่าทนัสื่อปานกลาง ขณะทีร่อ้ยละ 30 อยู่ในเกณฑต์ ่า และรอ้ยละ 

15 ทีม่รีะดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อในเกณฑส์ูง ทัง้นี้ตวัอย่างประชากรอาจมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องการรูเ้ท่า

ทนัสื่อที่เป็นไปตามวยั ระดบัการศึกษา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนพฤตกิรรมการ

เปิดรบัและการใชส้ื่อ 

นอกจากนี้ในส่วนของระดบัการรู้เท่าทนัจากการท าแบบสอบถามพบว่าค าถามที่กลุ่มตวัอย่าง

ตอบตรงมากที่สุดคอืขอ้ความที่ถามว่า “การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารท่านมกัพจิารณาขอ้มูลจากข่าวสารนัน้

อย่างไร” รอ้ยละ 62.53 ส่วนทีต่อบถูก รองลงมาคอื การซือ้ขายสนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ต ซึง่รอ้ยละ 61.73 

ตอบว่ามโีอกาสถูกหลอกได้ ในด้านที่เกี่ยวกับทศันะและพฤติกรรมการสื่อสารที่สะท้อนความเป็น

พลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย พบว่ารอ้ยละ 46 ไม่เคยแสดงความเหน็หรอืวพิากษ์วจิารณ์บทบาทสื่อ

เลย ขณะทีร่อ้ยละ 46 มองว่าสื่อควรเน้นหน้าทีท่างสงัคมโดยไม่มุง่แสวงหาก าไร รอ้ยละ 46.75 เหน็ดว้ย

กบับทบาทสื่อเกี่ยวกบัการน าเสนอข่าวสารของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสงัคมและกลุ่มชาติพนัธ์ ร้อยละ 

42.25 เสนอแนะว่าสื่อยุคดจิทิลัควรเสรมิสรา้งสตปัิญญาในการตดัสนิใจใหก้บัผู้รบัและมสี่วนร่วมในการ

ปฏริปูระบบการเมอืงการปกครอง  

                                                           

46 พรีะ จริโสภณและคณะ. (2559). รายงานผลการวจิยัเรือ่งความรูเ้ท่าทนัการสือ่สารยุคดจิทิลักบับทบาทในการก าหนดแนทางการปฏริปู

การสือ่สารในสงัคมไทย, มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย.์ 



 

41 
 

ขณะทีก่ารส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสื่อเพื่อปฏริูปสงัคมไทยด้านการสื่อสารส่วนใหญ่ให้น ้าหนักไปที่

การส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อโดยก าหนดเป็นหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา 

อาชวีศกึษา และมธัยมศกึษา อย่างไรก็ตามมกีลุ่มตวัอย่างที่ให้น ้าหนักระดบัปานกลางว่าควรส่งเสรมิ

ทกัษะดา้นการรูเ้ท่าทนัสื่อตัง้แต่ระดบัอนุบาลและประถมศกึษา กลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยในระดบัมากขึน้ไป

ในการสรา้งคู่มอืการรูเ้ท่าทนัการสื่อสาร การส่งเสรมิกจิกรรมนักเรยีนนกัศกึษา โดยตัง้เป็นชมรมและการ

เสนอให้มกีารจดัสรรงบประมาณเฉพาะกจิจากรายได้ภาษีด้านโฆษณาและธุกิจการสื่อสารหรอืรายได้

จาก กสทช. เพื่อเป็นกองทุนการส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

ณัฐนันท ์ศิริเจริญ (2557)47 ไดศ้กึษาเรือ่ง “การสื่อสารเพื่อสรา้งความรูแ้ละเสรมิทกัษะดา้นการ

รู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตในระดบัเชงิลกึของเยาวชนไทยจากสามองค์ประกอบหลกั ” กลุ่มตวัอย่างคอื

เยาวชนไทยชายหญงิซึง่ก าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 ในปีการศกึษา 2556 มหาวทิยาลยัหวั

เฉียวเฉลมิพระเกียรติ จ านวน 400 คน เพื่อเก็บข้อมูลเชงิปรมิาณด้วยการตอบแบบสอบถามและท า

แบบทดสอบระดบัขัน้ตน้ และกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 52 คน แบ่ง 4 กลุ่มๆ ละ 13 คน  เพื่อท าแบบทดสอบ

ระดบัเชงิลกึด้วยวธิกีารเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ คอื การสนทนากลุ่มย่อย การสมัภาษณ์อย่างไม่เป็น

ทางการรายบุคคล และการสงัเกตการณ์ ผลการวจิยัพบว่า ความรู้และทกัษะพื้นฐานระดบัขัน้ต้นอยู่

ในช่วงคะแนน  60 – 69  ถอืว่าอยูใ่นเกณฑป์านกลาง และเมือ่ท าการทดสอบระดบัความรูแ้ละทกัษะดา้น

การรูเ้ท่าทนัสื่อและสารสนเทศจากสื่ออนิเทอรเ์น็ตในระดบัเชงิลกึหรอืระดบัสูงตามตวัชีว้ดัต่างๆ จาก 3 

องคป์ระกอบหลกั ผลการทดสอบปรากฏว่า กลุ่มเยาวชนท าไดเ้พยีงในเกณฑ ์“ปานกลาง” เท่านัน้ ทัง้นี้

เพราะยงัไม่สามารถแสดงความรู้ด้วยการใช้เหตุผลและทกัษะการคดิวเิคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อ

อนิเทอรเ์น็ตทีบ่่งบอกไดถ้งึระดบัความรูแ้ละทกัษะทีม่อียูอ่ย่างชดัเจนและครอบคลุมในระดบัเชงิลกึ 

มนต์ ขอเจริญ และณัทธสิฐษ์ิ สิริปัญญาธนกิจ (2559)48 ได้ศึกษาเรื่อง “การรู้เท่าทันการ

สื่อสารยุคดิจทิลัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุ่มเป้าหมายคือ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน เก็บข้อมูลช่วงปี พ.ศ. 

2558-2559 โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยจ านวน 25 ขอ้ (แต่ละขอ้มคี าตอบที่สะท้อนการรูเ้ท่าทนัสื่อ

เพยีงขอ้เดยีว) ผลการศกึษาพบว่า ระดบัการรูเ้ท่าทนัการสื่อสาร คะแนนเฉลีย่ทีก่ลุ่มตวัอย่างตอบถูกอยู่

ที ่12 ขอ้ รอ้ยละ 54.50 จดัอยู่ในกลุ่มระดบัปานกลาง (ตอบถูก 9-17 ขอ้) รองลงมา รอ้ยละ 30.75 เป็น

กลุ่มระดบัต ่า (ตอบถูก 0-8 ขอ้) และเพยีงรอ้ยละ 14.75 จดัอยูใ่นกลุ่มระดบัสงู (ตอบถูก 18-25 ขอ้) หาก

                                                           
47 ณฐันนัท ์ศริเิจรญิ. (2557). การสือ่สารเพือ่สรา้งความรูแ้ละเสรมิทกัษะดา้นการรูเ้ท่าทนัสือ่อนิเทอรเ์น็ตในระดบัเชงิลกึของเยาวชนไทย
จากสามองคป์ระกอบหลกั. วารสารวชิาการ Veridian E-Journal ปีที ่7 ฉบบัที ่3 เดอืนกนัยายน-ธนัวาคม 2557. 
48 มนต์ ขอเจรญิ และณทัธสฐิษิ ์สริปัิญญาธนกจิ. (2559). “การรูเ้ท่าทนัการสื่อสารยุคดจิทิลัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.” วารสาร
นิเทศศาสตรธ์ุรกจิบณัฑติย.์ ปีที ่10 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559.  
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พจิารณาลกัษณะทางประชากรที่มคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัการรู้เท่าทันสื่อพบว่า อายุเท่านัน้ที่มคีวาม

เกี่ยวข้องคอื กลุ่มอายุ 51-60 ปี มรีะดบัการรู้เท่าทนัสื่อสูงกว่ากลุ่มอายุ 18-30 ปี และ 41-50 ปี ซึ่ง

งานวจิยัน้ีไมพ่บว่า เพศ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อ   
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บทท่ี 3 

กรอบแนวคิด 

การพัฒนากรอบแนวคิดในการวัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็น

พลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย ผูว้จิยัอาศยัการศกึษาเนื้อหาและสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัแนวคดิการรู้เท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ และการวดัการรู้เท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ โดยนักวชิาการ/

หน่วยงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และพฒันากรอบแนวคดิการวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์

ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย ดงันี้ 

 

1. การรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 

 ภายหลงัยุคเฟ่ืองฟูของวทิยุโทรทศัน์ คอืยุคสารสนเทศ คอมพิวเตอร ์และอนิเตอรเ์น็ต จงึเริม่มี

การกล่าวถงึ Information Literacy (การรูส้ารสนเทศ), Computer Literacy (การรูค้อมพวิเตอร)์, Digital 

Literacy (การรูด้จิทิลั), Media Literacy (การรูเ้ท่าทนัสื่อ) และ Social Media Literacy (การรูเ้ท่าทนัสื่อ

สงัคมออนไลน์) เมื่อเทคโนโลยไีด้เขา้มามบีทบาทในการสื่อสารและสารสนเทศเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ จนอาจ

ส่งผลกระทบอนัไม่พงึประสงคต่์อผูร้บัสารโดยเฉพาะเดก็และเยาวชน ทีต่้องเผชญิกบัขอ้มลูท่วมทน้ทีส่่ง

มาอยา่งสะดวกรวดเรว็ผ่านทางโทรศพัทม์อืถอื, แทบ็เลต็ และคอมพวิเตอรใ์นแต่ละวนั 

การรูเ้ท่าทนัสื่อโดยเฉพาะอย่างยิง่สื่อสงัคมออนไลน์ ซึง่เป็นกจิกรรมทีผู่ใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตนิยมเป็น

อนัดบัหนึ่ง จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ในยคุทีส่ ื่อดจิทิลัมอีทิธพิลต่อผูร้บัสารมากขึน้เรือ่ยๆ การรูเ้ท่าทนัสื่อ 

และการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลมีความครอบคลุมถึงการรู้เท่าทันสื่อสังคมออน ไลน์ Renee Hobbs49 

ผูเ้ชีย่วชาญด้านการเรยีนการสอนการรูเ้ท่าทนัสื่อชาวอเมรกินัเรยีกแนวคดิการรูเ้ท่าทนัสื่อทีค่รอบคลุม

ตัง้แต่หนงัสอืพมิพ,์ วทิย,ุ โทรทศัน์และสื่อดจิทิลัว่า “Digital and Media Literacy“ 

การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั (Digital and media literacy) คือ การเลือกรบัและใช้ประโยชน์จาก

ขอ้มลูข่าวสาร สามารถคดิวเิคราะห ์และประเมนิคุณภาพ ความน่าเชื่อถอื ของเนื้อหานัน้ไดด้ว้ยตนเอง 

โดยไม่จ าเป็นต้อง “คล้อยตาม” จุดประสงค์ที่ผู้ผลิตเนื้อหานัน้ได้วางแผนไว้ สามารถใช้สื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินชวีติของตนเอง ตลอดจนรู้จกัสรา้งสรรค์เนื้อหา แสดงความคดิเหน็ และมสี่วน

รว่มกบัการอภปิรายประเดน็สาธารณะต่างๆ อยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม   

                                                           
49 Hobbs, Renee. (2011). Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom. Corwin: California. 
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Digital Literacy หมายถงึ ความสามารถของบุคคลที่จะด าเนินชวีติ เรยีนรู ้และท างานในสงัคม

ดจิทิลัไดอ้ย่างด ีสามารถใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยเีพื่อมสี่วนร่วมและสนับสนุนวถิชีวีติสมยัใหม่ทัง้ใน

ดา้นสงัคม วฒันธรรม การเมอืง และเศรษฐกจิ 

การรู้เท่าทนัสื่อดจิทิลั หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงและรบัข่าวสารจากสื่อ

ดจิทิลับนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู ้ทีบุ่คคลจะใชค้วามรูเ้หล่านี้ใน

การท าความเขา้ใจ วเิคราะห ์ประเมนิ และวพิากษ์เนื้อหาขา่วสารจากสื่อดจิทิลั แลว้จดัการจดัเกบ็เนื้อหา

ขา่วสารจากสื่อดว้ยตนเอง โดยทีไ่มห่ลงรบัรู ้เชื่อ คดิ และมพีฤตกิรรมเป็นไปตามทีส่ื่อดจิทิลัก าหนด และ

จะสะสมเป็นความรู ้น าไปสู่พฤตกิรรมการตอบสนองต่อสื่อดจิทิลั และพฒันาเป็นความเคยชนิหรอืนิสยั

การใชแ้ละตอบสนองต่อสื่อดจิทิลัโดยไมห่ลงไปตามสื่อ50  

อาจกล่าวไดว้่า เทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืในการผลติเนื้อหาสื่อและเผยแพร่อย่างมปีระสทิธภิาพ

อย่างยิง่ ยิง่เทคโนโลยดีา้นการสื่อสารก้าวหน้าไปมากเท่าใด สื่อยิง่ต้องแข่งขนักนัมากขึน้ และยิ่งท าให้

สื่อใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูในการสรา้งเทคนิควธิ ีกลยทุธเ์พื่อเอาชนะใจผูร้บัสารมากขึน้เท่านัน้  

แนวทางของการรูเ้ท่าทนัสื่อ อนัได้แก่ การตัง้ค าถาม การวพิากษ์วจิารณ์ การคดิเชงิวเิคราะห์ 

การเป็นผูบ้รโิภคทีก่ระตอืรอืรน้ การแสวงหาขอ้มลูและความเหน็เพิม่เตมิ การตอบสนองไปสู่สื่อมวลชน 

และการรูเ้จตนาของผูส้่งสาร จงึเป็นเรือ่งทีต่อ้งฝึกฝนและลงมอืปฏบิตัดิว้ยตวัของผูบ้รโิภคสื่อทุกคน  

 

2. แนวคิด/ทฤษฎีการวดัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์  

 การรู้เท่าทันสื่อที่ครอบคลุมถึงสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้ศึกษาไว้อย่างหลากหลายทัง้จาก

นกัวชิาการ/หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

2.1 Renee Hobbs (2011)51 Digital and Media Literacy 

 องคป์ระกอบส าคญัของการรูเ้ท่าทนัสื่อไดก้ าหนดไว ้5 ประการ ดงันี้ 

1) การเขา้ถงึ (Access) ความสามารถในการเขา้ถงึเป็นขัน้ตอนแรกของการรูเ้ท่าทนัสื่อ ทกัษะนี้

ประกอบดว้ยความสามารถในการใชส้ื่อ คน้ควา้และท าความเขา้ใจเนื้อหาสาร สื่อแต่ละประเภทมลีกัษณะ

ต่างกนัซึง่ต้องใชท้กัษะในการสื่อสารแตกต่างกนัไป เช่น ในการใชค้อมพวิเตอรค์น้คว้าขอ้มลูจากแหล่ง

                                                           
50 พนม คลีฉ่ายา. (2559). การใชง้าน ความเสีย่ง การรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั และแนวทางการสอนเพือ่การรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั ส าหรบันกัเรยีน
มธัยมในประเทศไทย. ระยะที ่1. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยัและจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
51 Hobbs, Renee. (2011). Digital and Media Literacy: Connecting Culture and Classroom. Corwin: California. 
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ออนไลน์ต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ ผูใ้ชจ้ าเป็นต้องรูว้ธิใีนการป้อนค าคน้หา (keywords) และการเลอืก

เวบ็ไซตห์รอืโปรแกรมคน้หาขอ้มลู (search engines) ทีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูทีต่อ้งการ  

2) การวเิคราะห์ (Analyze) ความสามารถในการคดิเชงิวพิากษ์ (วเิคราะห์และประเมนิ) เป็น

ทกัษะส าคญัส าหรบัการรู้เท่าทนัสื่อ ทกัษะนี้ประกอบด้วยการพิจารณาองค์ประกอบในการผลิตสาร 

ได้แก่ ผู้ผลติสาร วตัถุประสงค์ของผูผ้ลติ กลุ่มเป้าหมาย คุณภาพ ขอ้เทจ็จรงิ ความน่าเชื่อถอื มุมมอง 

และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการประเมนิคุณค่าของสารโดยพิจารณาจากบรบิทด้านสงัคม 

การเมอืง ประวตัศิาสตร ์เศรษฐกจิ และวฒันธรรม 

3) การผลติสาร/การสื่อสาร (Create/Communicate) ทกัษะนี้ประกอบดว้ยความสามารถในการ

ผลติหรอืสร้างเนื้อหาโดยใช้ความคดิสร้างสรรค์และความเชื่อมัน่ในการถ่ายทอดความคดิและตัวตน 

ความสามารถในการเลอืกใชก้ลวธิสีรา้งสรรคเ์นื้อหาทีเ่หมาะสมตามวตัถุประสงค ์เช่น กลวธิกีารเล่าเรื่อง 

การโน้มน้าว การชีแ้จงแถลงไข การใชภ้าพ ตวัหนังสอื เสยีง กราฟิกดไีซน์ การแสดง และการสนทนา

โตต้อบ เพื่อช่วยใหก้ารสื่อสารมปีระสทิธภิาพตามวตัถุประสงคข์องสาร และกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการ   

4) การสะท้อน (Reflect) ทกัษะนี้มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัคุณธรรมจรยิธรรมและค่านิยมทางสงัคม 

คอืความสามารถในการตระหนักถึงผลกระทบของเนื้อหาสารและอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยทีี่ใช้ในการ

สื่อสาร ทุกวนันี้สื่ออนิเตอรเ์น็ตได้สรา้งวธิกีารปฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมที่ซบัซ้อนมากขึน้ คุณลกัษณะบาง

ประการของสื่อดจิทิลั เช่น ความรวดเรว็ฉับไวในการส่งสารอาจท าใหผู้ส้่งสารเกดิพฤตกิรรมหุนหนัพลนั

แล่น เช่น นกัเรยีนคนหนึ่งอาจถ่ายภาพเพื่อนทีก่ าลงัแสดงท่าทางแปลกๆ แลว้น าไปแชรบ์นเฟซบุ๊คทนัท ี

โดยที่ไม่ทนัได้ไตร่ตรองถึงผลกระทบจากการกระท าดงักล่าว และไม่ได้ตระหนักว่าภาพหนึ่งภาพ

สามารถตคีวามหมายได้อย่างหลากหลายและอาจกระทบต่อความรูส้กึเพื่อนของตน ดงันัน้การแสดง

ความคิดเห็นและสื่อสารผ่านสื่อจงึควรกระท าอย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคมบนพื้นฐานของหลัก

คุณธรรมจรยิธรรม ซึง่รวมถงึการเคารพในสทิธสิ่วนบุคคล (privacy) และลขิสทิธิ ์(copyright) ของผลงาน

ของผูอ้ื่นดว้ย 

5) การลงมอืท า (Act) การลงมอืปฏบิตัเิป็นขัน้ตอนที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จรงิใน

สงัคม โดยน าทกัษะทัง้หมดมาใชใ้นการแลกเปลีย่นความรูแ้ละการแก้ปัญหาในระดบัครอบครวั ทีท่ างาน 

สงัคม ในฐานะทีทุ่กคนเป็นสมาชกิของสงัคมทัง้ในระดบัชุมชน ภมูภิาค และประเทศ  
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2.2 Center for Media Literacy (2008)52 Media Literacy Process Skills 

 เสนอว่าการรูเ้ท่าทนัสื่อในศตวรรษที ่21 ตอ้งมทีกัษะ 5 ประการดงันี้  

 1) ทกัษะการเขา้ถงึ (Access Skill) ทกัษะนี้ช่วยใหบุ้คคลสามารถรวบรวมขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งและ

มปีระโยชน์ และสามารถท าความเขา้ใจเนื้อหาสารไดอ้ย่างถูกต้อง ทกัษะนี้ประกอบดว้ยความสามารถ

เข้าใจค าศัพท์ สัญลักษณ์ และกลวิธีการสื่อสาร การรู้วิธีการในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่าง

หลากหลาย และความสามารถเลอืกใชข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไดต้รงตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการน าไปใชง้าน 

2) ทกัษะการวเิคราะห์ (Analyze Skill) ทกัษะนี้ช่วยให้บุคคลสามารถวเิคราะห์รปูแบบของสาร 

โครงสร้าง และล าดบัการเรยีบเรยีงเนื้อหาสาร รวมถึงสามารถใช้แนวคดิด้านสงัคม เศรษฐกิจ และ

การเมอืงในการท าความเขา้ใจบรบิทของเนื้อหาสารที่น าเสนอ ทกัษะนี้ประกอบดว้ยการตคีวามเนื้อหา

สารโดยพจิารณาจากองคป์ระกอบต่างๆ อาท ิวตัถุประสงคก์ารผลติสาร กลุ่มเป้าหมาย รปูแบบ ประเภท

ของเนื้อหาสาร บรบิท และการพจิารณากลวธิอีื่นๆ ในการน าเสนอสาร ได้แก่ การเปรยีบเทยีบความ

เหมอืน/ความต่าง ขอ้เทจ็จรงิ/ความคดิเหน็ เหตุ/ผล ล าดบัประเดน็ และล าดบัเหตุการณ์ 

3) ทกัษะการประเมนิ (Evaluate Skill) ทกัษะน้ีช่วยใหบุ้คคลสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสารเขา้กบั

ประสบการณ์ส่วนบุคคลและท าการตัดสินเกี่ยวกับข้อเท็จจรงิและคุณภาพของเนื้อหาสาร ทกัษะนี้

ประกอบดว้ยความสามารถในการตคีวามเนื้อหาสารหลากหลายประเภททีน่ าเสนอในหลากหลายรปูแบบ 

ความสามารถในการประเมินคุณภาพของสารโดยพิจารณาจากเนื้อหาและรูปแบบการน าเสนอ 

ความสามารถในการตดัสนิคุณค่าของสารบนพื้นฐานของหลกัการต่างๆ เช่น หลกัคุณธรรมจรยิธรรม 

หลกัค าสอนทางศาสนา และหลกัการประชาธิปไตย และความสามารถในการตอบสนองต่อสารใน

หลากหลายเนื้อหาทีซ่บัซอ้นต่างกนั 

4) ทกัษะการผลติสาร (Create Skill) ทกัษะนี้ช่วยให้บุคคลสามารถถ่ายทอดความคดิของตน

ผ่านตวัหนังสอื ข้อความเสยีง และ/หรอืภาพตามวตัถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้

สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยกีารสื่อสารที่มอียู่อย่างหลากหลายในการผลติ ตดัต่อ และน าเสนอ

