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การวิจยั เรื่ อง "การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบสื่ อรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของเยาวชน
เครื อข่ายเฝ้ าระวัง" มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปั ญหาการตรวจสอบสื่ อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 2) ส่ งเสริ มความสามารถการรู ้เท่าทันสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ
3) พัฒนาแนวทางการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง เป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย เนื้อหาและเกณฑ์การตรวจสอบสื่อและเฝ้ าระวังสื่อส�ำหรับเยาวชน การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In Depth Interview) วิทยากรด�ำเนิ นการประชุมและอบรมเชิงปฏิบตั ิการ และ
กรณี ศึกษาจากตัวแทนนักศึกษาในจังหวัดนครราชสี มา พบว่า
1. สภาพปั ญหาการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พบว่า สามารถสรุ ป
สาระส�ำคัญได้ 8 ประเด็น ประกอบด้วย 1.1) ศักยภาพบุคคลของเยาวชนในการเปิ ดรับสื่ อ
1.2) การเข้าถึงและสื บค้น 1.3) การตรวจสอบสื่ อ 1.4) การประเมินพฤติกรรมการใช้สื่อ
1.5) รู ปแบบการประเมินและเฝ้ าระวังสื่ อ 1.6) การจัดประสบการณ์เพื่อเสริ มศักยภาพ
1.7)  กระบวนการมีส่วนร่ วม 1.8) การขับเคลื่อนผ่านภาคีเครื อข่าย
2. การส่ งเสริ มความสามารถการรู ้เท่าทันสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จากการประเมินผลการเรี ยนรู ้การอบรม
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เชิ งปฏิบตั ิการ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการ รู ้เท่าทันสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ของกลุ่มเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวังหลังอบรมสู งกว่าก่อนอบรมเชิงปฏิบตั ิการ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการอยู่
ระดับมากที่สุด ทุกด้าน ( = 4.53, S.D. = 0.69) และมีพฤติกรรมการแสดงออกในทิศทาง
ที่ดีข้ ึน
3. แนวทางการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการมีส่วนร่ วม
ของเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง ประกอบด้วย 3 ประเด็น 1 แนวทาง ได้แก่ ประเด็นคุณลักษณะ
ของเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง ประเด็นกลไกการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประเด็นบทบาทของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทางการตรวจสอบ คือ 3.1) ภาคีเครื อข่าย
ในแต่ละภาคส่วนทั้งในพื้นทีแ่ ละส่วนกลางร่ วมพัฒนาเกณฑ์ และมาตรฐานในการตรวจสอบ
สื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส�ำหรับเยาวชนในพื้นที่ 3.2) พัฒนาระบบและช่องทางการ
รายงานการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3.3) ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม
หรื อเครื อข่ายเพือ่ ด�ำเนินการตรวจสอบสื่ อปลอดภัย และสร้างสรรค์สำ� หรับเยาวชนในพื้นที่
3.4) ส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนเข้าร่ วมเครื อข่าย และมีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน
การตรวจสอบสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3.5) ยกระดับศักยภาพของเยาวชนให้มคี วามสามารถ
ในการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 3.6) เยาวชนของเครื อข่ายมีความสามารถ
ด�ำเนินการ ตรวจสอบและติดตามสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท้ งั ในระบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ 3.7) ประเมินผลการด�ำเนินการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อน�ำมา
พัฒนาทิศทางการด�ำเนินงานของเครื อข่ายทุก ๆ 6 เดือน และ 3.8) พัฒนาระบบและกลไก
เครื อข่ายการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตน้ แบบ เพือ่ เป็ นพีเ่ ลี้ยงในการขยายผล
การมีส่วนร่ วมในพื้นที่อื่นมีความพร้อมและมีความต้องการการด�ำเนินการตรวจสอบสื่ อ
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบสื่ อสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์   รู ปแบบ
การมีส่วนร่ วม   เยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง

Abstract
The mixed-method research entitled "The Development of Media Inspection
in Participated Model of Youth Network" aimed to 1) study of the problem conditions
of safe and creative media inspection; 2) promote the safety and creative media literacy
skills; and 3) develop the Youth Watch Network Participated Model.The samples comprised
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content and media inspection criteria for Youth Watch, in-depth interview, lecturer
conducting meetings and workshops, and, case studies from the student representatives
in Nakhon Rachasima Province. The findings revealed that:
1. The problem conditions of safe and creative media inspection could be summarized
into 8 important points as follows: 1.1) The potential of youth in the media exposure.
1.2) Information Access and Searching 1.3) Media Inspection 1.4) Evaluation of media
usage behavior 1.5) Evaluation Model and Media Watch 1.6) Experience for potential
empowerment 1.7) Participation 1.8) Driving though networks
2. The promotion of media literacy for safe and creative media the Youth Watch
Network indicated the posttest mean score from the achievement test in the workshop
promoting media literacy was higher than that of the pretest at the significance level of
.05. The satisfaction towards attending the workshop was rated at the highest level in all
aspects ( = 4.53, S.D. = 0.69) and their expressive behaviors were in the better direction.
3. The guidelines for participatory media inspection in Youth Watch Network consisted
of 3 issues 1 approach i.e. characteristics of youth watch network, inspection mechanisms
for safe and creative media, participation of related agencies, and the inspection guidelines
were: 3.1) Regional and central network partners jointly develop criteria and standards
in examining safe and creative media for youth in their respective local area. 3.2) Develop
reporting system and channel for safe and creative media. 3.3) Promote and support
establishment of groups or networks for safe media inspection in their respective local
area. 3.4) Promote public relations for youth to join the network and participate in
the inspection of safe and creative media 3.5) Uplift potential of youth to inspect the safe
and creative media 3.6) The youth network is capable of conducting inspection the safe
and creative media online and offline. 3.7) Evaluate the implementation of safe
and creative media inspection for developing network operation every 6 months. And,
3.8) Develop the prototype network systems and mechanisms for inspection safe
and creative media as mentoring device for expanding the participation in other areas
with readiness and needs in media inspection.