สารของตน ทกัษะนี้ประกอบดว้ยความสามารถในการวางแผน วางโครงสรา้ง และเรยีบเรยีงเนื้อหาสาร 

ความสามารถในการใช้ภาษาพูดและเขยีนได้อย่างถูกต้องและมปีระสทิธิภาพ ความสามารถในการ

เลอืกใช้และสร้างสรรค์ภาพตามวตัถุประสงค์ต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ และความสามารถในการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยกีารสื่อสารในการผลติสาร 

                                                           
52 Center for Media Literacy (2008), Literacy for the 21st Centuty: An Overview & Orientation Guide to Media Literacy Education.  
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5) ทกัษะการมสี่วนร่วม (Participate Skill) ทกัษะนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าไปมสี่วนร่วม

หรอืปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น ทกัษะนี้ประกอบด้วยความสามารถในการรบัสารและส่งสารในขณะเดยีวกนั 

ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากผลงานหรอืแนวคดิของผูอ้ื่นในการผลติผลงานของตนขึน้ในรปูแบบ

หรอืวธิกีารใหม่ เช่น การรมีกิซ์ (สื่อที่เปลี่ยนแปลงจากเดมิโดยการเพิม่เข้า เอาออก หรอืการเปลี่ยน

ชิน้ส่วนของสื่อ ไม่ว่าจะเป็นเพลง งานศลิปะ หนังสอื วดิโีอ หรอืภาพถ่ายลว้นทัง้สามารถเรยีกว่ารมีกิซ์

ไดท้ัง้นัน้ ลกัษณะทีส่ าคญัของรมีกิซค์อืการเปลีย่นแปลงส่วนต่าง ๆ เพื่อสรา้งสิง่ใหม่53) การแก้ไขขอ้มลู

ในวกิพิเีดยี เป็นต้น และการมสี่วนร่วมหรอืปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่นอย่างมคีวามรบัผดิชอบและมคีุณธรรม

จรยิธรรมตามแนวคดิของเชคสเปียร ์คอื “รกัทุกคน ไว้ใจบางคน และไม่ท ารา้ยใคร” (Shakespeare’s 

idea: Love all, trust a few, harm no one) 

2.3 European Commissions (EC)54 Media Literacy  

 การรูเ้ท่าทนัสื่อมอีงคป์ระกอบดงันี้ 

1) การเขา้ถงึสื่อและเนื้อหาของสื่อ (Access to media and media content)  

2) ความเขา้ใจ การคดิเชงิวพิากษ์ มคีวามสามารถที่จะถอดรหสัความหมายที่อยู่ในเนื้อหาสื่อ 

และตระหนักรูว้่าสื่อท างานอย่างไร (Understanding and critical approach, ability to decipher media 

messages, awareness of how the media works) คอืมกีารประเมนิสาระและแง่มุมต่างๆ ของสื่ออย่าง

ถี่ถ้วน รอบดา้น ซึง่เป็นการประเมนิโดยสามารถเขา้ถงึไดท้ัง้ “คุณค่าทีเ่หน็ฉาบหน้า” และ “คุณค่าทีแ่ฝง

อยู”่ ในสาระของสื่อ 

3) ความสร้างสรรค์ มทีกัษะในการสื่อสารและการผลิตสื่อ (Creativity, communication and 

production skills) คอืมคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถสื่อสารไดด้ว้ยตนเองผ่านสื่อต่างๆ ได้ 

2.4 Livingstone, Bober & Helper (2005)55 Internet Literacy 

 Livingstone, Bober & Helper ระบุถึงองค์ประกอบ 3 ประการของการรู้เท่าทันสื่อ (Media 

Literacy) ซึง่ครอบคลุมถงึการรูเ้ท่าทนัสื่ออนิเตอรเ์น็ต (Internet Literacy) ดงันี้ 

                                                           
53 https://th.wikipedia.org/wiki/รมีกิซ์.  
54 อา้งถงึใน พนา ทองมอีาคม. (2557). ทวีดีจิทิลั ไมรู่ไ้มไ่ดแ้ลว้. ส านักพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. น. 126. 
55 Livingstone, Bober & Helper. (2005). Internet Literacy among Children and Young People: Finding from the UK Children Go 
Online project. LSE Research Online. Available at: http://eprints.lse.ac.uk/397/1/UKCGOonlineLiteracy.pdf.  

https://th.wikipedia.org/wiki/รีมิกซ์
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1) การเข้าถึง (Access) ทกัษะนี้ช่วยให้บุคคลสามารถในการเข้าถึงทัง้อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

ซอฟตแ์วรแ์ละเนื้อหาบนอนิเตอรเ์น็ต  

2) ความเขา้ใจ (Understanding) ทกัษะนี้ช่วยให้บุคคลสามารถประเมนิขอ้มูลบนอนิเตอร์เน็ต

และโอกาสในการน าไปใชป้ระโยชน์อย่างมปีระสทิธภิาพและอยา่งชาญฉลาด 

3) การผลติ (Creation) ทกัษะนี้ช่วยให้บุคคลสามารถผลติสารและส่งสาร เพื่อมสี่วนร่วมและ

ปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นบนอนิเตอรเ์น็ต 

2.5 พนม คล่ีฉายา (2559)56 การวดัการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  

 การรูเ้ท่าทนัสื่อดจิทิลั ประกอบดว้ยทกัษะ/ความสามารถ 4 ดา้น ดงันี้ 

1) ความสามารถในการเข้าถึงสื่อดจิทิลั (Access) แบ่งเป็น ด้านแรก การเข้าถึงเนื้อหาและ

บรกิารทีม่อียู่บนอนิเตอรเ์น็ต ดา้นทีส่อง การควบคุมการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต ไดแ้ก่ การคน้หาเนื้อหาบน

อินเตอร์เน็ต สามารถสร้างหรือผลิตเนื้ อหาด้วยตนเอง การเป็นผู้ที่สามารถใช้งานปฏิสัมพันธ์ 

(interactivity) ตอบโต้และสรา้งการมสี่วนร่วมบนอินเตอรเ์น็ตได้ และด้านที่สาม การเขา้ถงึขอ้มูลจาก

อนิเตอรเ์น็ตแลว้น ามาใชก้บังานของตนเองได ้

2) ความสามารถในการเขา้ใจเนื้อหา (Understanding) แบ่งเป็น ด้านแรก การท าความเข้าใจ

เนื้อหาในสื่อดจิทิลัและใชค้วามคดิเชงิวพิากษ์ไปวเิคราะหเ์นื้อหา คุณภาพ ความถูกตอ้ง ความน่าเชื่อถอื

ของเนื้อหาและมุมมองของผูผ้ลติเนื้อหา ด้านที่สอง ความสามารถในการเขา้ใจเนื้อหาอย่างแจ่มชดัทัง้

ทางตรงและโดยนัยโดยตคีวามถงึความสมัพนัธร์ะหว่างตวับทที่สรา้งด้วยเทคโนโลยกีบัการอ่านตวับท 

วเิคราะหก์ารท าหน้าทีข่องภาษาในสื่อดจิทิลั เขา้ใจการผลติว่าเนื้อหาทีผ่ลติขึน้เป็นแบบการสื่อสารของ

บุคคล/กลุ่มหนึ่งทีต่อ้งการสื่อความหมายโดยมวีตัถุประสงค ์โดยเฉพาะอทิธพิลเชงิธุรกจิการคา้ ซึง่มกัจะ

แฝงมากบัเนื้อหา และด้านที่สาม ความสามารถในการตระหนักรู้ในฐานะผู้รบัสารว่า มวีธิกีารเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นการส่งเนื้อหาเขา้ถงึผูร้บัสารไดต้รงกลุ่มตามทีผู่ส้่งสารตอ้งการ 

3) ความสามารถในการวเิคราะหแ์ละประเมนิเนื้อหา (Evaluation) ในดา้นผลกระทบของเนื้อหา

ไดท้ัง้ดา้นด ีและดา้นเสีย่งต่ออนัตรายจากการใชอ้นิเตอรเ์น็ต สามารถน าหลกัการด้านความรบัผดิชอบ

และจรยิธรรมมาใช้ในการจดัการกบัเนื้อหา เพื่อให้สามารถเขา้กบัพฤตกิรรมการสื่อสารและสรา้งเป็น

ประสบการณ์ชวีติของตนเองได ้

                                                           
56 พนม คลีฉ่ายา. (2559). การใชง้าน ความเสีย่ง การรูเ้ทา่ทนัสื่อดจิทิลั และแนวทางการสอนเพื่อการรูเ้ทา่ทนัสื่อดจิทิลั ส าหรบันกัเรยีนมธัยมใน
ประเทศไทย. ระยะที ่1. ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยัและจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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4) การมปีฏสิมัพนัธอ์ย่างปลอดภยัต่อเนื้อหา (Response) เป็นความตัง้ใจของบุคคลทีจ่ะไม่หลง

รบัรู ้หรอืเชื่อ หรอืคดิ หรอืแสดงพฤตกิรรมไปตามทีส่ื่อดจิทิลัก าหนด 

2.6 วรชัญ ์ครจิุต (2555)57 ความรู้เท่าทนัส่ือ : ทกัษะส าคญัส าหรบัสงัคมประชาธิปไตย 

ในการสรา้งเสรมิทกัษะความรูเ้ท่าทนัสื่อนัน้ จ าเป็นต้องสรา้งใหเ้กดิทกัษะ 4 ดา้นคอื การเขา้ถงึ 

การวเิคราะห ์การประเมนิ และการผลติ ดงัต่อไปนี้ 

1) การเขา้ถงึ คอืการรูว้ธิกีารเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูทีถู่กต้อง และการสามารถแยกแยะและเลอืกรบั

ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ตามวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน รวมทัง้การมทีกัษะในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ การ

สามารถจบัใจความ เขา้ใจค าศพัท์และสญัลกัษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสื่อมวลชน ในโลกยุคขอ้มูลข่าวสารนัน้ 

การหาขอ้มลูในเรื่องหนึ่งๆ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ความสามารถในการเลอืกใชข้อ้มลูทีต่รงกบัวตัถุประสงคท์ี่

ต้องการนัน้เป็นทกัษะทีต่้องมกีารฝึกฝน เช่น หากนักเรยีนคนหนึ่งไดร้บัค าสัง่ใหค้้นคว้าเรื่องของ “การ

เมอืงไทย” แลว้ คน้หาในเวบ็ google.com ดว้ยค านี้ จะไดผ้ลลพัธม์ากกว่า 4 ลา้นเวบ็ไซต ์จะท าอย่างไร

ใหน้ักเรยีนคนนัน้สามารถได้ขอ้มลูทีต่้องการและเป็นขอ้มลูทีถู่กต้อง เหมาะสมกับวยั และไม่มเีนื้อหาที่

ไมเ่หมาะสมทีน่ าไปสู่ความแตกแยกหรอืความรนุแรง  

2) การวเิคราะห์ คอืการสามารถวิเคราะห์การออกแบบและโครงสร้างของสื่อแต่ละประเภท 

รวมทัง้การสามารถเปรยีบเทยีบและแยกแยะความคดิเหน็จากขอ้เทจ็จรงิ เหตุและผล ล าดบัและการเน้น

ในการน าเสนอเนื้อหา นัน่ก็คอืความสามารถในการ “ถอดองค์ประกอบ” โครงสร้างของเนื้อหาที่ถูก 

“ประกอบสรา้ง” ขึน้ออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสยีง ดนตร ีการแสดง เทคนิคพเิศษและอื่นๆ ให้

เหลอืแต่สาระส าคญัของเนื้อหา เช่น โฆษณาชิ้นหนึ่งอาจไม่ได้จูงใจด้วยคุณภาพของสนิค้าหรอืบรกิาร 

แต่เป็นการแสดงเนื้อเรื่อง ดนตรปีระกอบ หรอืการชงิโชค ซึง่เมื่อถอดองคป์ระกอบที่มาปรุงแต่งเนื้อหา

สาระของสื่อออกไปหมดแล้ว สนิค้าหรอืบรกิารนัน้อาจไม่น่าสนใจเทียบเท่าสนิค้าอีกชิ้นหนึ่งที่ไม่ได้

โฆษณา หรอืผู้บรโิภคอาจเหน็ว่ายงัไม่จ าเป็นต้องซื้อ ท าให้สามารถตดัสนิใจได้บนพื้นฐานของเหตุผล 

ไมใ่ช่อารมณ์  

3) การประเมนิ คอืการสามารถประเมนิคุณภาพ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถอื ประโยชน์และ

คุณค่า รวมทัง้ความเกี่ยวขอ้งกบัตนเองของเนื้อหาจากสื่อหลากหลายประเภท กล่าวคอืผูม้ทีกัษะในขอ้นี้

จะสามารถประเมนิได้ว่าเนื้อหาของสื่อที่บรโิภคนัน้ถูกต้องและน่าเชื่อถอือย่างไร ซึ่งอาจเริม่ด้วยการ

ประเมนิผูผ้ลติเนื้อหานัน้และผูส้นับสนุน (ผูอ้อกทุนใหผ้ลติสื่อหรอืเนื้อหานัน้) รวมถงึจุดประสงค์ในการ

ผลติหรอืเผยแพร่ข้อมูลนัน้ว่ามอีิทธพิลต่อการผลติข้อมูลและเนื้อหาหรอืไม่ อย่างไร และข้อมูลและ
                                                           
57 วรชัญ์ ครจุติ. (2555). ความรูเ้ทา่ทนัสื่อ: ทกัษะส าคญัส าหรบัสงัคมประชาธปิไตย. (ออนไลน์). สบืคน้จาก: http://newinfo.spu.ac.th.  

http://newinfo.spu.ac.th/
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เนื้อหาส่วนใด ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความ ภาพ หรอืเสยีง ทีอ่าจถูกตดัทอน ละทิง้ และมผีลกระทบอย่างไรต่อ

ความหมายโดยรวมของขอ้มลูนัน้ เช่น การน าเสนอข่าวจากสื่อหนึ่งๆ ซึง่บรรณาธกิารหรอืเจา้ของสื่อนัน้

ไม่สนับสนุนบุคคลในข่าวนัน้ อาจมผีลอย่างไรต่อความครบถ้วนในการน าเสนอข่าวนัน้ๆ โดยอาจ

น าเสนอแต่ดา้นลบและตดัทอนแงม่มุในดา้นด ี 

4) การผลติ นอกจากความสามารถในการเปิดรบัสื่ออย่างมวีจิารณญาณแลว้ ผูท้ีรู่เ้ท่าทนัสื่อยงั

จ าเป็นต้องมทีกัษะในฐานะผู้ผลติสื่อทีเ่ขา้ใจกระบวนการและปัจจยัต่างๆ ในการผลติเนื้อหาของสื่อ ซึง่

รวมถงึทกัษะในการวางแผนระดมสมอง และก าหนดวตัถุประสงค์ในการสื่อสาร ทกัษะในการใชภ้าษาใน

การเขยีนหรอืบอกเล่า และความสามารถในการใช้เทคโนโลยเีพื่อผลติ แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหาที่ได้

ผลติขึน้ตามวตัถุประสงค ์เพื่อทีจ่ะไดร้บัรูถ้งึองคป์ระกอบต่างๆ ในการผลติเนื้อหาสื่อ ซึง่จะท าใหส้ามารถ

ถอดองคป์ระกอบต่างๆ ออกจากเนื้อหาสาระทีแ่ทจ้รงิของขอ้มลูทีไ่ดม้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ   

เมื่อผูบ้รโิภคข่าวสารโดยเฉพาะเยาวชนไดร้บัการปลูกฝังทกัษะทัง้ 4 ดา้นของความรูเ้ท่าทนัสื่อ

ให้เกิดขึ้นแล้วย่อมจะม ี“ภูมคิุ้มกนั” ในขณะที่บรโิภคข่าวสารและเนื้อหาอื่นๆ จากสื่อ ในการเลอืกรบั 

เลอืกคดิ วเิคราะห ์และประเมนิคุณค่าและความเหมาะสมของเนื้อหานัน้ไดด้ว้ยตนเอง โดยไมจ่ าเป็นต้อง 

“คดิตาม” อย่างวตัถุประสงคท์ีผู่ผ้ลติเนื้อหานัน้ไดว้างแผนไว ้และรูจ้กัการตัง้ค าถาม แสดงความคดิเหน็ 

และมีส่วนร่วมกับการอภิปรายอย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของพลเมืองในสังคม

ประชาธปิไตย ซึง่จะช่วยสรา้งสงัคมและประเทศชาตใิหเ้ขม้แขง็ขึน้ต่อไป 

สรปุแนวคดิ/ทฤษฎกีารวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ส าหรบัการศกึษาวจิยัน้ีไดด้งันี้   
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ตารางท่ี 3.1 สรปุแนวคิด/ทฤษฎีการวดัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 

Framework Hobbs 
(2011) 

Center for 
Media 

Literacy 

European 
Commissions 

Livingstone, 
Bober & 
Helper 

พนม คล่ี
ฉายา 

วรชัญ ์ครจิุต 

1. Access       
2. Analyze 
(Understand 
and Critical 
Approach) 

      

3. Evaluate       
4.Create 
(Reflect, Act) 

      

5. Participate       
 

3. กรอบแนวคิดการวดัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย 
 

จากการส ารวจเอกสารและบทความวจิยัเกี่ยวกบัแนวคดิ/ทฤษฎีการวดัการรู้เท่าทนัสื่อสงัคม

ออนไลน์โดยนักวิชาการ/หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศที่กล่าวแล้วในข้างต้น ได้แก่ Renee 

Hobbs (2011), Center for Media Literacy (2008), European Commissions (EC, 2007), Livingstone, 

Bober & Helper (2005), พนม คลี่ฉายา (2559) และ วรชัญ์ ครุจติ (2555) ผู้วจิยัได้น าแนวคดิการวดั

การรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์โดยนักวชิาการ/หน่วยงานต่างๆ มาสงัเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบแนวคดิ

ส าหรบัการน าไปพฒันาเป็นตวัชี้วดัการรู้เท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย 

ดงันี้   

1. เข้าถึง (Access) 

การรูว้ธิเีขา้ถงึแหล่งขอ้มูลที่ถูกต้อง สามารถแยกแยะและเลอืกรบัขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ตาม

วตัถุประสงคใ์นการใชง้าน ความสามารถในการเขา้ใจเนื้อหาของขอ้มลู การรูว้ธิใีนการป้อนค าคน้หา การ

เลือกเว็บไซต์หรอืโปรแกรมค้นหาข้อมูลที่เหมาะสมกับข้อมูลที่ต้องการ การรู้วิธีการในการเข้าถึง

แหล่งขอ้มูลอย่างหลากหลาย และสามารถเลอืกใช้ขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งได้ตรงตามวตัถุประสงค์ที่ต้องการ

น าไปใชง้าน การเขา้ถงึเป็นกระบวนการทีส่ามารถช่วยใหเ้ขา้ใจเนื้อหาสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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2. วิเคราะหแ์ละประเมิน (Analyze and Evaluate) 

การใช้ความคดิเชงิวพิากษ์เพื่อประเมนิความถูกต้อง ความน่าเชื่อถอื และคุณภาพของข้อมูล 

เข้าใจมุมมองและวตัถุประสงค์ของผู้ผลติเนื้อหา เป็นกระบวนการส าคญัในการแยกแยะข้อมูลที่เป็น

ขอ้เทจ็จรงิออกจากความเหน็ และช่วยให้ผู้รบัเขา้ใจวธิกีารส่งสาร สามารถระบุความรูส้กึของผู้รบัสาร

หลงัเปิดรบัเนื้อหาได้ สามารถระบุวตัถุประสงค์ของขอ้มูล สามารถตัง้ค าถาม วิเคราะห์ความแตกต่าง

ของเนื้อหา เปรยีบเทยีบรูปแบบ ประเภทของเนื้อหา ความเหมอืนความต่าง ขอ้เทจ็จรงิความคดิเห็น 

วเิคราะหค์ุณค่าของสารและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

3. ผลิต (Create) 

การใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดความคดิและตวัตนของบุคคล เช่น  สามารถเลอืก

วธิกีารน าเสนอทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละเนื้อหาทีต่้องการน าเสนอ เพื่อใหส้ามารถผลติสื่อได้ตรง

ตามวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพ การมทีกัษะในการใช้ภาษา และการสามารถใช้เทคโนโลยเีพื่อ

ผลติ แกไ้ข และเผยแพรข่อ้มลู และสามารถน าเสนอขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ต่อสงัคม  

4. มีส่วนร่วม (Participate) 

การสรา้งการมสี่วนรว่มการใชเ้ทคโนโลยใีนการสื่อสารอยา่งสรา้งสรรค ์ เช่น การโตแ้ยง้ดว้ยเหตุ

และผล การใชภ้าษาแบบสนัตวิธิไีม่น าไปสู่การยัว่ย ุปลุกปัน่ สรา้งความแตกแยกและความเกลยีดชงัการ

มสี่วนร่วมในการน าเสนอเนื้อหาที่มปีระโยชน์ เช่น เนื้อหาน าไปสู่การส่งเสรมิความเท่าเทยีมในสงัคม 

การพฒันาคุณภาพชวีติ การพฒันานวตักรรมใหม่ๆ รวมถงึการมสี่วนร่วมในการสรา้งจติสาธารณะผ่าน

การสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นบนอนิเทอรเ์น็ตอยา่งมคีวามรบัผดิชอบและมคีุณธรรม  

กรอบแนวคดิทัง้ 4 ดา้นขา้งต้นผูว้จิยัสงัเคราะหจ์ากแนวคดิ ทฤษฎกีารวดัการรู้เท่าทนัสื่อสงัคม

ออนไลน์ของนักวชิาการ/หน่วยงานสื่อทัง้ในและต่างประเทศ ได้แก่ กรอบแนวคดิของ Renee Hobbs, 

กรอบแนวคิดของ Center for Media Literacy, กรอบแนวคิดของ European Commissions, กรอบ

แนวคดิของ Livingstone, Bober&Helper, กรอบแนวคดิของพนม คลีฉ่ายา และกรอบแนวคดิของวรชัญ์ 

ครุจติ ผูว้จิยัเหน็ว่าแต่ละกรอบแนวคดิมจีุดร่วมและองค์ประกอบของทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อทีเ่หมอืนกนั

อย่างน้อย 5 ดา้น ไดแ้ก่ การเขา้ถงึ (Access), การวเิคราะห์ (Analyze), การประเมนิ (Evaluate), การ

ผลติ (Create) และการมสี่วนรว่ม (Participate) ส าหรบังานวจิยัชิน้นี้ผูว้จิยัไดน้ าทกัษะดา้นการวเิคราะห์