Keywords : Development of Media Inspection, Safe and Creative Media, Participated
Model, Youth Network
Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
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บทน�ำ

ปั ญหาสังคมไทยกับการน�ำเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อต่าง ๆ มีให้พบเห็น
จ�ำนวนมาก ซึ่ง Wright (2009) ได้วเิ คราะห์การท�ำหน้าที่ที่ไม่พึงประสงค์ของสื่ อมวลชน
ไว้  4  ประการ ประกอบด้วย 1) บทบาทหน้าที่ในการเตือนภัย อาจท�ำให้เกิดการตื่นตระหนก
กับคนส่ วนมากและอาจเป็ นการชี้โพรงให้กบั มิจฉาชีพ 2) บทบาทหน้าที่ในการสานสัมพันธ์
อาจท�ำให้ขาดความหลากหลายขัดขวางการเปลี่ยนแปลงสังคม และท�ำให้ปัจเจกชน
ไม่มีความคิดเห็นในการวิพากษ์วิจารณ์และยอมรับสิ่ งที่เป็ นอยูม่ ากเกินไป แม้วา่ สิ่ งนั้น
จะไม่เหมาะสมก็ตาม 3) บทบาทหน้าที่ในการขัดเกลาทางสังคม อาจท�ำให้สงั คมมีลกั ษณะ
เป็ นสังคมมวลชนมากขึ้น พึ่งพาสื่ อมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์ส่วนตัวลดลง ท�ำให้มีปฏิสมั พันธ์
ลดลง ลดความหลากหลายของวัฒนธรรมย่อย และ 4) บทบาทหน้าที่ในการให้ความบันเทิง
อาจท�ำให้สาธารณชนหมกมุ่นอยูก่ บั ความบันเทิงจนไม่สนใจกิจกรรมเพื่อสาธารณะอื่น ๆ
ท�ำให้เกิดความเฉื่ อยชา ขาดความกระตือรื อร้น สร้างรสนิยมให้ต่ำ� ลง และเกิดพฤติกรรม
หลีกหนีความเป็ นจริ ง ซึ่ งล้วนมีสาเหตุหลักมาจากการไม่มีเกณฑ์ดา้ นจริ ยธรรมที่ชดั เจน
รวมถึงขาดการใส่ ใจอย่างจริ งจังขององค์กรสื่ อและผูป้ ฏิบตั ิงาน และอีกปั ญหาที่พบมาก
มาจากการน�ำเสนอของสื่ อก็คือการโฆษณาชวนเชื่อการขายสิ นค้าที่มีเนื้ อหาหรื อภาพที่ล่อ
แหลม ยัว่ ยุ สร้างความเกลียดชัง ก่อให้เกิดความแตกแยก ล้วนแต่เกิดจากการเห็นประโยชน์
ด้านธุรกิจการค้ามากกว่าจริ ยธรรมมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่ วมพัฒนาไทย (Internet Foundation
for the Development of Thailand, 2014)
ปั ญหาต่าง ๆ เหล่านี้เองได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนด้วยเป็ นวัยเปลี่ยนผ่านที่มีความเปราะบาง อยากรู ้อยากลอง ชอบความท้าทาย
และชอบการค้นหาผ่านเทคโนโลยีหรื อช่องทางใหม่ที่สะดวกสบายและรวดเร็ ว ซึ่ งจาก
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มเยาวชนไทย มีการใช้งานสื่ ออินเทอร์เน็ตที่มากเกินไปจนท�ำให้เกิด
ผลเสี ยด้านปัญหาสุ ขภาพต่าง ๆ บางคนมีอาการหนักเช่นเดียวกับการติดยาเสพติด เรี ยกว่า
ภาวะติดอินเทอร์เน็ต (Internet Addiction Disorder หรื อ IAD) ซึ่ งกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
หรื อ ETDA ค้นพบว่า ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียมีจำ� นวนเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในทุกด้าน แต่สื่อนั้น ๆ กลับไร้มาตรฐานในการควบคุม ตรวจสอบ ซึ่ งจะเห็นได้จาก
คนจ�ำนวนมากยังเลือกใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม และรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ ตรงนี้
เกิดจากการขาดความรับผิดชอบในการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อสาธารณะ โดยเฉพาะเยาวชน
ซึ่ งส่ วนมากจะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัว มีโอกาสท�ำให้ตกเป็ นเหยื่อของผูไ้ ม่ประสงค์ดี
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ด้วยการแบ่งปันข้อมูล (Share) หรื อการกดเพือ่ แสดงความถูกใจ (Like) หลากหลายประเด็น
ล้วนเกิดจากการขาดความยั้งคิด วิเคราะห์ และความรู ้เท่าทัน จนอาจส่ งผลให้เยาวชน
ต้องซึ มซับแบบแผนการใช้ชีวติ พฤติกรรม ค่านิยม วัฒนธรรม กระแสการบริ โภคนิยม
และส่ งผลต่อทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมในเชิงลบ นฤมล ทับปาน และ จุฑารัตน์
อเนกทรัพย์สกุล (Tubparn and Anakesarbsakul, 2018) ปลูกฝังค่านิยมที่ผดิ ๆ ให้เกิดขึ้น
ในสังคม และการถูกกลัน่ แกล้งทางออนไลน์ (Cyber Bullying) สิ่ งเหล่านี้ กำ� ลังเป็ น
อีกผลิตผลจากอินเทอร์ เน็ตที่เป็ นปั ญหาซึ มลึกส่ งผลต่อสังคมไทย ซึ่ งปรากฏให้เห็น
และเริ่ มทวีความรุ นแรงมากในเวลานี้สำ� นักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy
Promotion Agency, 2018)
ซึ่ งผลกระทบนั้นก็มาจากหลายสาเหตุ เช่น การถูกเลี้ยงด้วยสื่ อ การเสพสื่ อต่าง ๆ
โดยเฉพาะเกมแล้วน�ำมาซึ่งปัญหาที่มกั เกิดการลอกเลียนแบบดังที่เห็นเป็ นข่าวในปัจจุบนั
และอีกสาเหตุสำ� คัญที่เกิดกับเยาวชนนั้นส่ วนหนึ่ งมาจากการขาดทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อ
ในการจัดการกับปัญหาข้างต้น ดังนั้นในยุคที่สื่อกลายเป็ นอุตสาหกรรมเพือ่ การผลิตข่าวสาร
และความบันเทิง ความจ�ำเป็ นที่สังคมผูร้ ับสื่ อจะต้องมีความตื่นตัว ปรับบทบาทของ
การเป็ นผูร้ ับสารให้อยูใ่ นรู ปแบบเชิงรุ กมากขึ้น จึงเป็ นทางออกที่สำ� คัญซึ่งจะช่วยป้ องกัน
ไม่ให้ตกเป็ นเหยือ่ ด้วยโครงสร้างสื่ อมวลชนมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ผลประโยชน์
ทางธุ รกิจ ก�ำไรและอ�ำนาจทางสังคมเกิดการทับซ้อนกับหน้าที่รับผิดชอบเพื่อสังคม
จึงยิง่ มีความจ�ำเป็ นที่จะต้องเกิดกลุ่มทางสังคมที่ทำ� หน้าที่ตรวจสอบติดตามการท�ำงาน
ของสื่ อ วิลาสิ นี พิพิธกุล (Pipitkul, 2004) อันนับเป็ นวิธีการหนึ่งที่สามารถช่วยลดทอน
ปั ญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องเองได้มีการแนะน�ำหลาย
มาตรการ ตั้งแต่กำ� หนดนโยบาย ออกกฎหมายทั้งที่เกี่ยวกับสื่ อ เด็ก การศึกษาและเทคโนโลยี
รวมถึงการใช้วิธีเผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่ งในประเทศไทยเริ่ มมีการตื่นตัว
และตระหนักถึงความส�ำคัญอยูบ่ า้ งขณะที่ตา่ งประเทศให้ความส�ำคัญอย่างมากโดยมองว่า
การรู ้เท่าทันสื่ อเป็ นทักษะชีวติ ที่จำ� เป็ นส�ำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเช่น “Project Look Sharp”
ซึ่ งเป็ นโครงการเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนเรื่ องการรู ้เท่าทันสื่ อในสหรัฐอเมริ กา
ของมหาวิทยาลัย Ithaca ได้เสนอแนวคิดใหม่ในการเรี ยนการสอนทักษะความรู ้เท่าทันสื่ อ
นัน่ คือแทนที่จะจัดการเรี ยนการสอนเป็ นรายวิชาพิเศษที่แยกออกมาแต่สามารถบูรณาการ
เข้ากับรายวิชาที่มีการเรี ยนการสอนอยูแ่ ล้วอย่างสม�่ำเสมอ Scheibe & Rogow. (2008)
นัน่ คือเมื่อมองดูสงั คมในยุคปัจจุบนั จะพบว่าการอบรมบ่มเพาะการแสดงออกทางพฤติกรรม
และบรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคมไม่ได้เกิดจากสื่ อกระแสหลักแต่สื่อกระแสรองกลับมี
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แนวโน้มว่าจะทรงอิทธิ พลมากขึ้นทุกวัน อย่างสื่ อออนไลน์ก็เริ่ มส่ งผลต่อการบ่มเพาะ
ในสังคมที่เปลี่ยนไปไร้ขีดจ�ำกัดของเวลาและสถานที่ ส�ำหรับการตรวจสอบสื่ อถือเป็ น
ส่ วนหนึ่งขององค์ประกอบส�ำคัญในการปฏิรูประบบสื่ อสารมวลชนที่มีท้ งั ในรู ปแบบของ
การก�ำกับดูแลโดยรัฐ การตรวจสอบกันเอง และการตรวจสอบภาคประชาชน ซึ่ง วิลาสิ นี
พิพิธกุล Pipitkul (2004) ได้กล่าวถึงการตรวจสอบสื่ อโดยประชาชนว่ามีอยูด่ ว้ ยกัน
3 ลักษณะ ประกอบด้วย1) การตรวจสอบตามประเด็นหรื อสถานการณ์การตรวจสอบ
ในลักษณะนี้ มกั กระท�ำแบบเชิ งรับ 2) การตรวจสอบอย่างประจ�ำและต่อเนื่ องโดย
กลุ่มองค์กรที่ทำ� หน้าที่ตรวจสอบสื่ อโดยเฉพาะ และ 3) การตรวจสอบผ่านการให้ความรู ้
เรื่ องสื่ อแก่ประชาชนและพัฒนาความสามารถของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากสื่ อ
ดังนั้นเพื่อเป็ นการคุม้ ครองและให้ประชาชน ตลอดจนเยาวชนรู ้เท่าทันสื่ อรัฐบาลจึงมี
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในปี พ.ศ. 2558 และเมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2561 ทางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ประกาศ
เรื่ องก�ำหนดลักษณะของสื่อทีไ่ ม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ข้อ เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุม
ดูแล ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนเท่าทันและเฝ้ าระวัง และสามารถใช้สื่อนั้น ๆ
ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมต่อไป ซึ่ งหากพิจารณาในบริ บทของประเทศไทย
ที่ประสบปั ญหาการไม่รู้เท่าทันสื่ อ การมอนิเตอร์สื่อออนไลน์จึงเป็ นวิธีการหนึ่งที่สำ� คัญ
ทั้งนี้สกุลศรี ศรี สารคาม (Srisaracam, 2006) ได้เสนอแนวทางในการมอนิเตอร์และศึกษา
การสื่ อสารบนสื่ อออนไลน์ไว้ในมิติต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะ
รู ปแบบ เนื้อหา กระบวนการและความต่อเนื่อง ซึ่งด้านกฎหมายเองได้กำ� หนดเงื่อนไขการ
ปิ ดกั้นสื่ อแต่ละประเภทไว้ไม่เหมือนกัน แต่โดยรวมมีหลักการหลายอย่างที่สอดคล้องกัน
อาทิ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ส่ วนด้าน
การก�ำกับทางวิชาชีพเองได้จดั ให้มีท้ งั กฎหมายประกันเสรี ภาพสื่ อบนความรับผิดชอบ
ระบบและกลไกด้านมาตรฐานวิชาชี พกลไกด้านภารกิ จเพื่อประชาชนระบบกลไก
ด้านเสริ มจิตส�ำนึก เสรี ภาพบนความรับผิดชอบแก่บุคลากรในวิชาชีพสื่ อ สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านสื่ อสารมวลชน (The National Reform Steering Assembly of
Mass Communication, 2015)
จึงกลายเป็ นที่มาของงานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบสื่ อรู ปแบบ
การมีส่วนร่ วมของเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง” ที่ผวู ้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาว่าสื่ อมวลชน
ประเภทต่าง ๆ อันจัดเป็ นช่องทางที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สื่ อออนไลน์ที่มีกระบวนการท�ำงานที่ซบั ซ้อนและยากแก่การควบคุมมีการน�ำเสนอ
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และให้ความส�ำคัญกับเนื้อหา ภาพ อีกทั้งได้มีความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อตกลง จริ ยธรรม ตลอดจนการน�ำเสนอนั้น ๆ ให้ความส�ำคัญกับสาระส�ำหรับเยาวชน
มากน้อยแค่ไหน อย่างไร เพื่อน�ำผลที่ได้มาถอดบทเรี ยน เผยแพร่ ฝึ กปฏิบตั ิการมีส่วนร่ วม
ของเยาวชนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและเฝ้ าระวังสื่ อ และท�ำการขยายกลุ่ม
และสร้างเครื อข่ายต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน
เครื อข่ายเฝ้ าระวัง
2. เพือ่ ส่งเสริ มความสามารถการรู ้เท่าทันสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน
เครื อข่ายเฝ้ าระวัง
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง

กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบ
สื่ อรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวรรณกรรม
และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แนวคิดเกีย่ วกับการตรวจสอบและการเฝ้ าระวังสื่ อเนื้ อหาส่ วนหนึ่งน�ำมาจากประกาศ
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่ องกาํ หนดลักษณะของสื่ อ
ที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 กองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(Thai Media Fund, 2018) ดังนี้
1. สื่ อที่มีเนื้ อหาขัดต่อศีลธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมอันดีของสังคม หรื อ
ส่ งผลกระทบทางลบต่อจิตใจหรื อสุ ขภาพของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
อย่างร้ายแรง
2. สื่ อที่มีเนื้ อหาก่อให้เกิดความแตกแยก ยัว่ ยุ และสร้างความเกลียดชังต่อบุคคล
หรื อกลุ่มบุคคลจนอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรง ไม่วา่ จะเป็ นทางร่ างกายหรื อจิตใจ
3. สื่ อที่มีเนื้อหาส่ งเสริ มการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