และการประเมนิมาผนวกกันจงึท าให้ได้กรอบแนวคิดการรู้เท่าทนัสื่อเพื่อการเป็นพลเมอืงในสังคม

ประชาธปิไตยทัง้หมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ การเขา้ถงึ, การวเิคราะหแ์ละประเมนิ, การผลติ และการมสี่วนร่วม 

โดยเหตุผลทีผู่ว้จิยัสงัเคราะหก์รอบแนวคดิการรูเ้ท่าทนัสื่อออกมา 4 ดา้น มดีงันี้ 
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1. การเขา้ถงึ (Access) เป็นแนวคดิหลกัทีน่ักวชิาการ/หน่วยงานสื่อทัง้ในและต่างประเทศ  เช่น 

Renee Hobbs ( 2011) , Center for Media Literacy ( 2008) , European Commission ( 2007) , 

Livingstone และ Bober&Helper (2005), พนม คลีฉ่ายา (2559) และวรชัญ์ ครุจติ (2555) ใชเ้ป็นกรอบ

แนวคดิในการวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ โดยความสามารถในการเขา้ถงึเป็นขัน้ตอนเริม่ต้นของการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

เพื่อคน้ควา้ขอ้มลูข่าวสารทีต่้องการและเพื่อให้ไดเ้นื้อหาตรงตามวตัถุประสงคก์ารใช้งาน การเขา้ถึงจงึ

เป็นกรอบแนวคดิการรูเ้ท่าทนัสื่อทีน่กัวชิาการ/หน่วยงานสื่อมกีารน าไปใชอ้ย่างแพรห่ลาย เพราะถอืเป็น

จดุเริม่ตน้ของการเขา้ไปมสี่วนรว่มในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ 

2. การวเิคราะห์และประเมนิ (Analyze and Evaluate) เป็นทกัษะอีกหนึ่งด้านที่นักวิชาการ/

หน่วยงานสื่อน ามาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคดิการรู้เท่าทนัสื่อ 4 กรอบจาก 6 กรอบแนวคิด ซึ่ง

นักวชิาการ/หน่วยงานสื่อที่น ากรอบแนวคดิการวเิคราะห์และประเมนิมาใช้ในการวดัการรู้เท่าทนัสื่อ

ประกอบด้วย Renee Hobbs , Center for Media Literacy ,  พนม คลี่ฉายาและวรัชญ์ ครุจิต การ

วเิคราะห์และประเมนิคอืความสามารถในการตคีวามเนื้อหาเพื่อพจิารณาวตัถุประสงค์ของผู้ผลติ การ

แยกแยะความถูกต้อง คุณภาพและความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู การพจิารณาวธิแีละรูปแบบการน าเสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย การใช้แนวคดิเชงิวพิากษ์ ตลอดจนสาระและแง่มุมต่างๆของสื่อ การสงัเคราะห์กรอบ

แนวคดิในด้านนี้ผู้วจิยัน าทกัษะการวเิคราะห์ และทกัษะการประเมนิมาผนวกกนัเนื่องจากเห็นว่าการ

รู้เท่าทนัสื่อเพื่อการเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธิปไตยเยาวชนต้องสามารถวิเคราะห์และประเมิน

ความหมายทีซ่บัซอ้นของเนื้อหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น ทัง้นี้แมว้่านกัวชิาการ/หน่วยงานสื่อ ไดแ้ก่  

European Commissions, Livingstone และ Bober& Helper จะใช้ “ทกัษะความเข้าใจ” มาเป็นกรอบ

แนวคดิแทน “ทกัษะการวเิคราะห์และประเมนิ” อย่างไรก็ตามทกัษะความเข้าใจยงัคงสอดแทรกการ

ตคีวามเนื้อหา รวมถงึการประเมนิสาระและแง่มุมต่างๆของสื่อ ประเมนิคุณภาพ ความถูกตอ้ง และความ

น่าเชื่อถอืของขอ้มลู และการใชแ้นวคดิเชงิวพิากษ์ ซึง่มคีวามเชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งของทกัษะการ

วเิคราะหแ์ละประเมนิเช่นเดยีวกนั  

3. การผลติสาร (Create) จากการสงัเคราะหก์รอบแนวคดิโดยใชแ้นวคดิทฤษฎกีารรูเ้ท่าทนัสื่อ

ของนกัวชิาการ/หน่วยงานสื่อจ านวน 6 กรอบ พบว่าทุกแนวคดิมจีดุรว่มทีเ่หมอืนกนั คอื เหน็ว่าการผลติ

สาร (Create) เป็นทกัษะทีส่ าคญัในการรูเ้ท่าทนัสื่อ เนื่องจากทกัษะการผลติเป็นทกัษะพืน้ฐานที่ทุกคน

สามารถท าได้โดยเฉพาะในบรบิทที่เทคโนโลยแีละสื่อสงัคมออนไลน์เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน

สามารถเป็นผู้ผลิตสื่อ ท าให้การถ่ายทอดความคิดและการเลือกใช้กลวิธใีนการสร้างสรรค์เนื้อหามี

ผลกระทบต่อการรูเ้ท่าทนัสื่อ และการเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตยของประชาชน Renee Hobbs 

กล่าวว่า ทกัษะการผลติสื่อช่วยใหบุ้คคลถ่ายทอดความคดิของตนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถได้

ประโยชน์จากเทคโนโลยทีีม่อียูห่ลากหลายในการผลติ ขณะที ่Livingstone และ Bober&Helper กล่าวว่า
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ทกัษะการผลติช่วยให้บุคคลสามารถผลติสารและส่งสารเพื่อมสี่วนร่วมและมปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่นบน

อนิเตอรเ์น็ต 

4. การมสี่วนร่วม (Participate) เมื่อพจิารณาแนวคดิ/ทฤษฎกีารวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อทีไ่ดน้ าเสนอ

ไปพบว่ าแนวคิดของ  Renee Hobbs, European Commissions, Livingstone และ  Bober&Helper   

และวรชัญ ์ครจุติ จะเน้นไปทีท่กัษะในดา้นทีค่ลา้ยกนัคอื การเขา้ถงึ, การวเิคราะห,์ การประเมนิ และการ

ผลติ แต่ยงัขาดทกัษะการมสี่วนร่วม มเีพยีงกรอบแนวคดิของ  “Center for Media Literacy” ทีน่ าทกัษะ

การมสี่วนรว่ม (Participate) มาใชก้ าหนดกรอบแนวคดิการรูเ้ท่าทนัสื่อโดย “Center for media Literacy

” ระบุว่าทกัษะการมสี่วนร่วมจะช่วยให้บุคคลสามารถเข้าไปมสี่วนร่วมหรอืปฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่น ในเชงิ

สรา้งสรรค์ การมสี่วนร่วมและมปีฏสิมัพนัธ์กบัผู้อื่นอย่างมคีวามรบัผดิชอบและมคีุณธรรม การเข้าไป

แก้ไขขอ้มูลในสื่ออนิเตอรเ์น็ต เช่น การแก้ไขขอ้มูลในวกิพิเีดยี เป็นต้น การมสี่วนร่วมจงึเป็นทกัษะที่

ส าคญัในการน ามาใช้ก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อพฒันาตัวชี้วดัการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนในสังคม

ประชาธปิไตย 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 

 

ในการพฒันาตัวชี้วดัการรู้เท่าทันสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตยตาม

วตัถุประสงคก์ารศกึษานี้ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งมาสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคดิและพฒันา 

(ร่าง) ตวัชีว้ดั ก่อนน า (ร่าง) ตวัชีว้ดัไปสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒแิละปรบัปรุงตวัชีว้ดัตามขอ้เสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวุฒ ิ 

การน าเสนอผลการศกึษา จะน าเสนอตามล าดบัดงันี้  

1. ตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธปิไตย (รา่ง)  

2. ตวัชีว้ดัฯ (รา่ง) และตวัชีว้ดัทีป่รบัปรงุตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิ 

3. ตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธปิไตย (ฉบบัสมบรูณ์) 

 

1. ตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย (ร่าง)  

 ตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธปิไตย (รา่ง) มตีวัชีว้ดัจ านวน

ทัง้สิน้ 14 ตวัชีว้ดั แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การรบัขอ้มลูเขา้ และการส่งขอ้มลูออก ทัง้นี้การ

รบัข้อมูลเข้าสะท้อนทกัษะการวเิคราะห์และประเมนิข้อมูลของผู้รบั ขณะที่การส่งข้อมูลออกสะท้อน

ทกัษะการผลติสื่อและการเขา้ไปมสี่วนรว่มในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อยา่งสรา้งสรรค ์ตามกรอบแนวคิด

การรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธปิไตยทัง้ 4 ดา้นทีผู่ว้จิยัไดน้ าเสนอไวใ้นบทที ่

3  โดยรายละเอยีดของ (รา่ง) ตวัชีว้ดัแสดงในตาราง 4.1 ดงันี้ 
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ตาราง 4.1 ตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย (ร่าง) 

หลกัการ ตวัแบบหลกั ตวัแบบย่อย ตวัช้ีวดั 

การรบัข้อมูล
เข้า 

มีทกัษะในการ
ส่ือสาร 

เขา้ถงึเป็น (Access) 1. เลอืกรบั “ขา่วสาร” จากแหล่งที่
หลากหลาย 

2. เลอืกรบั “สื่อการเมอืง”58 จากแหล่ง
ทีห่ลากหลาย 

วเิคราะหแ์ละประเมนิ
เป็น (Analyze and 
Evaluate) 

 

3. สามารถแยกความจรงิออกจาก
ความเหน็ 

4. สามารถวเิคราะหเ์นื้อหาทีไ่ดร้บั
ดว้ยเหตุและผล ไมค่ลอ้ยตามผูผ้ลติ 

5. สามารถประเมนิวตัถุประสงคข์อง
ผูผ้ลติ 

การส่งข้อมลู
ออก 

 

มีทกัษะในการ
ส่ือสารและ
ผลิตส่ือ 

ผลติสื่อเป็น (Create) 6. สามารถเลอืกวธิกีารน าเสนอที่
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละเนื้อหา
ทีต่อ้งการน าเสนอ เพื่อช่วยใหก้าร
สื่อสารมปีระสทิธภิาพตรงตาม
วตัถุประสงค ์ 

ตระหนักใน
บรรทดัฐาน
พลเมือง  

มสี่วนรว่มในการใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์อยา่ง
สรา้งสรรค์
(Participate) 

7. โตแ้ยง้โดยใชห้ลกัเหตุผลและ
เคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 

8. ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อนเสนอ
ขอ้มลูออก 

                                                           
58 สือ่การเมอืง หมายถงึ สือ่ทีน่ าเสนอเน้ือหาหรอืขา่วสารในเชงิการเมอืงเพื่อสือ่สารกบัประชาชนผูร้บัสาร ทัง้ประชาชน

ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายและทีไ่มใ่ชก่ลุ่มเป้าหมาย สือ่การเมอืงมกัถกูใชเ้ป็นเครื่องมอืหรอืยทุธศาสตรเ์พื่อน าไปสูเ่ป้าหมาย

ทางการเมอืงของนกัการเมอืง/พรรคการเมอืง เน่ืองจากสามารถท าใหผู้ร้บัสารคลอ้ยตามและหนัมาสนบัสนุนพรรค

การเมอืงผ่านการน าเสนอแนวคดิหรอืนโยบายทางการเมอืงทีต่รงกบัอุดมการณ์ของตน สือ่การเมอืงจงึมอีทิธพิลต่อ

ทศันคต ิความเชื่อและพฤตกิรรมทางการเมอืงของประชาชน  
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 9. ใชถ้อ้ยค าทีสุ่ภาพ สนัตวิธิ ี

รู้สิทธิ หน้าท่ี 
และความ
รบัผิดชอบตาม
กฎหมาย 

 

ไมใ่ชค้อมพวิเตอรท์ า
รา้ย หรอืละเมดิผูอ้ื่น 

 

10. ไมล่ะเมดิสทิธสิ่วนตวัของผูอ้ื่น / 
ไมค่วรใส่รา้ยป้ายส ีหรอืสิง่อื่นสิง่ใด
อนัจะท าใหบุ้คคลทีส่ามเกดิความ
เสยีหายได ้/ ไมใ่ชส้ื่อเป็นทีร่ะบาย
ความแคน้หรอืกลัน่แกลง้ผูอ้ื่นโดยการ
โพสตข์อ้ความว่ารา้ยผูอ้ื่น 

ไมใ่ชค้อมพวิเตอร์
สรา้งหลกัฐานทีเ่ป็น
เทจ็ 

11. ไม่บดิเบอืนขอ้มลู หรอืน าเสนอ
ขอ้มลูเทจ็ / ไมใ่ชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ตเป็น
เครือ่งมอืในการหลอกลวงผูอ้ื่นใหห้ลง
ผดิ หลงเชื่อในทางทีผ่ดิ 

ไมล่ะเมดิการใช้
ทรพัยากรคอมพวิเตอร์
โดยทีต่นเองไม่มสีทิธิ ์
(copyright)  

12. ไมล่ะเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น / ไมน่ า
ผลงานของผูอ้ื่น มาเป็นของตน ใน
กรณทีีต่อ้งน ามาใชง้านตอ้งอา้งถงึ
บุคคล หรอืแหล่งทีม่าของขอ้มลู ที่
น ามาใช ้/ ตอ้งไมค่ดัลอกโปรแกรม
ของผูอ้ื่นทีม่ลีขิสทิธิ ์

ค านึงถงึสิง่ทีจ่ะเกดิ
ขึน้กบัสงัคมทีเ่กดิจาก
การกระท าของท่าน 

 

13. ไมก่ระท าการใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อความมัน่คงของ
ประเทศ หรอืก่อใหเ้กดิความตื่น
ตระหนกแก่ประชาชน 

14. ระลกึเสมอว่าสิง่ทีน่ าเสนอบน
อนิเทอรเ์น็ต อาจจะมเีดก็หรอืผูท้ีข่าด
ประสบการณ์เขา้มาดไูดต้ลอดเวลา 
ดงันัน้การน าเสนอขอ้มลูควรทีจ่ะ
เป็นไปในทางทีด่ ีมคีุณธรรม 
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2. ตวัช้ีวดัฯ (ร่าง) และตวัช้ีวดัท่ีปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒิุ 

  ผู้วจิยัได้น าตวัชี้วดัฯ (ร่าง) ในข้างต้นไปสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ/ิผู้เชี่ยวชาญ 8 ท่าน จาก 6 

หน่วยงาน/องค์กร ซึ่งประกอบด้วยนักวชิาการด้านนิเทศศาสตร ์นักวชิาการผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดจิทิลั 

ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครฐัที่ด าเนินการโครงการส่งเสรมิการรู้เท่าทนัสื่อ/สื่อสงัคมออนไลน์แก่

เยาวชนและประชาชนทัว่ไป องค์กรพฒันาเอกชนและตวัแทนเยาวชน ผู้วจิยัได้ปรบัปรุงแก้ไขเนื้อหา

ตัวชี้ว ัด 4 ตัวชี้ว ัด และเพิ่มตัวชี้ว ัดใหม่ขึ้นอีก 11 ตัวชี้ว ัด ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ดัง

รายละเอยีดในตาราง 4.2        
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ตาราง 4.2  ตวัช้ีวดัฯ (ร่าง) และตวัช้ีวดัท่ีปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะของผูท้รงคณุวฒิุ 

ตวัช้ีวดัการรูเ้ท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย แก้ไข/เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ

ของผูท้รงคณุวฒิุ 

เหตผุล 

การรบั

ข้อมูลเขา้ 

มีทกัษะใน

การส่ือสาร 

เขา้ถงึเป็น (Access) 1. การเลอืกรบั “ขา่วสาร” จาก

แหล่งทีห่ลากหลาย 

2. การเลอืกรบั “สือ่การเมอืง” จาก

แหล่งทีห่ลากหลาย 

  

วเิคราะหแ์ละประเมนิ

เป็น (Analyze and 

Evaluate) 

 

3. การสามารถแยกความจรงิออก

จากความเหน็ 

4. การวเิคราะหเ์น้ือหาทีไ่ดร้บัดว้ย

เหตุและผล ไม่คลอ้ยตามผูผ้ลติ 

5. การประเมนิวตัถุประสงคข์อง

ผูผ้ลติ 

6. การสามารถวเิคราะหแ์ละตคีวาม

ความหมายทีแ่ฝงอยูใ่นขอ้มลู (เพิม่

ตวัชีว้ดั) 

7. การสามารถวเิคราะหค์วาม

น่าเชื่อถอืของขอ้มลู (เพิม่ตวัชีว้ดั) 

 

6. ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็ว่าใน

การวเิคราะหแ์ละประเมนิผลควร

เพิม่ทกัษะดา้นการตคีวามหมาย

ของขอ้มลู  

7. และการวเิคราะหแ์ละประเมนิ

ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูเขา้

เป็นสว่นหนึ่งของกรอบแนวคดิ 

เน่ืองจากในปัจจบุนัเราคาดหวงั

ไม่ไดว้่าผูผ้ลติสือ่สามารถ

ค านึงถงึความถูกตอ้ง และความ

เหมาะสมของเน้ือหาทีผ่ลติ โดย

จะสงัเกตไดว้่าปัจจุบนัมกีารน า

ประเดน็ทีป่ระชาชนสนใจมา
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ตวัช้ีวดัการรูเ้ท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย แก้ไข/เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ

ของผูท้รงคณุวฒิุ 

เหตผุล 

ขยายความเพื่อท าใหก้ลายเป็น

กระแส ปัญหาทีต่ามมาคอืขอ้มลู

ทีผ่ลติขึน้กลายเป็นขยะขอ้มลู 

ก่อใหเ้กดิปัญหาในการ

กลัน่กรองขอ้มลูและยากต่อการ

เลอืกรบัขอ้มลูทีเ่ป็นเรื่องจรงิ 

ดว้ยเหตุนี้การเพิม่ 

ทกัษะดา้นการตคีวามหมายของ

ขอ้มลู รวมถงึการวเิคราะหแ์ละ

ประเมนิความน่าเชื่อถอืของ

ขอ้มลูจะช่วยป้องกนัไม่ให้

เยาวชนถูกล่อลวงใหห้ลงเชื่อ

เน้ือหาทีผ่ลติโดยง่าย 

รูสิ้ทธิ หน้าท่ี 

และความ

รบัผิดชอบ

ตาม

กฎหมาย 

ตระหนกัในหน้าที่

พลเมอืง (Citizen 

Awareness) 

 8. รอ้งเรยีนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

เมื่อพบเหน็สือ่/เน้ือหาทีม่กีารท าผดิ

กฎหมาย (เพิม่ตวัชีว้ดั) 

 

8. การรอ้งเรยีนหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งเมื่อพบเหน็การท าผดิ

กฎหมายถอืเป็นหน้าทีอ่ย่างหนึ่ง

ของพลเมอืงในสงัคม

ประชาธปิไตย  
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ตวัช้ีวดัการรูเ้ท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย แก้ไข/เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ

ของผูท้รงคณุวฒิุ 

เหตผุล 

การส่ง

ข้อมูลออก 

 

มีทกัษะใน

การส่ือสาร

และผลิตส่ือ 

ผลติสือ่เป็น (Create) 9. การสามารถเลอืกวธิกีาร

น าเสนอทีเ่หมาะสมกบั

วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาทีต่อ้งการ

น าเสนอ เพื่อช่วยใหก้ารสือ่สารมี

ประสทิธภิาพตรงตาม

วตัถุประสงค ์ 

  

ตระหนักใน

บรรทดัฐาน

พลเมือง 

 

มสีว่นร่วมในการใชส้ือ่

สงัคมออนไลน์อย่าง

สรา้งสรรค์

(Participate) 

10. การโตแ้ยง้โดยใชห้ลกัเหตุผล

และเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 

11. การตรวจสอบความถูกตอ้ง

ก่อนเสนอขอ้มลูออก 

12. การใชถ้อ้ยค าทีส่ภุาพ สนัตวิธิ ี

 

11. การตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความน่าเชื่อถอืก่อนเสนอขอ้มลูออก 

(แกไ้ข) 

12. การใชภ้าษาแบบสนัตวิธิทีีไ่ม่

น าไปสูก่ารยัว่ยุ ปลุกปัน่ หรอืสรา้ง

ความแตกแยก (แกไ้ข) 

13. การไม่แบ่งแยกหรอืลดทอน

คุณค่าของผูอ้ื่นดว้ยการใชถ้อ้ยค าดู

ถูก หรอืดหูมิน่กลุ่มเพศทีส่าม กลุ่ม

ทีม่คีวามเหน็ต่างทางการเมอืง (เพิม่

ตวัชีว้ดั) 

11. ผูเ้ชีย่วชาญเสนอว่าในมติิ

ของบรรทดัฐานความเป็น

พลเมอืงนอกจากการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ ยงั

ควรมกีารตรวจสอบความ

น่าเชื่อถอืของขอ้มลูก่อนแชร์

ขอ้มลูร่วมดว้ย โดยอาจจะอา้ง

ทีม่าของขอ้มลูเพื่อใหเ้กดิการ

ตดิตามและสบืคน้ขอ้มลูต่อ 

12. นอกจากน้ีการมสีว่นร่วมใน

การใชส้ือ่ออนไลน์อย่าง

สรา้งสรรค ์ควรมกีารใชภ้าษา

แบบสนัตวิธิทีีไ่ม่น าไปสูก่ารยัว่ย ุ
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14. การน าเสนอหรอืแชรข์อ้มลูที่

เป็นประโยชน์เพื่อ  

- พฒันาคุณภาพชวีติ 
- พฒันานวตักรรมทางสงัคม 
- วพิากษ์นโยบายหรอืกฎหมาย

ทีไ่ม่เป็นธรรม ทีอ่าจจะน าไปสู่
ความเสยีหายต่อประเทศใน
อนาคต 

- สง่เสรมิความเท่าเทยีม สทิธ ิ
เสรภีาพ และการมสีว่นร่วม
ทางการเมอืง เช่น การไปใช้
สทิธเิลอืกตัง้/ สง่เสรมิการมี
สว่นร่วมทางสงัคม เช่น จติ
สาธารณะ 

- สะทอ้นปัญหา เพื่อน าเสนอ

แนวทางแกไ้ข และการสรา้ง

นวตักรรมใหม่ๆ (เพิม่ตวัชีว้ดั) 

 

 