4. สื่ อที่มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย
5. สื่ อที่มีเนื้อหาขัดต่อหลักจรรยาบรรณสื่ อ หรื อแนวปฏิบตั ิของวิชาชีพสื่ อนั้น ๆ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดทาํ ผังรายการสาํ หรับการให้บริ การกระจายเสียงหรื อโทรทัศน์
พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (National Broadcasting and Telecommunication Commission, 2013) ดังนี้
1. รายการต้องมีเนื้อหาสร้างสรรค์สงั คม ส่งเสริ มสติปัญญา อารมณ์ของเด็กและเยาวชน
2. รายการต้องมีความเหมาะสมในระดับ ป หรื อ ด หรื อ ท
3. รายการต้องมีช่วงเวลาการออกอากาศที่เหมาะสม
4. รายการต้องไม่ขดั กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และ แนวคิดของ สมหมาย ปาริ จฉัตต์ (Parichat, 2017) ที่วา่ ด้วย Media Watch กลไก
ก�ำกับสื่ อว่าการส่ งเสริ มที่วา่ ไม่ใช่แค่ส่งเสริ มให้กลไก กระบวนการก�ำกับ ควบคุม ตรวจ
สอบกันเองของสื่ อมีความเข้มแข็ง ยังมีอีกแนวทางหนึ่งที่ควรด�ำเนินการร่ วมกัน นัน่ คือ
แนวทางการส่ งเสริ มภาคประชาชนหรื อผูบ้ ริ โภคให้มีความเข้มแข็ง มีพลัง มีช่องทาง
และวิธีการติดตาม ตรวจสอบ ก�ำกับ ควบคุมและลงโทษสื่ อที่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมต�่ำอย่างแข็งขัน โดยสนับสนุ นให้มีกลไกการติดตาม (Media Monitor)
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เฝ้ าระวังสื่ อ (Media Watch) เพิ่มศักยภาพในการรู ้เท่าทัน (Media Literacy) เป็ นกลไก
ของสังคม (Public Watchdog) จากบทบาทของเครื อข่ายภายใต้แนวคิดของ อิทธิ พล
ปรี ติประสงค์ (Preetiprasong, 2010) ว่าด้วยเป้ าหมายของการท�ำงานไม่อาจะละเลยถึง
การพิจารณาถึงบทบาทของคนเฝ้ าระวังสื่ อและเครื อข่ายเฝ้ าระวังสื่ อ ซึ่ งอาจสามารถ
ก�ำหนดบทบาทของนักเฝ้ าระวังสื่ อใน 5 บทบาท คือ ช่างค้นช่างขุด ช่างก่อ ช่างเชื่อม
ช่างสื่ อสาร ช่างเคาะ ภายใต้เป้ าหมายของการท�ำงานเครื อข่ายอาจจะก�ำหนดเป้ าหมาย
มากน้อยแตกต่างกันตามลักษณะของการท�ำงานในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งมีผลต่อการก�ำหนด
บทบาทในการท�ำงานของนักเฝ้ าระวังสื่ อ และเครื อข่ายเฝ้ าระวังสื่ อ
แนวคิดเกี่ยวกับการรู้ เท่ าทันสื่ อ การรู ้เท่าทันสื่ อ โดยที่องค์การยูเนสโกใช้คาํ ว่า
Media Education เช่นเดียวกับยุโรปและออสเตรเลีย ในขณะที่ในสหรัฐอเมริ กานั้นนิยมใช้
คําว่า Media Literacy เกิดขึ้นควบคู่ไปกับกระแสของการให้ความส�ำคัญกับการถ่ายทอด
ความรู ้แบบในห้องเรี ยนสู่ ภายนอกผ่านช่องทางของสื่ อในฐานะ “ผูเ้ ผยแพร่ สร้างความรู ้”
ของสังคม ซึ่ งหมายความถึงสภาวะความรู ้ความเข้าใจในสื่ อ ผลผลิตสื่ อ อิทธิ พลและ
ผลกระทบ ความสามารถในการวิเคราะห์ ตอบโต้ ตลอดจนสามารถผลิตและเผยแพร่ สื่อ
เพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะ เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (Virojtrairatt, 1997) นอกจากนี้ยงั รวมถึง
การพัฒนาทางสุ นทรี ยะ (Aesthetic Dimension) อารมณ์ (Emotional Dimension) และ
จริ ยธรรม (Moral Dimension) เข้าไว้ดว้ ย Pipitkul (2004) ดังนั้นหัวใจของการรู ้เท่าทันสื่ อ
ไม่ใช่การสื บหาความจริ งแท้หรื อจุดมุ่งหมายของเนื้อหาแต่เป็ นการตระหนักถึงกระบวนการ
ตีความและการกระตือรื อร้นในการค้นหารู ปแบบการตีความภายในเนื้ อหาสารนั้น ๆ ซึ่ ง
Potter, (1995) ได้แบ่งระดับของการรู ้เท่าทันสื่ อออกเป็ น 8 ระดับ คือ ขั้นรู ้สิ่งพื้นฐาน
(Acquiring Fundamental) ขั้นรู ้ภาษา (Language Acquisition) ขั้นรู ้วธิ ีการเล่าเรื่ อง (Narrative
Acquisition) ขั้นสงสัย (Developing Scepticism) ขั้นเข้มข้น (Intensive Development)
ขั้นทดลอง (Experimental Exploring) ขั้นเล็งเห็นคุณค่า (Critical Appreciation) และ
ขั้นรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และยังได้กล่าวถึงความจําเป็ นของการมี
สื่ อมวลชนศึกษาหรื อวัฒนธรรมของการรู ้เท่าทันสื่ อในสังคมไว้ในหัวข้อ Why Media
Education ว่าสื่ อมวลชนมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดความเห็นที่มีต่อโลกของคน
ในปัจจุบนั โดยสื่ อมวลชนเป็ นตัวแทนหรื อผูถ้ ่ายทอดความเป็ นจริ ง (Media’s Representation
of Reality) แม้สื่อมวลชนจะมิได้ต้ งั ใจบิดเบือนความจริ ง แต่สื่อมวลชนก็เลือกที่จะเสนอ
ความจริ งที่บ่อยครั้งมีความล�ำเอียง (Biased) และมีการสร้างหรื ออ้างความเป็ นแบบฉบับ
หรื อภาพเหมารวม (Stereotyped) ดังนั้นการรู ้เท่าทันสื่ อจึงมีความจาํ เป็ นในการสร้าง
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ความสมดุลให้ช่องว่างของความเป็ นจริ งและสิ่ งที่สื่อนําเสนอด้วยการสร้ างความรู ้
ความเข้าใจในธรรมชาติของการสร้างสื่ อหรื อกระบวนการท�ำงานของสื่ อ สร้างความเข้าใจ
ที่ชดั เจนในสื่ อมวลชน เพราะคนเรามักมีแนวโน้มที่จะเชื่อในสิ่ งที่เห็นหรื อได้ยนิ ได้อ่าน
จากสื่ อมวลชน ดังนั้นผูร้ ับสื่ อควรได้รับการฝึ กฝนให้มีความรู ้ มีทกั ษะในการประเมินสื่ อ
ตามสภาพความเป็ นจริ ง พัฒนาและฝึ กฝนความสามารถของผูร้ ับสื่ อในการเลือกรับและ
วิจารณ์สื่อซึ่ งปั จจุบนั มีความก้าวหน้าและแพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว โดยแนวคิดการรู ้
เท่าทันสื่ อนี้ จดั เป็ นเครื่ องมือส�ำหรับผูร้ ับสารในการป้ องกันตนจากการตกเป็ น “เหยือ่ ”
ในกระบวนการสื่ อสาร ซึ่ ง Potter (1995) ได้เสนอหลักการเบื้องต้นที่สามารถสรุ ปได้วา่
ทุกคนมีหน้าที่ในการเพิ่มพูนความรู ้เท่าทันสื่ อของตน (Responsibility Axiom) ทั้งความรู ้
ที่ได้จากประสบการณ์ตรงและความรู ้จากสื่ อมีส่วนในการเสริ มสร้างอ�ำนาจ (Power)
ของผูร้ ับสารในฐานะผูบ้ ริ โภคข่าวสารมากขึ้น โดยมีองค์ประกอบของการรู ้เท่าทันสื่ อ