ปลุกปัน่ หรอืสรา้งความ

แตกแยกในสงัคม 

13. ในการเสรมิสรา้งทกัษะการ

รูเ้ท่าทนัสือ่สงัคมออนไลน์เพื่อ

การเป็นพลเมอืงในสงัคม

ประชาธปิไตยตอ้งค านึงถงึการ

กระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิการ

แบ่งแยกหรอืลดทอนคุณค่าของ

ผูอ้ื่น เช่น การหลกีเลีย่งการใช้

ถอ้ยค าดถููก หรอืดหูมิน่ กลุ่ม

เพศทีส่าม หรอืกลุ่มทีม่ี

ความเหน็ต่างทางการเมอืง  

14. และสดุทา้ยการผลติสือ่อย่าง

สรา้งสรรคเ์พื่อสะทอ้นถงึความ

เป็นพลเมอืงในสงัคม

ประชาธปิไตยผูผ้ลติควรน าเสนอ

ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

เช่น น าเสนอขอ้มลูทีส่ง่เสรมิการ

พฒันานวตักรรมใหม่ๆ การ
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ตวัช้ีวดัการรูเ้ท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย แก้ไข/เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ
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เหตผุล 

พฒันาคุณภาพชวีติ การสง่เสรมิ

ความเท่าเทยีมทางสงัคม เป็น

ตน้ 

รูสิ้ทธิ หน้าท่ี 

และความ

รบัผิดชอบ

ตาม

กฎหมาย 

 

ไม่ใชค้อมพวิเตอรท์ า

รา้ย หรอืละเมดิผูอ้ื่น 

 

15. การไม่ละเมดิสทิธสิว่นตวัของ

ผูอ้ื่น / ไม่ควรใสร่า้ยป้ายส ีหรอืสิง่

อื่นสิง่ใดอนัจะท าใหบ้คุคลทีส่าม

เกดิความเสยีหายได ้/ ไม่ใชส้ือ่

เป็นทีร่ะบายความแคน้หรอืกลัน่

แกลง้ผูอ้ื่นโดยการโพสตข์อ้ความ

ว่ารา้ยผูอ้ื่น 

15. การเคารพและไม่ละเมดิสทิธิ

สว่นบุคคล / ไม่ควรใสร่า้ยป้ายส ี

หรอืสิง่อื่นสิง่ใดอนัจะท าใหบุ้คคลที่

สามเกดิความเสยีหายได ้/ ไม่ใชส้ือ่

เป็นทีร่ะบายความแคน้หรอืกลัน่

แกลง้ผูอ้ื่นโดยการโพสตข์อ้ความว่า

รา้ยผูอ้ื่น / เคารพในความแตกต่าง

หลากหลายของผูอ้ื่น เช่น ความ

หลากหลายทางเพศ เชือ้ชาต ิ

ศาสนา รวมถงึอุดมการณ์ทาง

การเมอืง (แกไ้ข) 

 

15. ผูเ้ชีย่วชาญเสนอว่าใน

ประเดน็ของสทิธ ิหน้าทีแ่ละ

ความรบัผดิชอบของความเป็น

พลเมอืงนัน้ ควรเพิม่มติดิา้นการ

เคารพสทิธสิว่นบุคคล และการ

เคารพความแตกต่าง

หลากหลายในมติทิางเพศ เชือ้

ชาต ิศาสนา และอุดมการณ์ทาง

การเมอืงร่วมดว้ย เน่ืองจากใน

สงัคมประชาธปิไตยการเคารพ

สทิธแิละความแตกต่าง

หลากหลายของผูอ้ื่นถอืเป็น

หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

พลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย 
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ตวัช้ีวดัการรูเ้ท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย แก้ไข/เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ
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เหตผุล 

ไม่ใชค้อมพวิเตอรส์รา้ง

หลกัฐานทีเ่ป็นเทจ็ 

16. การไม่บดิเบอืนขอ้มลู หรอื

น าเสนอขอ้มลูเทจ็ / ไม่ใชส้ือ่

อนิเทอรเ์น็ตเป็นเครื่องมอืในการ

หลอกลวงผูอ้ื่นใหห้ลงผดิ หลงเชื่อ

ในทางทีผ่ดิ 

  

ไม่ละเมดิการใช้

ทรพัยากรคอมพวิเตอร์

โดยทีต่นเองไมม่สีทิธิ ์

(copyright)  

17. การไม่ละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น 

/ไม่น าผลงานของผูอ้ื่น มาเป็นของ

ตน ในกรณีทีต่อ้งน ามาใชง้านตอ้ง

อา้งถงึบุคคล หรอืแหล่งทีม่าของ

ขอ้มลู ทีน่ ามาใช ้/ไมค่ดัลอก

โปรแกรมของผูอ้ื่นทีม่ลีขิสทิธิ ์

18. ไม่น าผลงานของผูอ้ื่น มาเป็น

ของตน ในกรณีทีต่อ้งน ามาใชง้าน

ตอ้งอา้งถงึบุคคล หรอืแหล่งทีม่า

ของขอ้มลู ทีน่ ามาใช ้(เพิม่ตวัชีว้ดั) 

19. ไม่คดัลอกโปรแกรมของผูอ้ืน่ทีม่ ี

ลขิสทิธิ ์(เพิม่ตวัชีว้ดั) 

18. ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่า การไม่

ละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น /ไม่น า

ผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 

ในกรณีทีต่อ้งน ามาใชง้านตอ้ง

อา้งถงึบุคคล หรอืแหล่งทีม่าของ

ขอ้มลู ทีน่ ามาใช ้/ไมค่ดัลอก

โปรแกรมของผูอ้ื่นทีม่ลีขิสทิธิ ์

เป็นการรวมประเดน็ทีแ่ตกต่าง

กนัเขา้ดว้ยกนั จงึแนะน าใหแ้ยก

ประเดน็แต่ละประเดน็เป็นคนละ

ตวัชีว้ดั 
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19. เป็นตวัชีว้ดัใหมท่ีแ่ยก

ออกมาจากขอ้ 17 ตาม

ค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 

ค านึงถงึสิง่ทีจ่ะเกดิ

ขึน้กบัสงัคมทีเ่กดิจาก

การกระท าของท่าน 

 

20. ไม่กระท าการใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อความมัน่คงของ
ประเทศ /ไม่ก่อใหเ้กดิความตื่น
ตระหนกแก่ประชาชน 

21. ระลกึเสมอว่าสิง่ทีน่ าเสนอบน
อนิเตอรเ์น็ต อาจจะมเีดก็หรอืผูท้ี่
ขาดประสบการณ์เขา้มาดไูด้
ตลอดเวลา ดงันัน้การน าเสนอ
ขอ้มลูควรทีจ่ะเป็นไปในทางทีด่ ีมี
คุณธรรม 

21. ไม่ก่อใหเ้กดิความตื่นตระหนก
ต่อประชาชน (เพิม่ตวัชีว้ดั) 

22. ระลกึเสมอว่าสิง่ทีน่ าเสนอบน
อนิเทอรเ์น็ตอาจจะมเีดก็หรอืผูท้ี่
ขาดประสบการณ์เขา้มาดไูด้
ตลอดเวลา ดงันัน้จงึควรน าเสนอ
ขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงั (แกไ้ข) 

23. ขอ้มลูทีน่ าเสนอควรตัง้อยู่บนศลิ

ธรรมอนัดแีละเป็นไปในทางทีด่ ี

(เพิม่ตวัชีว้ดั) 

24. ไม่น าเสนอหรอืท าการสง่ต่อ
ขอ้มลูทีม่เีน้ือหาทีสุ่ม่เสีย่งต่อการ
ละเมดิกฎหมาย (เพิม่ตวัชีว้ดั)    

25. ไม่น าเสนอขอ้มลูทีน่ าไปสูก่าร
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมอืง หรอื
ขยาย/ซ ้าเตมิความแตกแยกของคน
ในสงัคม (เพิม่ตวัชีว้ดั) 

21. ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการไม่
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความ
มัน่คงของประเทศ กับการไม่
ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่
ประชาชนควรแยกเป็นคนละ
ตวัชีว้ดั 

22. ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าประเดน็
การน าเสนอบนอนิเตอรเ์น็ตที่
อาจมเีดก็หรอืผูข้าด
ประสบการณ์เขา้มาด ูกบัการ
น าเสนอในทางทีด่มีคีุณธรรม
เป็นการรวมประเดน็ทีแ่ตกต่าง
กนัเขา้ดว้ยกนั ดงันัน้ควรแยก
ทัง้สองประเดน็เป็นคนละตวัชีว้ดั 

23. เป็นตัวชี้ว ัดที่แยกออกมา
จากข้อ 22 ตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชีย่วชาญ 
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 24. ผูเ้ชีย่วชาญเหน็ว่าการสง่ต่อ
ขอ้มูลทีข่ดัต่อกฎหมายอาจสรา้ง
ผลกระทบต่อตวัผูผ้ลติสือ่รวมถงึ
อาจสง่ผลกระทบต่อสงัคมเป็นวง
กวา้ง ดงันัน้ก่อนน าเสนอหรอืสง่
ต่อข้อมูลผู้ใช้อินเตอร์เน็ตควร
ระมดัระวงัและประเมนิว่าเน้ือหา
ในข้อมูลขดัต่อกฎหมายหรอืไม่
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้ 

25. ผู้เชี่ยวชาญเหน็ว่าการผลติ
สื่อควรหลกีเลีย่งสิง่ทีอ่าจน าไปสู่
การแบ่งขัว้ทางการเมือง หรือ
ซ ้าเติมความแตกแยกของคนใน
สังคม เพราะสื่อในปัจจุบันมัก
ผลิตข้อมูลที่น าไปสู่การท าลาย
ฝ่ายตรงข้าม สร้างความเข้าใจ
ผดิ ลดความชอบธรรมและความ
น่าเชื่อถอืของอกีฝ่าย 
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3.  ตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย (ฉบบัสมบูรณ์) 

 ภายหลงัการปรบัปรุงตวัชี้วดัตามขอ้เสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิจึงได้ชุดตวัชี้วดัทัง้สิ้นจ านวน 

25 ตวัชี้วดั โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คอื การรบัขอ้มูลเขา้ 8 ตวัชี้วดั และการส่งขอ้มูลออก 17

ตวัชีว้ดั ดงัรายละเอยีดแสดงในตาราง 4.3 

ตาราง 4.3  ตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย 

หลกัการ ตวัแบบหลกั ตวัแบบย่อย ตวัช้ีวดั 

การรบัข้อมูล
เข้า 

มีทกัษะในการ
ส่ือสาร 

เขา้ถงึเป็น (Access) 1. เลอืกรบั “ขา่วสาร” จากแหล่งที่
หลากหลาย 

2. เลอืกรบั “สื่อการเมอืง” จากแหล่งที่
หลากหลาย 

วเิคราะหแ์ละประเมนิ
เป็น (Analyze and 
Evaluate) 

 

3. สามารถแยกความจรงิออกจาก
ความเหน็  

4. สามารถวเิคราะหเ์นื้อหาทีไ่ดร้บัด้วย
เหตุและผล ไมค่ลอ้ยตามผูผ้ลติ 

5. สามารถประเมนิวตัถุประสงคข์อง
ผูผ้ลติ 

6. สามารถวเิคราะหแ์ละตคีวาม
ความหมายทีแ่ฝงอยูใ่นขอ้มลู 

7. สามารถวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอื
ของขอ้มลู 

 

รู้สิทธิ หน้าท่ี 
และความ
รบัผิดชอบ
ตามกฎหมาย 

ตระหนกัในหน้าที่

พลเมอืง (Citizen 

Awareness) 

8.รอ้งเรยีนหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเมือ่
พบเหน็สื่อ/เนื้อหาทีม่กีารท าผดิ
กฎหมาย 
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การส่งข้อมลู
ออก 

 

มีทกัษะในการ
ส่ือสารและ
ผลิตส่ือ 

ผลติสื่อเป็น (Create) 9. สามารถเลอืกวธิกีารน าเสนอที่
เหมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละเนื้อหาที่
ตอ้งการน าเสนอ เพื่อช่วยใหก้าร
สื่อสารมปีระสทิธภิาพตรงตาม
วตัถุประสงค ์ 

ตระหนักใน
บรรทดัฐาน
พลเมือง 

 

มสี่วนรว่มในการใชส้ื่อ
สงัคมออนไลน์อยา่ง
สรา้งสรรค์
(Participate) 

10. โตแ้ยง้โดยใชห้ลกัเหตุผลและ
เคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 

11. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
น่าเชื่อถอืก่อนเสนอขอ้มลูออก 

12. ใชภ้าษาแบบสนัตวิธิทีีไ่มน่ าไปสู่
การยัว่ย ุปลุกปัน่ หรอืสรา้งความ
แตกแยก 

13. ไมแ่บ่งแยกหรอืลดทอนคุณค่าของ
ผูอ้ื่นดว้ยการใชถ้อ้ยค าดถููก หรอืดู
หมิน่กลุ่มเพศทีส่าม กลุ่มทีม่คีวามเหน็
ต่างทางการเมอืง  

14. น าเสนอหรอืแชรข์อ้มลูทีเ่ป็น
ประโยชน์เพื่อ 

- พฒันาคุณภาพชวีติ 
- พฒันานวตักรรมทางสงัคม 
- วพิากษ์นโยบายหรอืกฎหมายที่

ไมเ่ป็นธรรม ทีอ่าจจะน าไปสู่ความ
เสยีหายต่อประเทศในอนาคต 

- ส่งเสรมิความเท่าเทยีม สทิธ ิ
เสรภีาพ และการมสี่วนรว่ม
ทางการเมอืง เช่น การไปใชส้ทิธิ
เลอืกตัง้/ ส่งเสรมิการมสี่วนรว่ม
ทางสงัคม เช่น จติสาธารณะ 

- สะทอ้นปัญหา เพื่อน าเสนอแนว
ทางแกไ้ข และการสรา้งนวตักรรม
ใหม่ๆ   
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รู้สิทธิ หน้าท่ี 
และความ
รบัผิดชอบ
ตามกฎหมาย 

 

ไมใ่ชค้อมพวิเตอรท์ า
รา้ย หรอืละเมดิผูอ้ื่น 

 

15. เคารพและไมล่ะเมดิสทิธสิ่วน
บุคคล / ไมค่วรใส่รา้ยป้ายส ีหรอื
สิง่อื่นสิง่ใดอนัจะท าใหบุ้คคลที่
สามเกดิความเสยีหายได ้/ ไมใ่ช้
สื่อเป็นทีร่ะบายความแคน้หรอื
กลัน่แกลง้ผูอ้ื่นโดยการโพสต์
ขอ้ความว่ารา้ยผูอ้ื่น / เคารพใน
ความแตกต่างหลากหลายของ
ผูอ้ื่น เช่น ความหลากหลายทาง
เพศ เชือ้ชาต ิศาสนา รวมถงึ
อุดมการณ์ทางการเมอืง 

ไมใ่ชค้อมพวิเตอร์
สรา้งหลกัฐานทีเ่ป็น
เทจ็ 

16. ไมบ่ดิเบอืนขอ้มลู หรอืน าเสนอ
ขอ้มลูเทจ็ / ไมใ่ชส้ื่ออนิเทอรเ์น็ต
เป็นเครือ่งมอืในการหลอกลวง
ผูอ้ื่นใหห้ลงผดิ หลงเชื่อในทางที่
ผดิ  

ไมล่ะเมดิการใช้
ทรพัยากรคอมพวิเตอร์
โดยทีต่นเองไม่มสีทิธิ ์
(copyright)  

17. ไมล่ะเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น  
18. ไมน่ าผลงานของผูอ้ื่น มาเป็นของ

ตน ในกรณทีีต่อ้งน ามาใชง้านตอ้ง
อา้งถงึบุคคล หรอืแหล่งทีม่าของ
ขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ 

19. ไมค่ดัลอกโปรแกรมของผูอ้ื่นทีม่ ี
ลขิสทิธิ ์

ค านึงถงึสิง่ทีจ่ะเกดิ
ขึน้กบัสงัคมทีเ่กดิจาก
การกระท าของท่าน 

20. ไมก่ระท าการใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อความมัน่คงของ
ประเทศ59 

                                                           
59 ข้อความในตัวชี้วดั “ไม่กระท าการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศ ” ผู้วิจยัน ามาจาก

พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (2) 

ทีบ่ญัญตัคิวามผดิในการน าเขา้ขอ้มูลคอมพวิเตอรอ์นัเป็นเทจ็ ว่าดว้ยการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเนื้อหาสาระของ

นโยบายทีก่ระทบต่อ “ความมัน่คงของประเทศ” “ความตื่นตระหนกแก่ประชาชน” เพิม่เตมิ “ความปลอดภยัสาธารณะ” 

“ความมัน่คงในทางเศรษฐกจิของประเทศ”  และ“โครงสรา้งพืน้ฐานอนัเป็นประโยชน์สาธารณะ”  
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 21. ไมส่รา้งความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน 

22. ระลกึเสมอว่าสิง่ทีน่ าเสนอบน
อนิเทอรเ์น็ตอาจจะมเีดก็หรอืผูท้ีข่าด
ประสบการณ์เขา้มาดไูดต้ลอดเวลา 
ดงันัน้จงึควรน าเสนอขอ้มลูดว้ยความ
ระมดัระวงั  

23. ขอ้มลูทีน่ าเสนอควรตัง้อยูบ่นศลิ

ธรรมอนัดแีละเป็นไปในทางทีด่ ี

24. ไม่น าเสนอหรอืท าการส่งต่อขอ้มลู
ทีม่เีนื้อหาทีสุ่่มเสีย่งต่อการละเมดิ
กฎหมาย     

25. ไม่น าเสนอขอ้มลูทีน่ าไปสู่การแบ่ง
ฝักแบ่งฝ่ายทางการเมอืง หรอืขยาย/
ซ ้าเตมิความแตกแยกของคนในสงัคม 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 

สื่อเป็นแหล่งการเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนทีม่อีทิธพิลต่อการรบัรู ้ทศันคตแิละพฤตกิรรมของเดก็และ

เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิง่สื่อสงัคมออนไลน์ที่จดัว่าเป็นสื่อใหม่ได้เข้ามาช่วงชิงพื้นที่ข่าวที่เคยถูก

ผกูขาดมาอยา่งยาวนานโดยสื่อกระแสหลกั และยงัเป็นพืน้ทีใ่นการแสดงออกและมสี่วนรว่มทางการเมอืง

ทีส่ าคญัในปัจจุบนั อย่างไรกต็ามสื่อสงัคมออนไลน์เป็น “ดาบสองคม” ทีอ่าจส่งผลกระทบในด้านลบต่อ

ผูบ้รโิภคข่าวสารหากผูใ้ชข้าดการรูเ้ท่าทนัสื่อ ในขณะทีก่ารคุม้ครองผูร้บัสารจากเนื้อหาทีเ่ป็นภยัของสื่อ

สงัคมออนไลน์กท็ าไดย้ากเนื่องจากธรรมชาตขิองสื่อสงัคมออนไลน์เองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน

เป็นผูผ้ลติสื่อ จงึพบเหน็การใชถ้้อยค าดูหมิน่ผูท้ีม่คีวามเหน็ต่างจากตน การละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล การ

ใชข้อ้มลูเทจ็เพื่อผลประโยชน์ทางการคา้ ตลอดจนการบดิเบอืนขอ้มลู ยัว่ยุ ปลุกปัน่ใหเ้กดิความขดัแยง้ 

เกลยีดชงัเพื่อประโยชน์ในทางการเมอืง  

ดว้ยเหตุนี้ แนวทางการพฒันาบทบาทสื่อดจิทิลัในการเสรมิสรา้งประชาธปิไตยและการเมอืงภาค

พลเมอืงแนวทางหนึ่ง จงึอาจต้องมุ่งไปที่การปรบัปรุงที่ตวับุคคลผู้เปิดรบัหรอืผู้บรโิภคข่าวสารเองให้

สามารถใชว้จิารณญาณและสรา้งภูมคิุม้กนัใหต้นเองไดร้ะหว่างการเปิดรบัสื่อสงัคมออนไลน์ โดยสามารถ

แยกแยะระหว่างข่าวสารทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ หรอืขอ้ความชวนเชื่อออกจากกนั และตระหนักรูใ้นผลกระทบ

ของการแสดงความคดิเหน็ทีจ่ะเกดิต่อตนเองและสงัคม  

โครงการจงึเล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาตวัชี้วดัเพื่อศึกษาระดบัการรู้เท่าทนัสื่อสังคม

ออนไลน์ของเยาวชน เพื่อทราบสถานการณ์ระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อของเยาวชนกลุ่มดจิทิลั เนทฟี ที่เป็น

กลุ่มทีม่สีดัส่วนการใชอ้นิเตอรเ์น็ตสูงทีสุ่ดและจะเตบิโตขึน้เป็นพลเมอืงที่มบีทบาทส าคญัในการพฒันา

ประเทศต่อไปในอนาคต  

การวิจัยเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อการเป็นพลเมืองในสังคม

ประชาธปิไตย” มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาตวัชี้วดัการรู้เท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคม

ประชาธปิไตย โดยที ่“เยาวชน” ในการศกึษาครัง้นี้หมายถงึ ผูท้ีม่อีายรุะหว่าง 15-24 ปี หรอืเยาวชนกลุ่ม

ดจิทิลั เนทฟี การด าเนินการวจิยัใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ โดยอาศยัการสงัเคราะห์แนวคดิทฤษฎทีี่

เกี่ยวข้องเพื่อพฒันากรอบแนวคดิและตวัชี้วดัในการวดัการรู้เท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนใน

สงัคมประชาธปิไตย ก่อนน ารา่งตวัชีว้ดัไปสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ/ิผูเ้ชีย่วชาญ 8 ท่าน จาก 6 หน่วยงาน/

องคก์ร ซึง่ประกอบดว้ยนักวชิาการด้านนิเทศศาสตร ์นักวชิาการผูเ้ชีย่วชาญด้านสื่อดจิทิลั ผูเ้ชีย่วชาญ
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จากหน่วยงานภาครฐัที่ด าเนินการโครงการส่งเสรมิการรู้เท่าทนัสื่อ/สื่อสงัคมออนไลน์แก่เยาวชนและ

ประชาชนทัว่ไป รวมถงึองคก์รพฒันาเอกชนและตวัแทนเดก็และเยาวชน เพื่อปรบัปรุงตวัชีว้ดัใหม้คีวาม

เหมาะสม มเีนื้อหาตวัชี้วดัที่ครอบคลุม ทนัสมยั และสอดคล้องกบับรบิทและสภาพความเป็นจรงิของ

สงัคมไทยในปัจจบุนั  

5.1  สรปุผลการศึกษา 

ผลการศึกษาในเบื้องต้นได้ตัวชี้ว ัดการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนในสังคม

ประชาธปิไตย (ร่าง) จ านวน 14 ตวัชี้วดั ภายหลงัการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิผู้วจิยัได้ปรบัปรุ งแก้ไข

เนื้อหาตวัชีว้ดัและเพิม่ตวัชีว้ดัใหม่ขึน้อกี 11 ตวัชีว้ดัตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒ ิการศกึษาครัง้นี้

จงึได้ชุดตวัชี้วดัทัง้สิ้นจ านวน 25 ตวัชี้วดั ซึ่งแบ่งตวัชี้วดัออกเป็นสองกลุ่มหลกัคอื การรบัข้อมูลเข้า 

จ านวน 8 ตวัชี้วดั และการส่งข้อมูลออก จ านวน 17 ตวัชี้วดั โดยตวัชี้วดัเกี่ยวกบั “การรบัข้อมูลเขา้” 

ประกอบด้วย การมทีกัษะในการสื่อสาร อนัได้แก่ การเขา้ถงึเป็น (Access), การวเิคราะห์และประเมนิ

เป็น (Analyze and Evaluate) และการรู้สทิธ ิหน้าที่ และความรบัผดิชอบตามกฎหมาย ส่วนตวัชี้วดั

เกีย่วกบั “การส่งขอ้มลูออก” ประกอบดว้ย การมทีกัษะในการสื่อสารและผลติสื่อ (Create), การตระหนัก

ในบรรทดัฐานพลเมอืง, การมสี่วนรว่มในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อย่างสรา้งสรรค ์(Participate) และการ

รูส้ทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตามกฎหมาย ตามตาราง 5.1  

ตาราง 5.1 การรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธิปไตย 

การรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพ่ือการเป็นพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย 

การรบัข้อมูลเข้า การส่งข้อมลูออก 

มทีกัษะการสื่อสาร (Access) มทีกัษะในการสื่อสารและผลติสื่อ (Create) 

การวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลู  

(Analyze and Evaluate) 

การตระหนกัในบรรทดัฐานพลเมอืง  

(Citizen Awareness) 

การรูส้ทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตาม

กฎหมาย 

มสี่วนรว่มในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อยา่ง

สรา้งสรรค ์(Participate) 

 การรูส้ทิธ ิหน้าที ่และความรบัผดิชอบตาม

กฎหมาย 
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ตวัชีว้ดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธปิไตย จ านวน 25 ตวัชีว้ดั มี

เนื้อหาดงันี้ 

1.  การรบัข้อมลูเข้า  

  1.1  มีทกัษะในการส่ือสาร  
   เขา้ถงึเป็น (Access)     

   1) เลอืกรบั “ขา่วสาร” จากแหล่งทีห่ลากหลาย 
2) เลอืกรบั “สื่อการเมอืง” จากแหล่งทีห่ลากหลาย 

   วเิคราะหแ์ละประเมนิเป็น (Analyze and Evaluate)      

   3) สามารถแยกความจรงิออกจากความเหน็  

4) สามารถวเิคราะหเ์นื้อหาทีไ่ดร้บัดว้ยเหตุและผล ไมค่ลอ้ยตามผูผ้ลติ 

5) สามารถประเมนิวตัถุประสงคข์องผูผ้ลติ 

6) สามารถวเิคราะหแ์ละตคีวามความหมายทีแ่ฝงอยูใ่นขอ้มลู 
7) สามารถวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 

  1.2  รู้สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย  

   ตระหนกัในหน้าทีพ่ลเมอืง  

   8) รอ้งเรยีนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเมือ่พบเหน็การท าผดิกฎหมาย 

2.  การส่งข้อมลูออก  

  2.1  มีทกัษะในการส่ือสารและผลิตส่ือ 

   ผลติสื่อเป็น (Create) 

9)  สามารถเลอืกวธิกีารน าเสนอทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงคแ์ละเนื้อหาที่

ตอ้งการน าเสนอ เพื่อช่วยใหก้ารสื่อสารมปีระสทิธภิาพตรงตามวตัถุประสงค์ 

  2.2  ตระหนักในบรรทดัฐานพลเมือง  

   มสี่วนรว่มในการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์อยา่งสรา้งสรรค์ (Participate) 

   10) โตแ้ยง้โดยใชห้ลกัเหตุผลและเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 

11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถอืก่อนเสนอขอ้มลูออก 

12) ใชภ้าษาแบบสนัตวิธิทีีไ่มน่ าไปสู่การยัว่ย ุปลุกปัน่ หรอืสรา้งความแตกแยก 

13)  ไมแ่บ่งแยกหรอืลดทอนคุณค่าของผูอ้ื่นดว้ยการใชถ้อ้ยค าดถููก หรอืดหูมิน่
กลุ่มเพศทีส่าม กลุ่มทีม่คีวามเหน็ต่างทางการเมอืง  
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14) น าเสนอหรอืแชรข์อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ 
 

  2.3  รู้สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบตามกฎหมาย 

   ไมใ่ชค้อมพวิเตอรท์ ารา้ย หรอืละเมดิผูอ้ื่น 

15)  เคารพและไม่ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล / ไม่ควรใส่รา้ยป้ายส ีหรอืสิง่อื่นสิง่ใด

อันจะท าให้บุคคลที่สามเกิดความเสียหายได้ / ไม่ใช้สื่อเป็นที่ระบาย

ความแค้นหรอืกลัน่แกล้งผู้อื่นโดยการโพสต์ขอ้ความว่ารา้ยผู้อื่น / เคารพ

ในความแตกต่างหลากหลายของผูอ้ื่น เช่น ความหลากหลายทางเพศ เชือ้

ชาต ิศาสนา รวมถงึอุดมการณ์ทางการเมอืง 

   ไมใ่ชค้อมพวิเตอรส์รา้งหลกัฐานทีเ่ป็นเทจ็ 

16)  ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือน าเสนอข้อมูลเท็จ / ไม่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็น

เครือ่งมอืในการหลอกลวงผูอ้ื่นใหห้ลงผดิ หลงเชื่อในทางทีผ่ดิ 

   ไมล่ะเมดิการใชท้รพัยากรคอมพวิเตอรโ์ดยทีต่นเองไม่มสีทิธิ ์(copyright) 

17)  ไมล่ะเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น  

18)  ไมน่ าผลงานของผูอ้ื่น มาเป็นของตน ในกรณทีีต่อ้งน ามาใชง้านตอ้งอ้างถึง

บุคคล หรอืแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ 

19)  ตอ้งไมค่ดัลอกโปรแกรมของผูอ้ื่นทีม่ลีขิสทิธิ ์

   ค านึงถงึสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้กบัสงัคมทีเ่กดิจากการกระท าของท่าน 

20) ไมก่ระท าการใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศ 

21) ไมส่รา้งความตื่นตระหนกต่อประชาชน 

22) ระลึกเสมอว่าสิ่งที่น าเสนอบนอินเทอร์เน็ตอาจจะมีเด็กหรือผู้ที่ขาด

ประสบการณ์เขา้มาดูไดต้ลอดเวลา ดงันัน้จงึควรน าเสนอขอ้มูลดว้ยความ

ระมดัระวงั 

23) ขอ้มลูทีน่ าเสนอควรตัง้อยูบ่นศลิธรรมอนัดแีละเป็นไปในทางทีด่ ี

24) ไม่น าเสนอหรือท าการส่งต่อข้อมูลที่มีเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิด

กฎหมาย    
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25) ไม่น าเสนอข้อมูลที่น าไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมอืง หรอืขยาย/

ซ ้าเตมิความแตกแยกของคนในสงัคม 

นอกจากการพฒันาชุดตวัชีว้ดัแลว้ ผู้วจิยัยงัได้ด าเนินการจดัท าแบบทดสอบเพื่อเป็นเครื่องมอื

ส าหรบัวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในการศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป โดยแบบทดสอบทีจ่ดัท า

ขึน้ ใชร้ปูแบบขอ้สอบปรนัยแบบ 4 ตวัเลอืก จ านวนทัง้หมด 26 ขอ้ ขอ้สอบแต่ละขอ้วดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ

สงัคมออนไลน์ของเยาวชนในดา้นต่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัตวัชีว้ ัดทีพ่ฒันาขึน้ เช่น การวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ

ด้านการโต้แย้งโดยใช้หลกัเหตุผลและเคารพความคดิที่เห็นต่าง การวดัด้านการวเิคราะห์และตีความ

ความหมายของขอ้มูล การวดัด้านการผลติสื่ออย่างสรา้งสรรคท์ี่ไม่น าไปสู่การสรา้งความแตกแยกของ

คนในชาต ิการวดัดา้นการใชภ้าษาแบบสนัตวิิธทีีไ่ม่น าไปสู่การยัว่ยุ ปลุกปัน่ เป็นต้น (โปรดดูภาคผนวก 

ข) 

5.2  ข้อเสนอแนะในการน าตวัช้ีวดัไปใช้ 

 สถานศกึษาต่างๆ สามารถน าตวัชีว้ดัและแบบทดสอบการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชน

เพื่อการเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตยที่โครงการฯ พฒันาขึน้ไปใช้ประเมนิระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อ

สงัคมออนไลน์ของนักเรยีนมธัยมปลายและนิสตินักศกึษาในระดบัอุดมศกึษา และใหค้วามรูเ้พิม่เติมแก่

นักเรยีนและนักศกึษาในด้านที่พบว่าระดบัการรู้เท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของนักเรยีนนักศึกษาอยู่ใน

ระดบัต ่า   

5.3  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในการส่งเสรมิใหเ้กดิการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ในกลุ่มเดก็และเยาวชนจ าเป็นตอ้งบูรณาการ

ความร่วมมอืทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และประชาชน เพื่อสรา้งความตระหนกั

หรอืส านึกสาธารณะ (public awareness) ถงึผลกระทบของสื่อสงัคมออนไลน์ทีม่ต่ีอเยาวชนและสงัคมใน

ภาพรวม เพื่อสรา้ง “ภูมคิุ้มกนั” ในการบรโิภคสื่อให้กบัเดก็ เยาวชน และนิสตินักศกึษาที่บรโิภคขอ้มลู

ขา่วสารอยา่งท่วมทน้ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ในแต่ละวนั  
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5.4  ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 

1) ในการท าวจิยัครัง้ต่อไป ควรน าแบบทดสอบการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนใน

สงัคมประชาธปิไตยทีโ่ครงการฯ พฒันาขึน้ ไปทดลองประเมนิจรงิ พรอ้มทัง้จดัท าแนวทางการวเิคราะห์

และแปลผลที่เป็นมาตรฐาน หรอืจดัท าคู่มอืการประเมนิการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ส าหรบัเยาวชน 

เพื่อทราบสถานการณ์การรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสรมิความ

ตระหนักและการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่การรูเ้ท่าทนัสื่อของกลุ่มการเมอืงใหแ้ก่

เยาวชน นิสติ นกัศกึษาต่อไป 

2) ในการวจิยัครัง้ต่อไป สามารถน าตวัชี้วดัที่โครงการฯ พฒันาขึน้ ไปจดัท าแบบทดสอบการ

รูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถหาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อระดบัความรูเ้ท่าทนัสื่อ

สงัคมออนไลน์ของเยาวชน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสรมิการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ใหแ้ก่เยาวชน

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 3) หากกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการกระท าผดิทางคอมพวิเตอรม์กีารแก้ไขเพิม่เตมิ ต้องแก้ ไข

ปรบัปรุงตัวชี้วดัการรู้เท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนในสงัคมประชาธปิไตยในด้านการรู้สทิธ ิ

หน้าที ่และความรบัผดิชอบตามกฎหมาย ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กฎหมายใหมด่ว้ย 
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ภาคผนวก ก 

1. ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ/ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี 1 

1.1 การรบัขอ้มลูเขา้ 

ปัจจุบนัผู้ผลติสามารถผลติสื่อผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น สื่อวทิยุ โทรทศัน์ หนังสอืพมิพ์ 

สื่อออนไลน์ ฯลฯ อย่างไรกต็ามตวัชีว้ดัการรบัสื่อการเมอืงในปัจจุบนัมลีกัษณะเปลีย่นแปลงไปจากอดตี

เนื่องจากช่องทางการรบัขอ้มูลในอดตีที่เคยเป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็นวทิยุ โทรทศัน์และหนังสอืพมิพ์ถูก

แทนที่ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยเหตุนี้การรับสื่อของคนรุ่นใหม่จึงมักจะรับผ่านช่องทางที่เป็น

อินเตอร์เน็ตเป็นหลกั ขณะที่ลกัษณะของการรบัข้อมูลเข้า (Accessibility) ถือเป็นเรื่องปกติของผู้รบั

อย่างไรกต็ามการเขา้ถงึขอ้มลูในกลุ่มเดก็และเยาวชนในปัจจุบนัยงัขาดทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ คอื ไม่ได้

พจิารณาความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูจงึมกัเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการหลงเชื่อ  ดงันัน้การ

รู้เท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์จงึเป็นการมองโดยฝัง่ผู้รบัที่ช่วยสร้างภูมคิุ้มกันให้มกีารเปิดรบัสื่ออย่าง

ปลอดภยั 

ปัญหาของการรบัสือ่สงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพือ่การเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย  

การเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย มอีงคป์ระกอบที่ส าคญัอยู่ 3 ส่วน คอืสทิธ ิหน้าที ่และ
ความรบัผดิชอบ ซึ่งทัง้สามส่วนนี้จ าเป็นต้องมาพรอ้มกนั อย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มกั
ไม่ได้ค านึงถึงองค์ประกอบดงักล่าว นอกจากนี้ยงัเพิกเฉยและไม่ให้ความส าคญั การรบัข้อมูลผ่าน
ช่องทางอนิเตอรเ์น็ตในกลุ่มเดก็และเยาวชนมขีอ้ควรระวงัที่ส าคญัคอื การแยกแยะขอ้มูลที่มปีระโยชน์ 
การตีความนัยยะของข้อมูลที่ได้รบั การสืบค้นข้อมูล อย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ไม่ได้
วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของขอ้มลูอยา่งละเอยีดท าใหห้ลงเชื่อขอ้มลูโดยง่าย 

นอกจากนี้เยาวชนบางกลุ่มมแีนวโน้มที่จะปิดรบัสื่อการเมอืง เนื่องจากยดึถอืคุณค่า (Values) 

บางอย่าง เช่น คุณค่าและทศันคติที่เชื่อว่าการเมอืงเป็นเรื่องผดิศลิธรรม เป็นเรื่องความขดัแย้ง การ

โกหก และผลประโยชน์ ท าใหไ้ม่สนใจการเมอืงและหนัไปรบัสื่ออื่นๆ เช่น สื่อบนัเทงิมากกว่า ซึง่การปิด

กัน้หรอืเลอืกรบัสื่อ (selected) ท าให้เยาวชนมลีกัษณะการมองโลกแบบอุดมคตทิี่อาจขดัแยง้กบัสภาพ

ความเป็นจริงได้ เช่น การไม่สามารถแยกแยะว่าอะไรคือประชาธิปไตยในอุดมคติ และอะไรคือ

ประชาธปิไตยในทางปฏบิตัิ เป็นต้น นอกจากนี้การถือธงคุณค่าไว้ในใจได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการ

วเิคราะห์ การแยกแยะ การตีความและการประเมนิข้อมูลของเยาวชน หากวเิคราะห์ตามทฤษฎีของ

เบคอน (Bacon’s idol) เมื่อเกดิการเลอืกรบัขอ้มูล จะน าไปสู่ภาวะทีเ่ยาวชนเกดิการเชื่อตามครอบครวั 

เชื่อตามการเลี้ยงดู เชื่อตามตลาด และความเชื่อตามบทบาทหน้าที่ของตน อคติ (Idol) หรอืการยดึ
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คุณค่าบางอย่างไว้ในใจจงึน ามาสู่ปัญหาเกี่ยวกบักระบวนการวเิคราะห์และประเมิน เนื่องจากการยดึ

คุณค่าก่อให้เกิด “อคติในเชิงการเมอืง” (political bias) ท าให้ไม่น าไปสู่การมองอย่างเป็นกลางเพื่อ

วเิคราะห์ขอ้มูล และเพื่อใหไ้ด้ขอ้สรุปที่ถูกต้อง  แต่การมอีคตกิลบัน าไปสู่การเอยีงขา้งตามคุณค่าที่ตน

ยดึถอื ดงันัน้เยาวชนจงึมแีนวโน้มในการวเิคราะห ์ประเมนิผล และชัง่น ้าหนกัขอ้มลูตามความเชื่อ คุณค่า 

และทศันคตขิองแต่ละคน ไมไ่ดม้องโลกอยา่งเป็นกลาง ท าใหท้กัษะการวเิคราะห ์วพิากษ์ในเชงิการเมอืง

ในกลุ่มเยาวชนมกัเอยีงขา้ง ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อมกัเกดิปัญหา 

ปัญหาอีกประการหนึ่งคือเด็กและเยาวชนยงัไม่เข้าใจว่าการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยมคีวามส าคญัต่อตนเองและสงัคมอย่างไร การไม่เขา้ใจและมองขา้มความส าคญัของการ

ปกครองในระบอบประชาธปิไตยท าใหก้ารเตบิโตไปเป็นเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตยของเยาวชน

ประสบปัญหา เนื่องจากเยาวชนขาดทกัษะ ความเขา้ใจ และความรูเ้กีย่วกบัสทิธ ิหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 

การยอมรบัในความแตกต่างหลากหลาย การมสี่วนร่วมในการพฒันาประเทศ และอื่นๆ เยาวชนจงึมี

แนวโน้มทีจ่ะอยู่ในโลกของอุดมคตแิละใชอุ้ดมคตหิรอืคุณค่าทีถ่อืไวเ้ป็นตวัก าหนดความคดิ ค่านิยมและ

พฤติกรรม ซึ่งปัญหาการไม่เข้าใจความส าคญัของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นปัจจยั

ส าคญัในการก าหนดทศิทางการพฒันาคุณภาพชวีติของคนไทยกลายเป็นอุปสรรคในการเสรมิสรา้งการ

เป็นพลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ในระบอบประชาธปิไตยในกลุ่มเดก็และเยาวชน 

การรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์นอกจากจะครอบคลุมมติขิองความเป็นพลเมอืงแลว้ยงัครอบคลุม 

มติทิางการศกึษา ความสามารถหรอืทกัษะด้านการวพิากษ์ ซึ่งเป็นทกัษะที่ส าคญัในการเขา้ใจโลกใน

ปัจจุบนั นอกจากนี้กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อเกบ็สัง่สมประสบการณ์ทีห่ล่นหายไปจากระบบการเรยีนการ

สอนเป็นตวัสะทอ้นถงึค่านิยมของสงัคมทีมุ่่งสรา้งวฒันธรรมทีแ่สวงหาผลลพัธม์ากกว่าประสบการณ์จาก

การลงมอืท า ซึง่ประสบการณ์คอืสิง่ส าคญัในกระบวนการเรยีนรูข้องเดก็และเยาวชนทีส่ามารถน าไปปรบั

ใชใ้นการท างาน และยงัเป็นฐานทีส่ามารถช่วยสรา้งทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ ผ่านการคดิ วเิคราะห ์ทบทวน

อย่างมเีหตุมผีลซึ่งเป็นรากฐานส าคญัอีกอย่างหนึ่งส าหรบัการเติบโตเพื่อเป็นพลเมอืงที่เข้มแข็งใน

ระบอบประชาธปิไตยเช่นกนั 

ในส่วนของการประเมนิวตัถุประสงค์ของผู้ผลติผ่านการตีความความหมายของข้อมูลต่างๆ

ประกอบดว้ย 

1. การตคีวามเนื้อหาของขอ้มลู  
2. การตคีวามความหมายแฝงของขอ้มลู  
3. การตคีวามวตัถุประสงคข์องผูผ้ลติ 
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4. การตคีวามโดยพจิารณาจากบรบิทของผูผ้ลติ 
5. การตคีวามว่าผูร้บัคอืใคร 

ทัง้นี้ทกัษะการตคีวามเพื่อประเมนิวัตถุประสงค์ของผูผ้ลติเป็นทกัษะในระดบัมหาวทิยาลยั ซึ่ง

ระบบการศกึษาของไทยในระดบัมธัยมตน้และมธัยมปลายยงัไม่มกีารสอนทกัษะดงักล่าว รวมถงึไม่ค่อย

มกีารส่งเสรมิใหเ้ยาวชนอ่านวรรณกรรมหรอืหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อฝึกทกัษะการตคีวาม  

1.2 การส่งขอ้มลูออก  

ปัญหาของการผลติสือ่ 

ปัญหาที่มกัพบในด้านการสื่อสารและการผลิตสื่อ คอื สงัคมไม่สามารถคาดหวงัได้ว่าผู้ผลิต

สามารถค านึงถึงความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนื้อหาที่ผลติ ดงันัน้ในปัจจุบนัจงึมกัมกีารน า

ประเดน็ทีผู่ค้นสนใจมาขยายความ (ใส่สตีไีข)่ เพื่อท าใหก้ลายเป็นกระแส ปัญหาทีต่ามมาคอืขอ้มลูทีผ่ลติ

ขึน้กลายเป็นขยะขอ้มลู กล่าวคอื ขอ้มลูในปัจจบุนัมทีัง้สิง่ทีเ่ป็นความจรงิและไมเ่ป็นความจรงิ เกดิปัญหา

การกลัน่กรองและการเลอืกรบัขอ้มลูทีเ่ป็นเรือ่งจรงิจนน าไปสู่การหลงเชื่อในกลุ่มเดก็และเยาวชนในทีสุ่ด 

แนวทางในการมสี่วนรว่มในการผลติสือ่อยา่งสรา้งสรรค ์ 

ส าหรบัการมสี่วนร่วมในการผลติสื่ออย่างสร้างสรรค์ ผู้ผลติควรค านึงถึงประโยชน์ที่สงัคมจะ
ได้รบัจากเนื้อหาที่ผลิต เช่น เนื้อหาที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือเนื้อหาที่น าไปสู่การ
เสรมิสรา้งองคค์วามรู้ใหก้บัประชาชน เนื้อหาที่ส่งเสรมิการพฒันาคุณภาพชวีติ ความเท่าเทยีมในสงัคม 
สทิธ ิเสรภีาพ และการมสี่วนร่วมทางการเมอืง อย่างการไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ และการมสี่วนร่วมทางสงัคม      
เป็นต้น เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ในฐานะพลเมืองในสังคม
ประชาธปิไตย 

2. ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ/ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี 2 

ปัจจุบนัสื่อมคีวามพยายามที่จะบดิเบอืนขอ้มูลเพื่อเอื้อต่อประโยชน์ทางการเมอืงและธุรกจิ จงึ

พยายามสรา้งนิยามความหมายของค าทีอ่าจน าไปสู่การตคีวามทีผ่ดิ เช่น การนิยามค าว่า “อสีปอรต์” (E-

Sports) ย่อมาจาก “electronic sports” ที่หมายถงึการเล่นวดิโีอเกมให้กลายเป็นการเล่นกฬีาประเภท

หนึ่ง ซึง่โดยทัว่ไปนิยามความหมายของกฬีามคีวามแตกต่างกนัออกไป และค าว่า “กฬีา” มคี านิยามที่

ชดัเจนอยูแ่ลว้ การบดิเบอืนความหมายของค าจงึอาจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิต่อเดก็และผูป้กครอง  

การบดิเบอืนความหมายของค าท าให้กรมสุขภาพจติออกมาคดัคา้นการนิยามดงักล่าวเพราะมี

หลกัฐานทีน่่าเชื่อถอืบ่งชีว้่า E-sport ส่งผลเสยีต่อสุขภาพ การปรบัเปลีย่นค าจ ากดัความจงึเป็นการสรา้ง

วาทกรรมใหก้บัผลติภณัฑ์เพื่อหวงัผลทางธุรกจิ และเพื่อท าใหเ้กดิความรูส้กึสบายใจ อย่างไรกต็ามการ
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สื่อสารทีบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิเป็นสิง่ทีพ่บเหน็ไดอ้ย่างแพรห่ลายในปัจจุบนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสื่อสงัคม

ออนไลน์ทีม่กีารใชถ้้อยค าเพื่อดงึดูดความสนใจของผูร้บัสาร กรณีของ “อสีปอรต์” จงึเป็นวาทกรรมแฝง

ทางสงัคม ท าใหห้ลายฝ่ายหลงเชื่อและเกดิความสบัสนว่าการเล่นวดิโีอเกมเป็นสิง่ทีใ่ชแ้ทนการเล่นกฬีา

ได้ ดงันัน้ปัจจุบนัการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์และการรูเ้ท่าทนัผู้ผลติสื่อจงึมคีวามส าคญัต่อกลุ่มเด็ก

และเยาวชน โดยในดา้นของการรบัขอ้มลูเขา้เหน็ว่าควรมคีวามสามารถในการตคีวามวตัถุประสงค์ของ

ผูผ้ลติสื่อเพื่อไมใ่หเ้กดิการหลงเชื่อ ซึง่การพจิารณาวตัถุประสงคข์องผูผ้ลติ สามารถพจิารณาไดด้งันี้ 

1. มกีารสบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

2. มกีารประเมนิแหล่งทีม่มีาของขอ้มลู 

3. มกีารวเิคราะหว์่าผูผ้ลติเป็นใคร มคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยแค่ไหน 

4. มกีารผลติสื่อรปูแบบใด 

ในประเดน็เกีย่วกบัการกระท าผดิทางอนิเทอรเ์น็ตสามารถทีจ่ะตดิตามหาบุคคลทีก่ระท าได ้โดยง่ายนัน้

อาจพบปัญหาดงัต่อไปนี้ 

1. โดยปกตเิดก็และเยาวชนรูว้่าการประพฤตผิดิทางอนิเตอรเ์น็ตจะน าไปสู่การตรวจสอบตดิตาม

เพื่อลงโทษ แต่สิง่ทีเ่ดก็และเยาวชนมกัไมรู่ค้อื อะไรคอืสิง่ทีผ่ดิ 

2. ปัจจบุนัเทคโนโลยกีารสื่อสารทีม่คีวามเจรญิกา้วหน้าท าใหส้ื่อสงัคมออนไลน์ไดร้บัความนิยมจาก

เดก็และเยาวชน พฤตกิรรมการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ของเดก็และเยาวชนทีน่่าเป็นห่วงคอืมกีารใช้

นามแฝงเพื่อปกปิดตวัตนทีแ่ทจ้รงิ รวมถงึมกีารสรา้ง Account หลายอนั 

3. ในการตดิต่อสื่อสารของกลุ่มเดก็และเยาวชนบนอนิเตอรเ์น็ตมกัมพีฤตกิรรมการใช้ภาษาที่รวบ

รดัจงึอาจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิต่อผูท้ีพ่บเหน็เมือ่มกีารน าเสนอขอ้มลูออกสู่สาธารณะ 

ขอ้เสนอเพิม่เตมิ 

1. เดก็และเยาวชนควรมคีวามสามารถในการเขา้ถงึช่องทางการประชาสมัพนัธ์กฎหมายด้านสื่อ
ของประเทศ ทัง้นี้เป็นหน้าทีข่องรฐัและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งทีจ่ะตอ้งด าเนินการใหค้วามรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบักฎหมายในกลุ่มเดก็และเยาวชน เพื่อใหเ้ยาวชนรูว้่ามกีฎหมายว่าดว้ยการกระท า
ผดิทางคอมพวิเตอร ์จะไดเ้กดิความระมดัระวงัและหลกีเลีย่งการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย 

2. เยาวชนควรมคีวามสามารถในการแยกแยะและไตร่ตรองเกีย่วกบัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จาก
การผลติสื่อทีอ่าจเป็นการไปละเมดิสทิธผิูอ้ ื่น เช่น การแชรค์ลปิภาพ การโพสต์ภาพผูอ้ื่นโดยไม่
ท าการเซน็เซอร ์เป็นตน้ 
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3. ความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ/ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี 3 

ปัจจบุนัการรูเ้ท่าทนัสื่อของเยาวชน อาจพบปัญหา เช่น การทีเ่ยาวชนไมส่ามารถวเิคราะห ์หรอื

แยกแยะไดว้่าสื่อแบบไหนคอืสื่อทีม่คีวามน่าเชื่อถอื หรอืไมส่ามารถประเมนิวตัถุประสงคข์องผูผ้ลติสื่อได ้

ขณะทีผู่ผ้ลติสื่อส่วนใหญ่มแีนวโน้มผลติขอ้มลูเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยไมไ่ดค้ านึงถงึผลลพัธ์

ทีเ่กดิขึน้ การรูเ้ท่าทนัสื่อจงึเป็นทกัษะที่มคีวามส าคญัเนื่องจากท าใหเ้ดก็และเยาวชนเกดิภูมคิุ้มกนัเพื่อ

ป้องกนัการตกเป็นเหยื่อของผูผ้ลติสื่อในยุคดจิทิลั อกีทัง้สามารถเขา้ใจถงึลกัษณะของสื่อสงัคมออนไลน์ 

โดยการวเิคราะห ์ประเมนิ แยกแยะและตคีวามเนื้อหา เพื่อรูเ้ท่าทนัสื่อ และไม่ใชส้ื่อเป็นเครื่องมอืในการ

ท ารา้ยผูอ้ื่นหรอืแสวงหาผลประโยชน์ในทางมชิอบ แนวทางในการสรา้งการรูเ้ท่าทนัสื่อ ประกอบดว้ย 

1. การแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัเพื่อน 
2. ความสามารถในการสะทอ้นความเหน็ทีต่วัสื่อเอง 
3. สามารถรอ้งเรยีนหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเมื่อเหน็การท าผดิกฎหมาย 
4. การสรา้งการรณรงคเ์พื่อส่งเสรมิการใชส้ื่ออยา่งสรา้งสรรค ์
5. การมสี่วนรว่มในการบรหิารหน่วยงาน เช่น การสรา้งขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย 

ทัง้นี้การรูเ้ท่าทนัสื่อในส่วนของการรบัขอ้มลู (Accessibility) คอืการถอดรหสัทีแ่ฝงอยูใ่นขอ้มูลที่
น าเสนอ ซึง่ต้องอาศยัทกัษะในการวเิคราะหแ์ละประเมนิ ในขณะทีก่ารส่งขอ้มลูออก (Creation) คอืการ
ผลติเนื้อหา ซึ่งในจุดนี้เยาวชนควรค านึงถงึบรรทดัฐานความเป็นพลเมอืงเพื่อป้องกนัความเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้จากการผลติสื่อ 

ขอ้เสนอเพิม่เตมิ  

ระดบัการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนอาจมีปัจจยัอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ประสบการณ์ของ
เยาวชนแต่ละคน การศกึษา สถาบนัครอบครวั สิง่แวดลอ้มภายนอก โอกาสในการเขา้ถงึสื่อ ช่องว่างทาง
รายได ้เช่น เยาวชนในต่างจงัหวดั กบัเยาวชนในกรงุเทพ เป็นตน้ 

นอกจากนี้การรู้เท่าทนัสื่อคอื การมสีติในการใช้สื่อ ไม่ใช้สื่อเป็นเครื่องมอืในการท าร้ายผู้อื่น 
ทัง้นี้ระบบการศกึษาควรปลกูฝังความรบัผดิชอบ ปลกูฝังวธิคีดิใหม้กีารคดิเชงิวพิากษ์ (critical thinking) 
และใชก้ารสื่อสารอย่างสนัตวิธิใีนโลกออนไลน์ บ่มเพาะใหเ้กดินิสยัของ “การเขา้ถงึ เขา้ใจและเขา้ร่วม” 
ใหก้บัเยาวชน และควรมกีารพดูคุยแลกเปลีย่นขอ้มลูมากขึน้ 

4. ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ/ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี 4 

โดยปกตสิงัคมประชาธปิไตย คอืสงัคมที่เปิดโอกาสให้พลเมอืงสามารถมเีสรภีาพในการแสดง

ความคดิเห็น การรู้เท่าทนัสื่อออนไลน์ของเยาวชนจงึเป็นทกัษะอย่างหนึ่งในการเสรมิสร้างการเป็น

พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็ในสงัคมประชาธปิไตย  
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ในยุคหลงัอุตสหากรรมประเทศต่างๆ เริม่เข้าสู่ยุคสารสนเทศ หรอืยุคข้อมูลข่าวสาร การรู้

สารสนเทศ (Information Literacy) จงึเป็นทกัษะของพลเมอืงในปัจจบุนั ในทีน่ี้การรูส้ารสนเทศ หมายถงึ 

ความรูค้วามสามารถและทกัษะของบุคคลในการเขา้ถงึ ประเมนิ และใชส้ารสนเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ

ทุกรูปแบบ รวมถึงการมทีกัษะในด้านต่างๆ เช่น ทกัษะการคดิวเิคราะห์ การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 

ทกัษะการใชภ้าษา ทกัษะการใชห้อ้งสมุด ทกัษะการใชค้อมพวิเตอร ์เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามในปัจจุบนัสื่อ

ไดพ้ฒันาเขา้สู่การสื่อสารแบบดจิทิลั ท าใหเ้กดิช่องทางการสื่อสารทีห่ลากหลาย ทกัษะความเขา้ใจและ

ใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั (Digital Literacy) จงึมคีวามส าคญัต่อการเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตย 

“Digital Literacy” หรอืการเขา้ใจดจิทิลั มทีัง้หมด 9 รปูแบบ ประกอบดว้ย  

1. สทิธ ิเสรภีาพ ความรบัผดิชอบ 
2. การเขา้ถงึสื่อดจิทิลั 
3. การสื่อสารดจิทิลั 
4. ความปลอดภยั 
5. ความเขา้ใจสื่อดจิทิลั 
6. แนวทางในการปฏบิตัดิจิทิลั 
7. สุขภาพดจิทิลั 
8. ดจิทิลัคอมเมซิ 
9. กฎหมายทางดจิทิลั 
ทักษะในแต่ละด้านถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้สื่อดิจิทัลอันจะน าไปสู่การ

แสดงออกทางการเมอืงอยา่งถูกตอ้ง อยา่งไรกต็ามการใช้สื่อดจิทิลัเพื่อแสดงความคดิเหน็ในโลกออนไลน์

มกัขดัแยง้กบัทกัษะการเขา้ใจดจิทิลั เช่น ในเรื่องของการใช ้ “Hate Speech” ในการแสดงความคดิเห็น

ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเข้าใจในเรื่อง “สทิธสิ่วนบุคคล” 

โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชนที่เขา้ใจผดิและตคีวามว่า สทิธสิ่วนบุคคลคอืความสามารถทีจ่ะโพสต์

หรอืแสดงความคดิเหน็อย่างไรกไ็ดใ้นโลกออนไลน์โดยไม่ค านึงถงึการไปละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นหรอืท าให้

ผูอ้ื่นเกดิความเสยีหาย เป็นตน้ ซึง่การค านึงถงึสทิธสิ่วนบุคคลจดัอยูใ่นกรอบของสทิธ ิเสรภีาพและความ

รบัผดิชอบทีอ่ยูใ่นกรอบขอ้ที ่1 ของการเขา้ใจดจิทิลั (Digital Literacy)   

องค์กร UNESCO ได้นิยามการรูเ้ท่าทนัสื่อ Media and Information Literacy (MIL) ว่าเป็นชุด

ของสมรรถนะซึ่งเสริมสร้างพลังให้พลเมืองที่จะเข้าถึงข้อมูล (Accessibility) เข้าใจ ประเมินค่า

(Evaluation)  และ สรา้ง (Creation) รวมถงึแบ่งปันสารสนเทศและเนื้อหาในสื่อทุกรปูแบบ โดยมทีกัษะ

การรูเ้ท่าทนัการใชเ้ครือ่งมอืสื่อสารทีห่ลากหลายอยา่งมวีจิารณญาณ มจีรยิธรรมและมปีระสทิธผิล 
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ทัง้นี้  UNESCO ได้พัฒนากรอบการประเมินการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศออกเป็นระดับ

สมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดยก าหนดองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อออกเป็น 3 

รปูแบบ ไดแ้ก่ กระบวนการเขา้ถงึสื่อ (access) กระบวนการเขา้ใจ วเิคราะห ์ตคีวามและประเมนิเนื้อหา

ของสื่อ (evaluation) และกระบวนการแสดงออกอย่างสรา้งสรรคแ์ละมปีฏสิมัพนัธก์บัสื่อ (creation)  โดย 

UNESCO มกีารออกแบบส ารวจการรูเ้ท่าทนัสื่อกบัการเข้าใจดจิทิลัทัว่โลก กรอบความเข้าใจดิจทิลัมี

ประเด็นย่อยหลายประเด็น เช่น มกีารแยกสมรรถนะออกเป็นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะย่อย รวม

ทัง้หมด 12 ด้าน แต่ละด้านมสีมรรถนะย่อยอื่นๆ รวมอยู่ด้วย โดยสามารถน าสมรรถนะมาใช้ในการ

ออกแบบกรอบวิเคราะห์ เพื่อท าตัวชี้วดัในด้านพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้ อย่างไรก็ตามแต่ละ

ประเทศต้องน าสมรรถนะในแต่ละด้านไปปรบัใหส้อดคลอ้งกบัการวธิกีารศกึษาของตนเอง เช่น อาจน า

สมรรถนะไปผนวกเข้ากับทฤษฎีเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างกรอบตัวชี้ว ัด รวมถึงกา รท า

แบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นแบบส ารวจการรูเ้ท่าทนัสื่อของประชากรในแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 

5. ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ/ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี 5 

การรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นสื่อทางการเมอืง อาจจะตอ้งท าความเขา้ใจนิยามความหมาย

ของค าว่า “การเมอืง” ว่าหมายถงึอะไร เนื่องจากการเมอืงมขีอบเขตทีก่วา้ง และไม่ได้สื่อถงึการเลอืกตัง้

เพยีงอย่างเดยีว แต่การเมอืงยงัมคีวามหมายทีค่รอบคลุมถงึเรื่องสทิธ ิเสรภีาพ และความเท่าเทยีมทาง

สงัคม เช่นเดยีวกบัความหมายของค าว่า “พลเมอืง” และค าว่า “สงัคมประชาธปิไตย”  

โดยทัว่ไปการรู้เท่าทนัสื่อเป็นสิง่ส าคญัเนื่องจากสะท้อนให้เห็นถงึความเป็นพลเมอืงในสงัคม

ประชาธปิไตย ซึง่สามารถช่วยใหเ้ดก็และเยาวชนเกดิความเขา้ใจในเรือ่งสทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ  

มทีกัษะในการวเิคราะห ์วพิากษ์ ประเมนิ ตคีวาม และแยกแยะเนื้อหาของสื่อ อย่างไรกต็ามการใชค้ าใน

การสื่อความหมายอาจเอื้อต่ออ านาจรฐั เช่น ค าว่า “ความมัน่คง”หรือ “การเป็นพลเมืองในสังคม

ประชาธปิไตย” เพราะค าเหล่านี้อาจมผีูต้คีวามแตกต่างกนัซึง่อาจถูกใชเ้ป็นเครื่องมอืในการลดิรอนสทิธิ

เสรภีาพในการแสดงออกของประชาชนได ้

6. ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ/ผูแ้ทนจากหน่วยงานท่ี 6 

ในปัจจุบนัขอ้มลูข่าวสารทีถู่กผลติและส่งต่อในสื่อสงัคมออนไลน์มเีป็นจ านวนมาก ซึง่ขอ้มูลใน

สื่อออนไลน์มทีัง้ที่ขอ้มูลที่เป็นความจรงิและขอ้มูลที่ไม่ใช่ความจรงิ  ดงันัน้ในการเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสาร

ผูร้บัสารจงึจ าเป็นต้องสบืค้นขอ้มลูเพิม่เตมิก่อนที่จะส่งต่อขอ้มลูไปใหก้ับผูอ้ื่น อย่างไรกต็ามปัญหาการ

ส่งต่อขอ้มลูโดยไมม่กีารสบืคน้นัน้เป็นปัญหาทีพ่บบ่อยใหก้ลุ่มเดก็และเยาวชน ตวัอยา่งเช่น เยาวชนบาง

คนรบัขอ้มลูโดยไม่มกีารตรวจสอบขอ้มลู ท าใหไ้ม่ทราบว่าขอ้มลูที่รบัมานัน้มคีวามถูกต้องหรอืไม่ และ
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น่าเชื่อถอืเพยีงไร รวมถงึไม่ทราบวตัถุประสงคว์่าขอ้มลูดงักล่าวถูกผลติขึน้มาเพื่ออะไร โดยเฉพาะหาก

เป็นขอ้มลูทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทางการเมอืง ในกรณนีี้ การทีเ่ยาวชนท าการส่งต่อขอ้มลูในทนัที

อาจท าให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อตัวเยาวชนเอง เนื่องจากข้อมูลบนสื่อสงัคมออนไลน์

สามารถถูกส่งต่ออย่างรวดเรว็ การส่งต่อขอ้มูลให้ผู้อื่นโดยไม่ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอาจท าให้เกดิความ

เขา้ใจผดิ เกดิการหลงเชื่อโดยงา่ย และอาจจะส่งผลกระทบหรอืเป็นการล่วงละเมดิสทิธขิองผูอ้ื่นได้ 

ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อเป็นทกัษะทีม่คีวามส าคญัต่อเดก็และเยาวชน เนื่องจากท าให้เยาวชนเหน็

ความส าคญัในการตรวจสอบขอ้มลูเพื่อหลกีเลีย่งการตกเป็นเหยือ่ของผูผ้ลติทีห่วงัผลประโยชน์ เช่น การ

วเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืระหว่าง สื่อ ก. และสื่อ ข. สามารถพจิารณาไดว้่าสื่อแต่ละส านักมกีารน าเสนอ

ข่าวอย่างไร รายละเอยีดและเนื้อหาของข่าวเหล่านัน้เป็นอย่างไร รวมถงึผูน้ าเสนอข่าวมพีฤตกิารณ์การ

น าเสนอที่สอดแทรกความคิดเห็นเข้าไประหว่างการน าเสนอหรอืไม่ มกีารวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร 

ตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลมากน้อยเพียงใด การท าเช่นนี้จะช่วยให้ผู้รบั

สามารถประเมินได้ว่าสื่อส านักใดมีแนวโน้มที่จะน าเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง น าเสนออย่าง

ตรงไปตรงมา ไม่เอนเอยีงและมคีวามน่าเชื่อถอื นอกจากนี้การประเมนิแหล่งที่มาและรูปแบบการผลติ 

เช่น การน าเสนอดว้ยคลปิวดิโีอ บทความ บทสมัภาษณ์ การน าเสนอพาดหวัข่าว และอื่นๆ ยอ่มมผีลต่อ

ความน่าเชื่อถือต่อรูปแบบการน าเสนอที่แตกต่างหลากหลาย ดงันัน้ผู้รบัสารจงึจ าเป็นต้องตรวจสอบ

แหล่งทีม่าและตรวจสอบความถูกตอ้ง ตลอดจนขอ้เทจ็จรงิของขอ้มลูอยา่งรอบดา้น  

ในประเดน็เกีย่วกบัการแสดงความคดิเหน็พืน้ทีข่องสื่อสงัคมออนไลน์เปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุก

คนสามารถแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเสร ีอย่างไรก็ตามการแสดงความคดิเหน็ไม่ควรละเมดิสทิธแิละ

เสรภีาพในการแสดงออกของผู้อื่น หรอืในกรณีที่มผีู้แสดงความคดิเหน็ที่แตกต่างจากอุดมการณ์ทาง

การเมอืงของตน ผูร้บัสารคอืเยาวชนควรรบัฟังความคดิเหน็ของอกีฝ่ายก่อนเพื่อเขา้ใจว่าท าไมจงึมคีวาม

คดิเหน็ไมต่รงกนัก่อนท าการตอบโต ้โพสตข์อ้ความ หรอืวพิากษ์วจิารณ์ ควรใหเ้กยีรตอิกีฝ่าย ควรมกีาร

สรา้งทกัษะในการโตต้อบถกเถยีงโดยใชเ้หตุผล และควรมสีต ิทบทวนสิง่ทีจ่ะน าเสนอทุกครัง้เพื่อป้องกนั

ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการน าเสนอขอ้มลูบนโลกออนไลน์ 

ทัง้นี้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้ผู้ร ับคือเยาวชนตลอดจนบุคคลทัว่ไปสามารถท าการ

วเิคราะหแ์ละพจิารณาขอ้มลูว่ามคีวามเหมาะสม น่าเชื่อถอื และมปีระโยชน์ก่อนท าการส่งต่อ เพื่อใหผู้ใ้ช้

อนิเตอรเ์น็ตสามารถน าขอ้มลูทีน่ าเสนอไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมต่อไป 
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7. ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ/ผูแ้ทนท่านท่ี 7 