ที่เราจ�ำเป็ นต้องมีอยูด่ ว้ ยกัน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การเปิ ดรับสื่ อ การวิเคราะห์สื่อ
การเข้าใจสื่ อ การประเมินค่า และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วม องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization) และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ได้ให้คำ� นิยามไว้วา่ การมีส่วนร่ วม หมายถึง
การที่ประชาชนสามารถแสดงออกถึงความต้องการของตน การจัดอันดับความส�ำคัญ
การเข้าไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้น โดยให้
อ�ำนาจการตัดสิ นใจกับประชาชนอย่างสูงสุ ด โดยจากผลการประชุมขององค์การยูเนสโก
(UNESCO) ณ กรุ งเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย ปี ค.ศ. 1977 ได้กำ� หนดสาระส�ำคัญของ
แนวคิดเรื่ องการสื่ อสารแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชน (Participatory Communication)
ไว้ 3 ประการ Servaes, (1996) ประกอบด้วย การเข้าถึง (Access) การมีส่วนร่ วม (Participation)
และการจัดการด้วยตนเอง (Self-Management) ในขณะที่ Cohen & Uphoff, (1977) ได้
แบ่งการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 แบบ ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การปฏิบตั ิการ
ผลประโยชน์ และการประเมินผล ทั้งนี้หวั ใจส�ำคัญของกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
ก็คือกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในสังคม เพือ่ น�ำไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่เหมาะสม และเป็ นที่เห็นพ้องต้องกันของสมาชิก White, (1994) โดยเงื่อนไข
ที่จะท�ำให้กระบวนการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมเป็ นแนวทางการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ในการพัฒนาสังคมนั้น ๆ ได้แก่ ปรัชญาและแนวทางด้านประชาธิ ปไตยในการสื่ อสาร
กล่าวคือกระบวนการสนทนาโต้ตอบระหว่างสมาชิกที่มีการค�ำนึงถึงสิ ทธิ ความเท่าเทียม
กันของบุคคล สิ ทธิและเสี ยงของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น โอกาสในการรับรู ้ และ
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การเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การมีจิตส�ำนึกในเชิงประโยชน์ของสาธารณะเหนือประโยชน์
ส่ วนตน การตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และ
การปฏิบตั ิตามแนวทางที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกส่ วนใหญ่ โดยเชื่อกันว่าปรัชญา
การสื่ อสารเชิงประชาธิ ปไตยดังกล่าวจะน�ำไปสู่ การเพิ่มพลังให้กบั สมาชิกในสังคม โดย
กระตุน้ ให้ประชาชนรู ้สึกเป็ นเจ้าของกิจกรรม หรื อโครงการต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันก�ำหนด
ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่ วมในการด�ำเนินการเอาใจใส่ ดูแล และตรวจสอบโครงการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ปาริ ชาต สถาปิ ตานนท์ (Sathapitanon, 1999)
แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) เป็ นแนวคิดที่ให้ความส�ำคัญ
กับตัวแปร 3 ตัว ประกอบด้วย ความรู ้ความเข้าใจ ความรู ้สึกหรื อทัศนคติ (Affection or
Attitude) และพฤติกรรม (Practice or Behavior) โดยความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็ น
สิ่ งแรกที่จำ� เป็ นต้องท�ำให้เกิดขึ้นก่อน ซึ่ งจะเป็ นบ่อเกิดแห่ งความรู ้สึกหรื อทัศนคติว่า
เชื่อถือได้หรื อไม่ และความรู ้สึกที่เกิดขึ้นนี้กเ็ ป็ นปัจจัยส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อการแสดงออก
โดยการให้ความร่ วมมือหรื อปฏิเสธพรทิพย์ พิมลสิ นธุ์ (Phimonsin, 1997) จากการรับสาร
นั้น ๆ การเปลีย่ นแปลงทั้งสามประเภทนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่อง กล่าวคือเมือ่ ผูร้ ับสาร
ได้รับสารก็จะท�ำให้เกิดความรู ้เมื่อเกิดความรู ้ข้ ึนก็จะไปมีผลท�ำให้เกิดทัศนคติ และ
ขั้นสุ ดท้าย คือการก่อให้เกิดการกระท�ำ โดยทฤษฎีน้ ีอธิบายการสื่ อสารหรื อสื่ อมวลชนว่า
เป็ นตัวแปรต้นที่สามารถเป็ นตัวน�ำการพัฒนาเข้าไปสู่ ชุมชนได้ดว้ ยการอาศัย KAP เป็ น
ตัวแปรตามในการวัดความส�ำเร็จของการสื่อสารเพือ่ การพัฒนา ส�ำหรับสิ่งที่เป็ นผลกระทบ
จากการสื่อสารทีเ่ กิดขึ้นกับบุคคลทีเ่ ป็ นผูร้ บั สาร แบ่งได้เป็ น 3 ลักษณะ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร
(Sothasathien, 1990) คือ 1) ความรู ้ความเข้าใจ ซึ่ ง เกศินี จุฑาวิจิตร (Jutawijit, 1999)
ได้จำ� แนกออกไว้เป็ น 6 ระดับ ได้แก่ ระดับทีร่ ะลึกได้ (Recall) ระดับทีร่ วบรวมสาระส�ำคัญได้
(Comprehension) ระดับการน�ำไปใช้ (Application) ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) ระดับ
การสังเคราะห์ (Synthesis)ระดับการประเมินผล (Evaluation) 2) ความรู ้สึก/ทัศนคติ
ผ่านกระบวนการในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 3 ประการ คือ การยินยอม (Compliance)
การเลียนแบบ (Identification) และความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน (Internalization) 2 ชนิด
คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันและการเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง และ 3) พฤติกรรม
(Practice or Behavior) ซึ่งมีวธิ ีการ คือ การปลุกเร้าอารมณ์ เห็นอกเห็นใจสร้างแบบอย่าง
ขึ้นในใจและให้รางวัล
ทฤษฎีการใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจ (Uses-and-gratification Theory) เป็ น
ทฤษฎีทางสังคมและจิตวิทยาที่ศึกษาการกระท�ำของมนุษย์ที่ถกู ขับเคลื่อนโดยความต้องการ
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และสิ่ งจูงใจอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อน�ำไปสู่ ความพึงพอใจเฉพาะตนพีระ จิ รโสภณ