โดยทัว่ไปเดก็และเยาวชนมกัจะตกเป็นเหยื่อในการบรโิภคขอ้มูลข่าวสารเนื่องจากไม่ทราบว่า

ขอ้มลูเหล่านัน้มทีัง้ขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิและขอ้มลูทีถู่กสรา้งขึน้ ท าใหเ้กดิการหลงเชื่อเนื่องจากไม่ได้

ตรวจสอบขอ้มูลอย่างละเอยีด ปัจจุบนัจะเหน็ได้ว่าเดก็และเยาวชนจ านวนมากท าการส่งต่อขอ้มูลโดย

ไมไ่ดค้ านึงถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ เช่น การส่งต่อคลปิวดิโีอทีไ่มไ่ดอ้า้งองิแหล่งขา่ว การโพสตต์อบ

โต้ผู้ที่มคีวามคดิเห็นต่างโดยไม่ได้รบัฟังรายละเอียดหรอืเหตุผลของอีกฝ่าย  นอกจากนี้การที่ทุกคน

สามารถโพสต์หรอืคอมเม้นได้อย่างอิสระในโลกออนไลน์ท าให้เกิดการใช้ค า  “ประทุษวาจา” (hate 

speech) ในการโจมตผีูอ้ื่นอยู่ตลอดเวลา มกีารใชค้ าไม่สุภาพ การละเมดิสทิธิในการแสดงความคดิเห็น 

การใชถ้้อยค าดูถูกผูท้ีม่คีวามคดิเหน็ต่าง การเลยีนแบบพฤตกิรรมของศลิปิน ดารา นักรอ้ง เน็ตไอดอล 

โดยไม่ได้พจิารณาว่าพฤตกิรรมเหล่านัน้มคีวามเหมาะสมหรอืไม่  ไปจนถึงการใช้ความรุนแรงทางโซ

เชยีล เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบนัไม่เพยีงเดก็และเยาวชนเท่านัน้ที่ยงัขาดทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ แต่บุคคล

ทัว่ไปก็มแีนวโน้มที่จะคล้อยตามกระแสของสื่อสงัคมออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ  การรู้เท่าทนัสื่อจงึเป็น

ทกัษะทีม่คีวามส าคญัต่อการเป็นพลเมอืงในสงัคมประชาธปิไตยส าหรบัเดก็และเยาวชน เพราะสามารถ

ท าใหเ้กดิการกลัน่กรองขอ้มลู เขา้ใจถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึ้นจากการโพสต์ แชร ์หรอืคอมเมน้ ช่วย

ให้เยาวชนมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มกีารระมดัระวงัการใช้ค าพูดมากขึ้น หลกีเลี่ยงการโจมตีหรอื

พาดพงิถงึผูอ้ื่นในทางทีไ่ม่เหมาะสม  มกีารตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูก่อนส่งต่อขอ้มลู ตลอดจน

ใหเ้กยีรตแิละเคารพในความคดิทีแ่ตกต่างหลากหลาย  
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ภาคผนวก ข 

แบบทดสอบ 

การรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของเยาวชนเพ่ือการเป็นพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตย 

ให้ผูท้ าแบบทดสอบเลือกกาค าตอบเพียงข้อเดียว 

ตอนท่ี 1 การรบัข้อมลูเข้า 

1. ในการพจิารณาถงึนโยบายของพรรคการเมอืงต่างๆ ระหว่างการหาเสยีงเลอืกตัง้ ท่านคดิว่า
ประชาชนควรท าการหาขอ้มลูรายละเอยีดของนโยบายของแต่ละพรรคอยา่งไร เพื่อใหข้อ้มลูที่
ถูกตอ้งและครบถว้นมากทีสุ่ด (ตวัช้ีวดัท่ี 1) 
(1) หาขอ้มลูจากสื่อกระแสหลกัทัว่ไป เช่น โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพ์ 
(2) หาขอ้มลูจากเวบ็ไซตข์องพรรคการเมอืง สื่อการเมอืงทีม่กีารวพิากษ์วจิารณ์การเมอืงอยา่ง

ตรงไปตรงมา รวมถงึสื่อกระแสหลกัอยา่งโทรทศัน์ วทิยุและหนงัสอืพมิพ์ 
(3) หาขอ้มลูจากสื่อการเมอืง หรอืช่องทางทีง่า่ยและสะดวกรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลู  
(4) หาขอ้มลูจากสื่อหรอืส านกัข่าวทีน่่าเชื่อถอื เวบ็ไซตข์องพรรคการเมอืง สื่อกระแสหลกั เช่น 

โทรทศัน์ วทิย ุหนงัสอืพมิพ ์ฯลฯ และสื่อออนไลน์ ทีห่ลากหลาย เช่น เฟสบุ๊ค ทวติเตอร ์
ไลน์ ยทูปู ฯลฯ  

2. ตวัละครในขอ้ใดน่าจะเป็นผูท้ีรู่เ้ท่าทนัสื่อการเมอืงมากทีสุ่ด (ตวัช้ีวดัท่ี 2) 
(1) ธดิา ตดิตามข่าวการเมอืงจากสื่อโทรทศัน์ทุกวนั เพื่อน าขอ้มลูไปประกอบการสอนในวชิา 

เศรษฐกจิการเมอืงไทย 
(2) กุ๊ก ตดิตามการหาเสยีงเลอืกตัง้ และนโยบายของพรรคการเมอืงผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ สื่อ

โทรทศัน์ สื่อสิง่พมิพ ์รวมถงึสบืคน้ขอ้มลูจากเวบ็ไซตข์องพรรคการเมอืง และตดิตามการ
ปราศรยัหาเสยีง การประชุมสภา การฟังผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะหท์ศิทางทางการเมอืง 
เศรษฐกจิ และสงัคม  

(3) พรสนัต ์ตดิตามสื่อทีน่ าเสนอขา่วของพรรคการเมอืงพรรคหนึ่งทีม่นีโยบายทีน่่าสนใจจากสื่อ
ออนไลน์ส านกัหนึ่ง เพื่อน ามาเขยีนบทความลงวารสาร 

(4) มดัหมี ่ตดิตามข่าวสารดา้นการเมอืงจากสื่อสงัคมออนไลน์เจา้ประจ า เพื่อรบัฟังความ
เคลื่อนไหวทางการเมอืง 
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3. ท่านคดิว่าบุคคลใดมทีกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อในการแยกความจรงิออกจากความเหน็ (ตวัช้ีวดัท่ี 3) 
(1) สมคดิท าการเปรยีบเทยีบวธิกีารน าเสนอข่าวระหว่างสื่อส านกัต่างๆ โดยมองว่า สื่อทีม่กีาร

พดูแสดงความคดิ ความรูส้กึ หรอืใชก้ารคาดคะเน พดูถงึผูอ้ื่นในทางทีไ่มด่ ีโดยไม่มหีลกั
ฐานรองรบัมกัน าเสนอข่าวทีต่ ัง้อยูบ่นความคดิเหน็มากกว่าขอ้เทจ็จรงิ  

(2) มนีา มองว่าขอ้มลูทีแ่ชรก์นับนอนิเตอรเ์น็ตมทีัง้ขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิและขอ้มลูทีเ่ป็น
ความเหน็ การแยกแยะขึน้อยูก่บัตวัของผูร้บัสารเองว่าจะพจิารณาแยกแยะขอ้มลูดงักล่าว
อยา่งไร หากขอ้มลูตรงกบัทศันคตทิางการเมอืงของผูร้บัสาร ขอ้มลูเหล่านัน้มกัเป็น
ขอ้เทจ็จรงิ 

(3)  ทรงพลไดอ่้านขอ้ความทีส่่งต่อมาจากผูอ้ื่น และตดัสนิว่าขอ้มลูนัน้เป็นขอ้เทจ็จรงิ เนื่องจาก
มบีุคคลส าคญัของรฐับาลออกมายนืยนัสนับสนุน โดยไม่ท าการตรวจสอบแหล่งขา่วแหล่งอื่น
แต่อยา่งใด 

(4) ทศพล อ่านขอ้ความทีเ่ขยีนว่า “คนเราเกดิมาไมเ่ท่าเทยีมกนั” แลว้ทกึทกัว่าขอ้ความนี้เป็น
ความจรงิ ท าใหเ้กดิทศันคตทิางการเมอืงทีไ่มส่นบัสนุนใหป้ระชาชนมสีทิธเิลอืกตัง้ 1 คน 1 
สทิธ ิ 

4. กอ้งอ่านขา่วในเวบ็ไซตข์า่วออนไลน์ มเีนื้อหาว่า “เมือ่วนัอาทติยท์ีผ่่านมาพรรคการเมอืงหนึ่งได้
ปราศรยัหาเสยีงบนเวท ีเมือ่ลองฟังดเูนื้อหาแลว้ พบว่าผูป้ราศรยัมวีตัถุประสงคใ์นการพดูเพื่อ
ท าลายความชอบธรรมของพรรคฝ่ายตรงขา้ม มกีารกล่าวเกนิจรงิ และไม่มหีลกัฐานยนืยนั” แต่
กอ้งคดิว่าเนื้อหาข่าวดงักล่าวอาจจะไมไ่ดเ้ป็นไปตามทีน่ าเสนอ เนื่องจากกอ้งตดิตามขา่ว
การเมอืง และทราบมาว่าพรรคดงักล่าวไดร้บัความไวว้างใจจากประชาชน เคยจดัตัง้รฐับาลและ
สามารถบรหิารประเทศไดเ้ป็นทีน่่าพอใจ จงึลองสบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิจากแหล่งขา่วอื่นๆ และ
ลองรบัฟังการปราศรยัดว้ยตนเอง พบว่าผูป้ราศรยัไมไ่ดม้ที่าทหีรอืลกัษณะการปราศรยัดงัที่
ปรากฎในขา่ว กรณีนี้แสดงใหเ้หน็ว่ากอ้งมทีกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อในดา้นใด 
(1) ทกัษะดา้นความสามารถในการแยกความจรงิออกจากความเหน็ 
(2) ทกัษะดา้นความสามารถในการวเิคราะหเ์นื้อหาทีไ่ดร้บัดว้ยเหตุและผล ไมค่ลอ้ยตามผูผ้ลติ 
(3) ทกัษะการประเมนิวตัถุประสงคข์องผูผ้ลติ 
(4) ทกัษาดา้นการวเิคราะหแ์ละตคีวามหมายทีแ่ฝงอยูใ่นขอ้มลู 
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5. จากรปูดา้นล่างท่านคดิว่าผูผ้ลติสื่อมวีตัถุประสงคอ์ะไร (ตวัช้ีวดัท่ี 5) 
 

 

สบืคน้รปูภาพจาก : https://teen.mthai.com/variety/97557.html 

(1) ตอ้งการสื่อสารว่าการตดัตน้ไมเ้พื่อน ามาสรา้งบา้นนก ช่วยใหน้กมทีีอ่ยูแ่ละไมต่อ้งสรา้งรงัเอง 
(2) ตอ้งการแสดงใหเ้หน็ถงึปัญหาการท าลายธรรมชาตโิดยมนุษยท์ีถู่กท าใหก้ลายเป็นเรือ่งปกติ 
(3) ตอ้งการแสดงใหเ้หน็ว่าการตดัตน้ไมเ้พื่อมาสรา้งบา้นใหน้กเป็นการท าลายระบบนิเวศน์ เพราะ

ตน้ไมค้อืบา้นและทีอ่ยูต่ามธรรมชาตขิองของนก 
(4) ตอ้งการสะทอ้นใหเ้หน็วธิคีดิทีไ่มส่มเหตุสมผลของมนุษยท์ีต่ดัตน้ไมซ้ึง่เป็นแหล่งทีอ่ยูต่าม

ธรรมชาตขิองนกเพื่อมาสรา้งบา้นใหน้ก 
6. ขอ้ความทีเ่ขยีนว่า “การศกึษาเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัของชวีติ ในประเทศประชาธปิไตยทุกคนควร

ไดร้บัโอกาสและเขา้ถงึสทิธทิางการศกึษา  รฐับาลควรเขา้มาดแูลเรือ่งค่าใชจ้่าย เพื่อให้
ประชาชนทุกคนไมว่่าคนรวยคนจนไดร้บัการศกึษาอยา่งเท่าเทยีมกนั ดงันัน้พรรคของเราจงึ
ตอ้งการส่งเสรมิใหเ้ดก็ทุกคนเรยีนฟรจีนถงึปรญิญาตร ีเพื่ออนาคตทีด่ขีองคนไทย” ขอ้ความนี้
แฝงนยัยะอะไร (ตวัช้ีวดัท่ี 6) 
(1) การศกึษาเป็นสิง่ทีก่ าหนดอนาคตของประเทศ 
(2) พรรคการเมอืงใชน้โยบายการศกึษาเป็นยุทธศาสตรใ์นการหาเสยีงเลอืกตัง้  
(3) สะทอ้นความไรป้ระสทิธภิาพของระบบการศกึษาในปัจจบุนั 
(4) คนทีเ่ขา้ถงึการศกึษามโีอกาสมากกว่าคนทีเ่ขา้ไมถ่งึการศกึษา 

7. ปลาดาว เขา้ไปอ่านบทความเกีย่วกบัสถานการณ์การเมอืงทีม่เีนื้อหาระบุว่า “ในช่วงตน้ปีหน้า 
ก่อนการเลอืกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัคนใหม ่กลุ่มก่อการรา้ยจะท าการลอบสงัหารผูช้งิต าแหน่ง
ประธานาธบิด ีเพื่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างสหรฐักบัสหภาพโซเวยีต โดยข่าวดงักล่าวไดร้บั
การเปิดเผยจากสื่ออเมรกินัส านกัหนึ่งและมกีารส่งต่อกนัออกไปอยา่งรวดเรว็” ปลาดาวเหน็ว่า
ขา่วนี้อาจไมเ่ป็นความจรงิ เนื่องจากการเลอืกประธานาธบิดสีหรฐัจะจดัในช่วงตน้เดอืน
พฤศจกิายน อกีทัง้การก่อการรา้ยไม่น่าจะเกีย่วขอ้งกบัสหภาพโซเวยีตเนื่องจากสหภาพโซเวยีต
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ล่มสลายไปแลว้ตัง้แต่ ค.ศ. 1991 กรณนีี้แสดงให้เหน็ว่าปลาดาวมทีกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อตามขอ้
ใด (ตวัช้ีวดัท่ี 7) 
(1) ทกัษะดา้นความสามารถในการแยกความจรงิออกจากความเหน็ 
(2) ทกัษะดา้นความสามารถในการวเิคราะหเ์นื้อหาทีไ่ดร้บัดว้ยเหตุและผล ไมค่ลอ้ยตามผูผ้ลติ 
(3) ทกัษะการประเมนิวตัถุประสงคข์องผูผ้ลติ 
(4) ทกัษาดา้นการวเิคราะหค์วามน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 

8. ทรงพลพบว่าเจา้หน้าทีก่ระทรวงแห่งหน่ึงท าผดิ พรบ.คอมพวิเตอรว์่าดว้ยการละเมดิลขิสทิธิแ์ละ
คดัลอกโปรแกรมของคนอื่นมาใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนุญาต ทรงพลควรท าอย่างไร (ตวัช้ีวดัท่ี 8) 
(1) ท าการอธบิายใหผู้ท้ีใ่กลช้ดิกบัเจา้หน้าทีค่นดงักล่าวฟังว่าการกระท าแบบน้ีอาจเขา้ขา่ยผดิ

กฎหมาย 
(2) บอกใหเ้จา้หน้าทีค่นดงักล่าวระมดัระวงัมากขึน้ และเลกิท าการละเมดิลขิสทิธิแ์ละการ

คดัลอกโปรแกรมเพื่อไมใ่หต้ ารวจเขา้มาตรวจสอบหรอืด าเนินคดยีอ้นหลงั 
(3) แจง้ต ารวจในขอ้หาละเมดิลขิสทิธิแ์ละแจง้เจา้หน้าทีข่องรา้นทีบุ่คคลดงักล่าวไปคดัลอก

โปรแกรมใหร้บัทราบ 
(4) แจง้ใหผู้ป้กครองของเจา้หน้าทีใ่หท้ราบถงึพฤตกิรรมการละเมดิลขิสทิธิแ์ละคดัลอก

โปรแกรมเพื่อท าการตกัเตอืน 

ตอนท่ี 2 การส่งข้อมลูออก 

9. ฮวิโกต้อ้งการสื่อสารใหส้งัคมเกดิการรบัรูเ้กีย่วกบัการเลอืกตัง้เพื่อใหป้ระชาชนไปใชส้ทิธ ิฮวิโก้
ควรสื่อสารอยา่งไรเพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงค ์(ตวัช้ีวดัท่ี 9) 
(1) คนไทยทุกคนตอ้งไปเลอืกตัง้เพราะการเลอืกตัง้มขีึน้ทุกๆ 4 ปี ซึง่ผูท้ีไ่มไ่ปเลอืกตัง้จะพลาด

โอกาสทีจ่ะไดอ้อกไปใชส้ทิธ ินอกจากนี้การไมไ่ดไ้ปเลอืกตัง้อาจส่งผลต่อผูท้ีป่ระสงคจ์ะ
ท างานการเมอืงทีอ่าจถูกตดัสทิธิห์า้มลงสมคัรได ้

(2)  การไมไ่ปเลอืกตัง้แสดงใหเ้หน็ถงึการละเลยหน้าทีแ่ละไมเ่หน็คุณค่าของการเป็นพลเมอืงใน
สงัคมประชาธปิไตย การเลอืกตัง้เป็นหน้าทีท่ีค่นไทยทุกคนตอ้งใหค้วามส าคญัเพื่อเลอืกคน
ดเีขา้สภา 

(3) ภายใตร้ะบอบประชาธปิไตยประชาชนชาวไทยทุกคนมสีทิธใินการไปเลอืกตัง้ 
เพื่อเลอืกผูแ้ทนเขา้ไปท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนของประชาชนในรฐัสภา การไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้จงึมี
ความส าคญั เพราะเป็นการก าหนดอนาคตของประเทศ จงึอยากเชญิชวนใหทุ้กคนไปใชส้ทิธิ
ตามวนัและเวลาทีก่ าหนด 
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(4) คนไทยควรไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ เพราะการเลอืกตัง้เป็นสญัลกัษณ์ของระบอบประชาธปิไตย 
ดงันัน้ใครชอบนกัการเมอืงคนไหนกไ็ปเลอืกคนนัน้ เพื่อจะไดผู้แ้ทนทีด่เีขา้ไปท าหน้าทีแ่ทน
ประชาชน 

10. สมภพ คลกิเขา้ไปดคูลปิที ่ส.ส. คนหนึ่งก าลงักล่าวหาฝ่ายการเมอืงทีอ่ยูต่รงขา้มดว้ยถอ้ยค าที่
หยาบคาย ไมใ่หเ้กยีรตแิละมเีนื้อหายัว่ยใุหเ้กดิความเกลยีดชงั สมภพจงึเขา้ไปคอมเมน้ว่า “ใน
สงัคมประชาธปิไตยทุกคนสามารถแสดงความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างหลากหลาย เราควรเคารพ
ความคดิของกนัและกนั ส่งเสรมิการวพิากษ์วจิารณ์ในเชงิสรา้งสรรค ์มากกว่าการใชถ้อ้ยค าที่
รนุแรง เพื่อท ารา้ยผูท้ีเ่หน็ต่าง” ขอ้ความของสมภพสะทอ้นถงึการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลน์ใน
ดา้นใด (ตวัช้ีวดัท่ี 10) 
(1) โตแ้ยง้ดว้ยเหตุและผลและเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
(2) การใชภ้าษาแบบสนัตวิธิทีีไ่มน่ าไปสู่การยัว่ย ุปลุกปัน่ หรอืสรา้งความแตกแยก 
(3) การแบ่งแยกหรอืลดทอนคุณค่าของกลุ่มทีม่คีวามเหน็ต่างทางการเมอืง 
(4) การน าเสนอหรอืแชรข์อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีม และการมสี่วนรว่ม

ทางการเมอืง 
11. มานพไดร้บับทความจากเพื่อน โดยเป็นเนื้อหาทีก่ าลงัไดร้บัความสนใจในโลกโซเชยีล มานพท า

การสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งข่าวอื่นๆทีน่่าเชื่อถอืเพื่อตรวจสอบแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีไ่ดร้บั เมือ่
พบว่าขอ้มลูนัน้ไดร้บัการยนืยนัจากแห่ลงข่าวอกี 3 ส านักว่ามคีวามถูกตอ้ง มานพจงึท าการส่ง
ต่อขอ้มลูดว้ยการโพสตล์งเฟสบุ๊ค พฤตกิรรมของมานพสะทอ้นถงึการตระหนกัในบรรทดัฐาน
พลเมอืงดา้นใด (ตวัช้ีวดัท่ี 11) 
(1) การน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อส่งเสรมิความเท่าเทยีม การมสี่วนรว่ม สทิธ ิและ

เสรภีาพทางการเมอืง 
(2) การไมแ่บ่งแยกหรอืลดคุณค่าของผูอ้ื่น  
(3) การตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถอืก่อนเสนอขอ้มลูออก 
(4) การไมบ่ดิเบอืนขอ้มลูหรอืน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นเทจ็ 

12. บุ๊คโกะ  เหน็โพสตก์ารเมอืงในเฟสบุ๊ค มเีนื้อหาว่า  
“การหาเสยีงเลอืกตัง้ในรอบนี้มหีลายพรรคทีใ่ชเ้งนิซือ้เสยีงจากประชาชน แมว้่าจะมี

กฎหมายหา้มแต่กม็บีางพรรคทีก่ระท าการขดัต่อกฎหมาย การซือ้เสยีงยงัคงมใีหเ้หน็เป็นเรือ่ง
ปกต ิโดยเฉพาะพรรคทีม่นีโยบายต่อตา้นคอรปัชัน่ยิง่กระท าในสิง่ทีข่ดัต่อนโยบายของพรรคที่
ประกาศไว”้ บุ๊คโกะจงึเขา้ไปคอมเมน้ว่า  