(Chirasopone, 2013) โดยทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการสื่ อสารนั้น
เน้นผูร้ ับข่าวสารเป็ นจุดเริ่ มต้นในการศึกษา อันนับเป็ นตัวหลักส�ำคัญที่จะตัดสิ นใจ
โดยอาศัยพื้นฐานความต้องการของตนเป็ นหลัก ซึ่ง McCombs & Becker, (1979) ได้อธิบาย
ว่าคนเรามีเหตุผลในการเลือกใช้สื่อหรื อเปิ ดรับสื่ อมวลชนแตกต่างกัน และเหตุผลนั้น
ท�ำให้คนเลือกที่จะใช้สื่อมวลชนต่างประเภทกันและนี่ คือสิ่ งที่เรี ยกว่า ความพึงพอใจ
(Gratifications) ซึ่ ง Katz, Blumler & Gurvitch, (1998) ได้นิยามความพึงพอใจไว้วา่
คือสภาวะทางสังคมและจิตใจซึ่ งก่อให้เกิดความต้องการความจ�ำเป็ นของบุคคลและเกิด
มีความคาดหวังจากสื่ อมวลชนหรื อแหล่งข่าวสารอื่น ๆ แล้วน�ำไปสู่การเปิ ดรับสื่ อมวลชน
ในรู ปแบบต่าง ๆ อันก่อให้เกิดผลคือการได้รับความพึงพอใจตามที่ตอ้ งการและผลอื่น ๆ
ที่ตามมาซึ่งอาจจะไม่ใช่ผลที่ต้ งั เจตนาไว้ท้ งั นี้ Becker (1979) ได้จำ� แนกองค์ประกอบหรื อ
กลุ่มของการวัดความพึงพอใจออกเป็ น3 องค์ประกอบคือการติดตามข่าวสารและการแนะน�ำ
พฤติกรรม (Surveillance/Guidance) การใช้ประโยชน์ทางการติดต่อสื่ อสาร ความตื่นเต้น
และเสริ มย�้ำความเชื่อ (CommunicatoryUtility/Excitement/Reinforcement) และการหลีกเลีย่ ง
ไม่ใช้สื่อ (Media Avoidance) ซึ่ งสื่ อนั้นสามารถตอบสนองความต้องการปั จเจกบุคคล
ได้ 4 ลักษณะ คือสร้างความบันเทิง (Entertainment) ใช้เป็ นแหล่งที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
(Information) สร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) และการสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคม (Personal Relationships and Social Interaction)
สรุ ปส่ วนเนื้อหาจากแนวคิด ทฤษฎีขา้ งต้นที่นำ� มาเชื่อมโยงและเป็ นกรอบในการวิจยั
ครั้งนี้ คือเนื้อหาจากประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่ อง
กาํ หนดลักษณะของสื่ อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์
การจัดทาํ ผังรายการสําหรับการให้บริ การกระจายเสี ยงหรื อโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 กลไก
ก�ำกับสื่ อและบทบาทของนักเฝ้ าระวังสื่ อแนวคิดเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อในส่ วนของ
ระดับ องค์ประกอบ โดยเน้นความรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP) กับการมีส่วนร่ วม
ของเยาวชนในรู ปแบบต่าง ๆ ในส่ วนการศึกษาสภาพปั ญหา การส่ งเสริ มความรู ้ดว้ ย
การออกแบบการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การวัดผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจ รวมถึงการพัฒนา
แนวทางการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์รูปแบบการมีส่วนร่ วมของเยาวชน
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ระเบียบวิธีการวิจยั

กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง 1 ส�ำหรับรวบรวมเนื้อหา (Content Analysis) ประกอบด้วย เนื้อหา
และเกณฑ์การตรวจสอบสื่ อและเฝ้ าระวังสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำ� หรับเยาวชนและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) จากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูม้ ปี ระการณ์ตรง
จ�ำนวน 10 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Non – probability
Sampling) โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Propulsive Sampling) เพื่อถอดบทเรี ยนและ
ทราบประเด็นการตรวจสอบสื่ อด้านต่าง ๆ
กลุ่มตัวอย่าง 2 ส่ วนการประชุมและอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ประกอบด้วย วิทยากร
จ�ำนวน 1 คน และ กรณี ศึกษาจากนักศึกษาระดับชั้นปริ ญญาตรี ที่กำ� ลังศึกษาอยูร่ ะหว่าง
ชั้นปี ที่ 1 – 4 ของหลักสู ตรนิ เทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสี มา ซึ่ ง
ในหลักสู ตรการเรี ยนไม่ปรากฏรายวิชาและการสอดแทรกเนื้ อหาแบบลายลักษณ์อกั ษร
เกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อ จ�ำนวน 100 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ๆ ละ 50 คน ประกอบด้วย
1) กลุ่มทดลอง และ 2) กลุ่มสังเกตการณ์ และนักศึกษานิเทศศาสตร์อีก 3 มหาวิทยาลัย
ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในหลักสูตรการเรี ยนปรากฏรายวิชาการรูเ้ ท่าทันสื่อ จ�ำนวน 75 คน
โดยใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง
กลุ่มตัวอย่าง 3 ตัวแทนนักศึกษานิเทศศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัย ในจังหวัดนครราชสี มา
จ�ำนวน 12 คน โดยใช้วธิ ีการสุ่ มแบบไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น ด้วยการสุ่ มแบบเจาะจง
และท�ำการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากประเด็นการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ที่ได้จากการถอดบทเรี ยนและสรุ ปผลเพือ่ ได้แนวทางการตรวจสอบสื่ อปลอดภัย
และสร้างสรรค์รูปแบบที่พฒั นามาจากการมีส่วนร่ วมของเยาวชน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้การวิจยั เชิ งผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วย การวิจยั เชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) ได้แก่ การรวบรวมเนื้ อหา การสัมภาษณ์เชิงลึก และในส่ วน
การประชุมและอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ซึ่ งประกอบด้วย กิจกรรมระดมสมอง กรณี ศึกษา
สื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ปัญหาของสื่อไม่สร้างสรรค์ สื่อที่ไม่ปลอดภัย ส่งผลกระทบ
อะไรต่อสังคมการออกแบบวิธีการเฝ้ าระวังและมีวิธีการตรวจสอบสื่ อ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์เนื้ อหา การสนทนากลุ่ม และแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลัง
โดยผ่านการตรวจหาคุณภาพด้านความตรงเนื้อหา (Validity) จากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ปรับแก้ไขตามค�ำแนะน�ำก่อนน�ำไปใช้ โดยหาดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถาม
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และวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) เกณฑ์ผา่ นคือมากกว่า 0.5
ได้ค่าเท่ากับ 0.67-1.00 และการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามลักษณะปลายปิ ด (Close-ended Question) แบบให้เลือกตอบ (Check Lists)
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และ ตอนที่ 2 ระดับความพึงใจ โดยก�ำหนดมาตรวัดเป็ น 5 ระดับ
ผ่านการตรวจหาคุณภาพด้านความตรงเนื้อหา จากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ได้ค่าเท่ากับ 0.67-1.00 จากนั้น
น�ำไปทดลองใช้ (Try out) แล้วน�ำผลที่ได้หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) กับผูท้ ี่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน โดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha-Coefficient)
ของครอนบาค เกณฑ์ผา่ นคือ 0.7 ได้ค่าเท่ากับ 0.87
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์และรวบรวมเนื้อหาวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
การสนทนากลุ่มและการสังเกตการณ์แบบมีส่วนรวม น�ำมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
ส่ วนข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้ก่อนและหลัง ด�ำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมส�ำเร็ จรู ปทางสถิติ โดยท�ำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ก่อนการวิเคราะห์ผล และวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาค่า t – test และข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
แบบสอบถามน�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติเชิงพรรณนา โดยข้อมูลปฐมภูมิที่รวบรวมได้
จะน�ำมาแปลงเป็ นรหัสเพือ่ ด�ำเนินการวิเคราะห์ แบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ในรู ปแบบร้อยละ และตอนที่ 2 ระดับความพึงใจ ใช้สถิติค่าความถี่
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการประเมินค่าแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
น�ำเสนอเป็ นรู ปแบบตารางประกอบความเรี ยง

ผลการวิจยั

ผลการวิจยั สามารถสรุ ปโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ออกได้เป็ น 3 ข้อ ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปั ญหาการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์พบว่า
สามารถสรุ ปสาระส�ำคัญได้ 8 ประเด็น ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุ ปสภาพปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์สำ� หรับกลุ่มเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง
1. ประเด็นศักยภาพบุคคลในการเปิ ดรับสื่ อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
สภาพปัญหา: เยาวชนเลือกเปิ ดรับสื่ อจากความคิดเห็นและความสนใจของตนเอง
ด้วยขาดความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการรู ้เท่าทันสื่ อ
แนวทางการพัฒนา: สถาบันการศึกษาควรส่ งเสริ มการรู ้เท่าทันสื่ อร่ วมกับสถาบัน
ครอบครัวในการให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับการเปิ ดรับเชิงหลักการและเหตุผล  เพือ่ ให้เยาวชน
มีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการรู ้เท่าทันสื่ อที่เพิ่มมากขึ้น
2. ประเด็นการเข้ าถึงและสื บค้ นข้ อมูลสื่ อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
สภาพปัญหา: เยาวชนเลือกเข้าถึงและสื บค้นข้อมูลจากความสนใจด้วยขาดความรู ้ ทักษะ
ประสบการณ์และความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบแหล่งที่มาเพื่อความถูกต้อง
แนวทางการพัฒนา: สถาบันการศึกษาควรปรับประยุกต์วธิ ีการสอน โดยให้ความรูแ้ ละ
ความเข้าใจเกีย่ วกับวิธีการเข้าถึงและสืบค้นเพือ่ พัฒนาทักษะและเติมเต็มประสบการณ์ดว้ ย
การฝึ กปฏิบตั จิ ริ งในการตรวจสอบแหล่งทีม่ าเพือ่ ความถูกต้องและเพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
3. ประเด็นการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
สภาพปัญหา: เยาวชนขาดความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในกระบวนการพิสูจน์ขอ้
เท็จจริ ง ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของสิ่ งที่สื่อต้องการน�ำเสนอ
แนวทางการพัฒนา: หน่ วยงานภาครัฐควรมีแนวทางที่ชดั เจนเป็ นยุทธศาสตร์ เพื่อ
การขับเคลื่อนส�ำหรับใช้ในการส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสื่ อ พัฒนา
องค์ความรู ้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนการจัดตั้งหน่ วยงานเพื่อท�ำหน้าที่
ตรวจสอบสื่ อและช่องทางในการรับเรื่ องร้องเรี ยนกรณี พบสื่ อที่ไม่เหมาะสม ร่ วมกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อให้เยาวชนสามารถมีทกั ษะในกระบวนการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
และเติมเต็มประสบการณ์ผา่ นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
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ตารางที่ 1 สรุ ปสภาพปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์สำ� หรับกลุ่มเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง (ต่อ)
4. ประเด็นการประเมินพฤติกรรมการใช้ สื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
สภาพปัญหา : เยาวชนขาดความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ในการวิเคราะห์และการ
ตีความเชิงหลักการและเหตุผล