“พรรคการเมอืงเป็นสถาบนัทีค่วรจะสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัประชาชนในการเคารพ
กฎหมาย และลดการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมอืง เพื่อใหป้ระเทศมุง่ไปสู่ประชาธปิไตย 
ดว้ยการท าใหก้ารเลอืกตัง้มคีวามโปรง่ใส เสรแีละเป็นธรรมอยา่งแทจ้รงิ การกระท าดงักล่าว
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นอกจากจะเป็นการท าผดิกฎหมายแลว้ ยงัเป็นการซ ้าเตมิภาพลกัษณ์ทีไ่มซ่ื่อตรงของ
นกัการเมอืงทีแ่ยอ่ยูแ่ลว้ใหแ้ยล่งไปอกี ท าใหป้ระชาชนไมแ่น่ใจว่าผูแ้ทนทีไ่ดร้บัการเลอืกมานัน้
จะสามารถแกปั้ญหาใหก้บัพวกเขาได”้ กรณนีี้แสดงใหเ้หน็ว่าบุ๊คโกะ มทีกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อใน
ดา้นใด (ตวัช้ีวดัท่ี 12) 
(1) การโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลและเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
(2) การใชภ้าษาแบบสนัตวิธิ ีไมน่ าไปสู่การยัว่ย ุปลุกปัน่ หรอืสรา้งความแตกแยก 
(3) การน าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อสะทอ้นปัญหาเพื่อหาแนวทางแกไ้ข 
(4) การไมแ่บ่งแยกหรอืลดทอนคุณค่าของผูอ้ื่นดว้ยการใชถ้้อยค าดถููกกลุ่มทีม่คีวามเหน็ต่าง

ทางการเมอืง 
13. โซดา เหน็โพสตก์ารเมอืงซึง่เขยีนโดยนกัวชิาการทีม่คีวามคดิเหน็ทางการเมอืงทีส่นับสนุนฝ่าย

ทีต่่อสูเ้พื่อประชาธปิไตย ทีเ่รยีกรอ้งใหม้กีารเลอืกตัง้ อยา่งไรกต็ามโซดา เหน็ว่าประเทศไทยยงั
ไมพ่รอ้มทีจ่ะมรีฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ จงึเขา้ไปแสดงความคดิเหน็โดยระบุว่า “สงัคมไทย
ยงัไมพ่รอ้มทีจ่ะใหม้กีารเลอืกตัง้ เพราะคนไทยจ านวนมากยงัรูไ้มเ่ท่าทนัเกมการเมอืง 
โดยเฉพาะคนชนบททีไ่ม่มกีารศกึษา ดงันัน้ขนืเลอืกตัง้ไปประเทศกจ็ะไดน้กัการเมอืงทีไ่ม่มี
คุณภาพเขา้มาบรหิารบา้นเมอืง สุดทา้ยประเทศกเ็ดนิหน้าต่อไปไมไ่ด ้กลุ่มทีเ่หน็ว่าประเทศควร
มกีารเลอืกตัง้นัน้คอืคนทีไ่ม่รกัชาตบิา้นเมอืง ไมเ่ขา้ใจธรรมเนียมและจารตีของสงัคมไทยเอา
เสยีเลย” กรณนีี้แสดงใหเ้หน็ว่าโซดาขาดทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อในขอ้ใด (ตวัช้ีวดัท่ี 13) 
(1) การใชภ้าษาแบบสนัตวิธิ ีไมน่ าไปสู่การยัว่ย ุปลุกปัน่ หรอืสรา้งความแตกแยก 
(2) การไมแ่บ่งแยกหรอืลดทอนคุณค่าของผูอ้ื่นดว้ยการใชถ้้อยค าดถููกดหูมิน่ กลุ่มทีม่ ี

ความเหน็ต่างทางการเมอืง 
(3) การน าเสนอขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์เพื่อสะทอ้นปัญหา เพื่อน าเสนอแนวทางแกไ้ข 
(4) การโตแ้ยง้โดยใชห้ลกัเหตุผลและเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 

14. นิคไดเ้ขา้ไปคอมเมน้ในกระทูข้องสื่อส านกัหนึ่งเกีย่วกบัมมุมองทีม่ต่ีอนกัการเมอืงหญงิ และได้
เขยีนว่า “ถงึแมว้่าผูห้ญงิจะถูกดหูมิน่ว่าเป็นเพศทีอ่่อนแอกว่าผูช้าย อยา่งไรกต็ามในสงัคม
ประชาธปิไตยผูห้ญงิควรไดร้บัโอกาสและสทิธทิีเ่ท่าเทยีมกบัผูช้าย เช่น การเป็นผูแ้ทนของ
ราษฎรเพื่อเขา้ไปมสี่วนรว่มในการก าหนดนโยบาย และการเสนอกฎหมายในสภา เพื่อ
แกปั้ญหาความเดอืดรอ้น ส่งเสรมิสทิธ ิเสรภีาพใหก้บัผูห้ญงิ และพฒันาใหช้วีติความเป็นอยูข่อง
ผูห้ญงิในสงัคมไทยดขีึน้” กรณนีี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่านิคมทีกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อในดา้นใด  
(ตวัช้ีวดัท่ี 14) 
(1) ทกัษะดา้นการโตแ้ยง้ดว้ยเหตุผลและเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
(2) ทกัษะดา้นการใชภ้าษาแบบสนัตวิธิทีีไ่มน่ าไปสู่การยัว่ย ุปลุกปัน่ หรอืสรา้งความแตกแยก 



 

96 
 

(3) การไมแ่บ่งแยกหรอืลดทอนคุณค่าของผูอ้ื่นดว้ยการใชถ้้อยค าดถููกกลุ่มทีม่คีวามเหน็ที่
แตกต่างทางการเมอืง 

(4) การน าเสนอขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ต่อการส่งเสรมิความเท่าเทยีม สทิธ ิเสรภีาพ 
15. สมเกยีรต ิดคูลปิสมัภาษณ์ ส.ส. จากพรรคการเมอืงทางเลอืก ในประเดน็ดา้นการบรหิารจดัการ

น ้าในพืน้ทีก่รงุเทพ โดย ส.ส.คนดงักล่าวใหค้วามเหน็ว่า “การจดัการน ้าเป็นหน้าทีข่องผูว้่า
ราชการกรงุเทพมหานคร ทีจ่ะตอ้งท าการระบายน ้าออกสู่อ่าวไทยใหไ้ด ้เพราะปัจจุบนัเวลาหน้า
ฝนน ้ามกัจะท่วมขงัตามถนน ท าใหป้ระชาชนทีส่ญัจรไปมาไดร้บัความเดอืดรอ้น ดงันัน้วธิแีกค้อื
การเลอืกผูว้่าทีม่คีวามสามารถ เพื่อจะไดห้าแนวทางในการจดัการปัญหาน ้าท่วมกรุงเทพ” แต่
สมเกยีรตไิดเ้ขา้ไปคอมเมน้คลปิดงักล่าว โดยเขยีนว่า “ปัญหาน ้าท่วมเกดิจากสาเหตุส าคญัคอื
ปัญหาขยะ เนื่องจากขยะไดเ้ขา้ไปอุดตนัท่อระบายน ้าท าใหร้ะบายไมท่นัจงึเกดิปัญหาน ้าท่วม
ตามมา การแกท้ีต่น้เหตุคอืการลดปรมิาณขยะจงึน่าจะเป็นแนวทางในการจดัการปัญหาน ้าท่วม
ไดอ้ยา่งยัง่ยนื ไมใ่ช่การเลอืกผูท้ีม่คีวามสามารถมาเป็นผูว้่าฯเพยีงอยา่งเดยีว” กรณีนี้แสดงให้
เหน็สมเกยีรตมิทีกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อในดา้นใด (ตวัช้ีวดัท่ี 14) 
(1) การไมแ่บ่งแยกหรอืลดทอนคุณค่าของผูอ้ื่นดว้ยการใชถ้้อยค าดถููกกลุ่มทีม่คีวามเหน็ที่

แตกต่างทางการเมอืง 
(2) น าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ สะทอ้นปัญหาเพื่อน าเสนอแนว

ทางแกไ้ข 
(3) โตแ้ยง้โดยใชห้ลกัเหตุผลและเคารพความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง 
(4) เลอืกวธินี าเสนอทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ช่วยใหก้ารสื่อสารมปีระสทิธภิาพและตรงตาม

วตัถุประสงค ์ 
16. สมจติโพสตข์อ้ความในเฟซบุ๊คระบุว่า  “นกัการเมอืงคนหนึ่งมพีฤตกิรรมชูส้าวกบัเพื่อนของตน” 

โดยตอ้งการใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ สมจติเขา้ข่ายกระท าความผดิตามกฎหมายขอ้ใด   
(ตวัช้ีวดั 15) 
(1) การน าเสนอขอ้มลูทีข่าดความระมดัระวงัทีส่่งผลใหผู้ท้ีข่าดประสบการณ์ทีเ่ขา้มาเปิดดเูกดิ

ความเขา้ใจผดิ 
(2) ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความมัน่คงและความตื่นตระหนกในสงัคม 
(3) น าเสนอขอ้มลูทีน่ าไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมอืง 
(4) ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล ใส่รา้ยป้ายส ีท าใหบุ้คคลเกดิความเสยีหาย 

17. กอ้งเกยีรตโิพสตอ์นิเตอรเ์น็ตเพื่อชกัชวนใหเ้พื่อนในเฟสบุ๊คมารว่มลงทุนในการแชรล์กูโซ่ โดย
ใชว้ธิโีฆษณาใหป้ระชาชนทัว่ไปน าเงนิมารว่มลงทุน และอา้งว่าเป็นการลงทุนในธุรกจิทีท่ าก าไร
มหาศาลและใหผ้ลตอบแทนสงู ส่งผลใหม้ผีูน้ าเงนิมารว่มลงทุนเป็นจ านวนมาก อย่างไรกต็าม
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กอ้งเกยีรตไิมไ่ดน้ าเงนิไปลงทุนตามทีก่ล่าวไว ้การกระท าของกอ้งเกยีรตเิขา้ขา่ยความผดิตาม
ขอ้ใด (ตวัช้ีวดัท่ี 16) 
(5) ละเมดิสทิธสิ่วนบุคคล ใส่รา้ยป้ายส ีท าใหบุ้คคลเกดิความเสยีหาย 
(6) ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความมัน่คงและความตื่นตระหนกในสงัคม 
(7) บดิเบอืนขอ้มลู หรอืน าเสนอขอ้มลูเทจ็ ใชส้ื่ออนิเตอรเ์น็ตเป็นเครือ่งมอืในการหลอกลวงผูอ้ื่น

ใหห้ลงเชื่อ 
(8) การน าเสนอขอ้มลูทีข่าดความระมดัระวงัทีส่่งผลใหผู้ท้ีข่าดประสบการณ์ทีเ่ขา้มาเปิดดเูกดิ

ความเขา้ใจผดิ 
18. จนัทรด์ ีท าการดดัแปลงเนื้อหาของเพลงรกัเอยของศลิปินคนหน่ึง แลว้น ามาอพัโหลดลงยทูปู 

โดยไมไ่ดข้ออนุญาต จนัทรด์ที าผดิทางกฎหมายขอ้ใด (ตวัช้ีวดัท่ี 17) 
(1) การคดัลอกโปรแกรมของผูอ้ื่นทีม่ลีขิสทิธิ ์
(2) การน าผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตวัเองโดยไมไ่ดอ้า้งถงึบุคคล หรอืแหล่งทีม่าของขอ้มลูที่

น ามาใช ้
(3) การละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น 
(4) การบดิเบอืนขอ้มลูเพื่อท าใหผู้อ้ื่นหลงเชื่อ 

19. สมชายอยูใ่นช่วงทีต่อ้งท ารายงานเพื่อส่งใหห้วัหน้า ซึง่ใกลจ้ะถงึวนัส่งงาน สมชายจงึใชว้ธิกีาร
คดัลอกขอ้ความจากหนงัสอืเล่มหนึ่ง และด าเนินการส่งรายงาน โดยไมไ่ดร้ะบุทีม่าในรายงาน 
สมชายท าความผดิในดา้นใด (ตวัช้ีวดัท่ี 18) 
(1) ละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น 
(2) คดัลอกโปรแกรมของผูอ้ื่นทีม่ลีขิสทิธิ ์
(3) การน าผลงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน โดยไมไ่ดอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีน่ ามาใช้ 
(4) ท าการส่งต่อขอ้มลูทีสุ่่มเสีย่งต่อการละเมดิกฎหมาย 

20. สมบตัทิ าการคดัลอกซอฟต์แวรค์อมพวิเตอรเ์พื่อน ามาขายในรา้น IT ของพีส่าว เนื่องจากของ
แทม้รีาคาแพงและมคี่าใชจ้า่ยสงู สมบตัทิ าความผดิตามกฎหมายขอ้ใด (ตวัช้ีวดัท่ี 19) 
(1) การละเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น 
(2) การน าผลงานผูอ้ื่นมาเป็นของตน โดยไมไ่ดอ้า้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลูทีน่ ามาใช้ 
(3) การคดัลอกโปรแกรมของผูอ้ื่นทีม่ลีขิสทิธิ ์
(4) ถูกทุกขอ้ 

21. หลงัจากทีม่กีารอภปิรายไม่ไวว้างใจในทีป่ระชุมสภาเกี่ยวกบัการทุจรติโครงการของรฐั มตขิอง
สมาชกิในทีป่ระชุมเหน็ว่าผูท้ีถู่กอภปิรายไมไ่วว้างใจยงัมคีวามชอบธรรมในด ารงต าแหน่งต่อไป 
แมจ้ะมหีลกัฐานยนืยนัว่าบุคคลดงักล่าวกระท าผดิจรงิ แต่กไ็มไ่ดม้กีารลงโทษตามกฎหมายแต่
อยา่งใด อน้เหน็ว่ามตขิองสมาชกิในทีป่ระชุมไมส่มเหตุผลจงึโพสตข์อ้ความในเฟซบุ๊คเพื่อโน้ม
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น้าวมกีารออกไปชุมนุมขบัไล่รฐับาล พฤตกิรรมของอน้เขา้ข่ายการกระท าผดิตามขอ้ใด 
(ตวัช้ีวดัท่ี 20) 
(1) การน าเสนอขอ้มลูทีข่าดความระมดัระวงัทีส่่งผลใหผู้ท้ีข่าดประสบการณ์ทีเ่ขา้มาเปิดดเูกิด

ความเขา้ใจผดิ  
(2) บดิเบอืนขอ้มลู หรอืน าเสนอขอ้มลูเทจ็ ใชส้ื่ออนิเตอรเ์น็ตเป็นเครือ่งมอืในการหลอกลวงผูอ้ื่น

ใหห้ลงเชื่อ 
(3) การสรา้งความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
(4) การก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อความมัน่คงของประเทศ 

22. ขอ้ใดมเีนื้อหาทีเ่ขา้ขา่ยความผดิเกีย่วกบัการสรา้งความตื่นตระหนกแก่ประชาชน  
(ตวัช้ีวดัท่ี 21) 
(1) แกม้ โพสตข์อ้มลูเกีย่วกบัปรากฏการณ์ทีก่รงุเทพอาจจะเป็นพืน้ทีจ่มน ้าในอกี 20-30 ปี

ขา้งหน้าในเฟสบุ๊ค โดยวเิคราะหจ์ากขอ้มลูการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ ภาวะโลก
รอ้น ท าใหน้ ้าแขง็ขัว้โลกละลาย 

(2) สดใส ส่งต่อขา่วทีร่ฐับาลก าลงัจะประกาศลอยของค่าเงนิบาท เนื่องจากเกดิปัญหาฟองสบู่ใน
ตลาดอสงัหารมิทรพัย ์จงึชกัชวนใหทุ้กคนถอนเงนิออกจากธนาคารพาณิชน์  

(3) ภทัร โพสตส์เตตสัเกีย่วกบัพายฤุดรูอ้นในพืน้ทีภ่าคกลาง โดยอา้งองิจากขอ้มลูจากรายงาน
ของกรมอุตุนิยมวทิยา จงึเสนอใหร้ฐับาลประกาศหยุดเรยีนเพื่อป้องกนัผลกระทบจากพายุ 

(4) จอหน์ โพสตข์อ้ความวเิคราะหว์่านโยบายประชานิยมของรฐับาลชุดใหม ่อาจส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ เนื่องจากเป็นการเน้นการเอาใจประชาชน และหวงัผลทาง
การเมอืง โดยกล่าวว่าประชาชนควรพึง่พาตนเองและไม่ควรหลงเชื่อนโยบายทีพ่รรค
การเมอืงใชห้าเสยีง 

23. ขอ้ใดเป็นการน าเสนอขอ้มลูดว้ยความระมดัระวงัทีไ่มก่่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิต่อเดก็หรอืผูท้ี่
ขาดประสบการณ์เมือ่เขา้มาด ู(ตวัช้ีวดัท่ี 22) 
(1) แดง โพสตข์อ้ความว่า “กลุ่มคนทีจ่บมหาวทิยาลยัมแีนวโน้มทีจ่ะประสบความส าเรจ็มากกว่า

กลุ่มคนทีไ่มไ่ดจ้บมหาวทิยาลยั”  
(2) โตง้ โพสตข์อ้ความว่า “ในโลกออนไลน์ทีใ่หทุ้กคนเป็นผูผ้ลติขา่วสาร ท าใหเ้วลาจะเขยีนหรอื

โพสตเ์รือ่งอะไร สามารถท าไดโ้ดยไม่มเีงือ่นไขเพราะทุกคนมเีสรภีาพในการแสดงออกทาง
ความคดิทีเ่ท่าเทยีมเสมอภาคกนั” 

(3) ไวท ์โพสตข์อ้ความว่า “การอดออมเป็นการสรา้งวนิยัทางการเงนิ ผูป้กครองจงึควรสอนให้
ลกูหลานเรยีนรูท้ีจ่ะอดออมตัง้แต่ตอนเป็นเดก็” 

(4) เคท ท ารวีวิเครือ่งส าอางยีห่อ้หนึ่ง และกล่าวว่า “เครือ่งส าอางชุดนี้สามารถคนืความกระจ่าง
ใสใหใ้บหน้าภายใน 7 วนั ยนืยนัจากแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญดา้นผวิหนังโดยเฉพาะ” 



 

99 
 

24. เติล้ เหน็ขอ้ความเกีย่วกบั ส.ส. ในจงัหวดัแห่งหนึ่งใชเ้งนิซือ้เสยีงจากชาวบา้นดว้ยการใหเ้งนิคน
ละ 500 บาท โดยมภีาพของบุคคล วนั เวลาและสถานที ่ซึง่เป็นหลกัฐานยนืยนั จงึเขา้ไปแสดง
ความคดิเหน็ว่า “การกระท าทีน่กัการเมอืงใชเ้งนิซือ้เสยีงของประชาชน เป็นการดถููกประชาชน 
คนแบบน้ีควรถูกลงโทษ และไมค่วรไดร้บัความไวว้างใจจากประชาชน เพราะไมม่คีวามซื่อสตัย์
และจรยิธรรมของความเป็นนกัการเมอืง” การน าเสนอขอ้มลูของเติล้สอดคลอ้งกบัการรูเ้ท่าทนั
สื่อในขอ้ใด (ตวัช้ีวดัท่ี 23) 
(1) ไมบ่ดิเบอืนขอ้มลูหรอืน าเสนอขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ 
(2) น าเสนอขอ้มลูทีต่ ัง้อยูบ่นศลิธรรมอนัดแีละเป็นไปในทางทีด่ ี
(3) ไมน่ าเสนอขอ้มลูทีม่เีนื้อหาสุ่มเสีย่งต่อการละเมดิกฎหมาย 
(4) ไมน่ าเสนอขอ้มลูทีซ่ ้าเตมิความแตกแยกของคนในสงัคมหรอืน าไปสู่การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย

ทางการเมอืง 
25. อารต์ตี ้เหน็เพื่อนส่งต่อโพสตค์ดหีมิน่เบือ้งสงู ซึง่ทราบดวี่าผูท้ีท่ าการส่งต่ออาจมโีทษจ าคุกตาม

กฎหมาย อารต์ตีจ้งึเตอืนเพื่อนให้ลบโพสตด์งักล่าว การกระท าของอารต์ตีส้อดคลอ้งกบัการ
รูเ้ท่าทนัสื่อตามขอ้ใด (ตวัช้ีวดัท่ี 24) 
(1) การรูเ้ท่าทนัสื่อทีห่ลกีเลีย่งการซ ้าเตมิความแตกแยกของคนในสงัคม 
(2) การรูเ้ท่าทนัสื่อในดา้นไมส่รา้งความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
(3) การรูเ้ท่าทนัสื่อในดา้นไมน่ าเสนอหรอืส่งต่อขอ้มูลทีม่เีนื้อหาสุ่มเสีย่งต่อการละเมดิกฎหมาย 
(4) การรูเ้ท่าทนัสื่อดา้นการน าเสนอขอ้มลูทีต่ ัง้อยูบ่นศลิธรรมอนัดแีละเป็นไปในทางทีด่ี 

26. บุคคลใดมกีารใชค้ าพูดที่ซ ้าเตมิความแตกแยกของคนในสงัคมทีอ่าจน าไปสู่การแบ่งฝักแบ่ง
ฝ่ายทางการเมอืง (ตวัช้ีวดัท่ี 25) 
(1) เต้ โพสต์ขอ้ความระบุว่า “การคอรปัชัน่ท าให้ประเทศไม่สามารถพฒันาไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ การสรา้งจติส านึกใหก้บัเยาวชนตัง้แต่เดก็สามารถช่วยลดปัญหาคอรปัชัน่
ได ้เพยีงแค่เริม่ตัง้แต่วนันี้” 

(2) ฝน โพสต์ขอ้ความระบุว่า “คนไทยทุกคนควรมสีทิธเิสรภีาพในการแสดงออก เคารพใน
ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน” 

(3) มิน้ โพสต์ขอ้ความระบุว่า “หากคุณไม่เหน็ดว้ยกบัพรรคเรา แปลว่าคุณเหน็ดว้ยกบัพรรค
ทีอ่ยู่ตรงขา้มเรา” 

(4) เฟิรน์ โพสต์ขอ้ความระบุว่า “ไม่มอุีดมการณ์ทางการเมอืงใดมคี่าพอที่จะท าใหค้นไทย
ทะเลาะกนั” 
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เฉลยแบบทดสอบ 

1. ขอ้ 4 
2. ขอ้ 2 
3. ขอ้ 1 
4. ขอ้ 2 
5. ขอ้ 4 
6. ขอ้ 2 
7. ขอ้ 4 
8. ขอ้ 3 
9. ขอ้ 3 
10. ขอ้ 1 
11. ขอ้ 3 
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13. ขอ้ 2 
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15. ขอ้ 2 
16. ขอ้ 4 
17. ขอ้ 3 
18. ขอ้ 3 
19. ขอ้ 3 
20. ขอ้ 3 
21. ขอ้ 4 
22. ขอ้ 2 
23. ขอ้ 3 
24. ขอ้ 2 
25. ขอ้ 3 
26. ขอ้ 3 

 

 