แนวทางการพัฒนา : หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม รวมถึงสถาบันการ
ศึกษาควรพัฒนาเกณฑ์ และมาตรฐานส�ำหรับการใช้สื่อ และมีแผนงานบูรณาการส�ำหรับ
บทบาทของแต่ละภาคส่ วนเพื่อเอื้อประสิ ทธิ ภาพในการขับเคลื่อน โดยมีข้ นั ตอน
กระบวนการในการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ  และยกระดับทักษะและประสบการณ์
การใช้สื่ออย่างเป็ นระบบและมีทิศทางที่ชดั เจน ในขณะเดียวกันสถาบันครอบครัวควร
ท�ำหน้าที่ในการเป็ นที่ปรึ กษาให้คำ� แนะน�ำและกระท�ำตนเป็ นแบบอย่าง
5. ประเด็นรู ปแบบการประเมินและเฝ้ าระวังสื่ อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
สภาพปัญหา : : เยาวชนไม่มีบทบาทและโอกาสเข้าถึงกระบวนการและกลไกในการ
ท�ำงานของภาคีเครื อข่าย จึงส่ งผลให้ขาดความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการสังเกต
ติดตาม ตีความรู ปแบบ เพื่อการตรวจสอบและเฝ้ าระวังสื่ อที่เป็ นระบบ
แนวทางการพัฒนา : ก�ำหนดบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่ วนที่ดำ� เนินการ
ขับเคลื่อน รวมถึงตัวชี้วดั ในการด�ำเนินงานที่ชดั เจน เช่น สถาบันการศึกษาควรมีบทบาท
ในการส่ งเสริ มศักยภาพของเยาวชนให้มีพฤติกรรมการใช้สื่อที่ถูกต้อง ภาคสังคมและ
เอกชนยกระดับคุณภาพการใช้สื่อและการเข้าถึง รวมถึงรู ปแบบการประเมินสื่ ออย่าง
ทันสมัย ภาครัฐท�ำหน้าทีแ่ ละบทบาทในการก�ำหนดกรอบกติกา และการด�ำเนินตรวจสอบ
สื่ ออย่างโปร่ งใส เป็ นธรรมและมีความชัดเจน
6. ประเด็นการจัดประสบการณ์ เพือ่ เสริมศักยภาพการเปิ ดรับสื่ อปลอดภัยและสร้ างสรรค์
สภาพปัญหา : เยาวชนได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่ขาด
ความต่อเนื่องและไม่เต็มประสิ ทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา : สถาบันครอบครัวต้องท�ำความเข้าใจและพร้อมเรี ยนรูห้ ลักการต่าง ๆ
ร่ วมกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐบาล ตลอดจนภาคเอกชนและประชาสังคม ทั้งด้าน
การส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ ผ่านการส่ งเสริ มและสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ในรู ปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการซึมซับและน�ำไปใช้
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ตารางที่ 1 สรุ ปสภาพปั ญหาและแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์สำ� หรับกลุ่มเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง (ต่อ)
7. ประเด็นกระบวนการมีส่วนร่ วม
สภาพปัญหา: ขั้นตอน และกลไกส�ำหรับการด�ำเนินงานไม่ชดั เจน ประกอบกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ส่ งผลท�ำให้พฤติกรรมเยาวชนในการแสดงออกด้าน
การใช้สื่อมีทศั นคติเชิงลบ ในขณะเดียวกันก็ขาดการแสดงออกด้านการมีส่วนร่ วม
แนวทางการพัฒนา: สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ภาครัฐบาล รวมทั้งภาคเอกชน
และประชาสังคม ควรต้องร่ วมมือกันในการส่ งเสริ มความรู ้และท�ำความเข้าใจที่ถกู ต้อง
ด้วยรู ปแบบและวิธีการต่าง ๆ เพื่อปรับทัศนคติ ความเชื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนัก
เห็นถึงความส�ำคัญและพร้อมเข้ามามีส่วนร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่ง
8. ประเด็นภาคีเครือข่ ายทีเ่ กีย่ วข้ องในการด�ำเนินงาน
สภาพปัญหา : การบริ หารจัดการภาคีเครื อข่ายขาดภาวะผูน้ ำ� และการวางระบบเพื่อ
ประสานความร่ วมมือในการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนา : สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ภาครัฐบาล รวมทั้งภาคเอกชน
และประชาสังคมต้องให้ความส�ำคัญและประสานความร่ วมมือกันในการบริ หารจัดการ
อย่างจริ งจัง ด้วยการสร้างผูน้ ำ � และการวางระบบที่ดีที่มีการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่องและ
สามารถขยายเครื อข่ายเพื่อเพิ่มจ�ำนวน
2. ผลการส่ งเสริ มความสามารถการรู ้เท่าทันสื่ อจากการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จากการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้
เพือ่ ส่งเสริ มความสามารถการรู ้เท่าทันสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของกลุม่ เยาวชนเครื อข่าย
เฝ้ าระวัง หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมเชิงปฏิบตั ิการ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผูเ้ ข้าอบรมเชิงปฏิบตั ิการที่ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 22 ปี มีการศึกษาอยูใ่ นระดับ
ปริ ญญาตรี และมีอาชีพ นักเรี ยน/นักศึกษา ซึ่งมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
อยูใ่ นระดับมากที่สุดทุกด้าน และมีพฤติกรรมการแสดงออกในทิศทางที่ดีข้ ึน
3. ผลการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง พบว่า ประกอบด้วย 3 ประเด็น 1 แนวทาง ได้แก่
ประเด็นคุณลักษณะของเยาวชน ประเด็นกลไกการตรวจสอบสื่ อ ประเด็นบทบาทของ
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ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทางการตรวจสอบ คือ 1) ภาคีเครื อข่ายในแต่ละภาคส่ วน
ทั้งในพื้นที่และส่ วนกลางร่ วมพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐาน 2) พัฒนาระบบและช่องทาง
การรายงาน 3) ส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มหรื อเครื อข่าย 4) ส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์
ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วม 5) ยกระดับศักยภาพของเยาวชนในการตรวจสอบ 6) เยาวชน
ของเครื อข่ายมีความสามารถด�ำเนินการตรวจสอบและติดตามทั้งในระบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ 7) ประเมินผลการด�ำเนิ นการทุก ๆ 6 เดือน และ 8) พัฒนาระบบและกลไก
เครื อข่ายการตรวจสอบสื่ อต้นแบบ เพื่อเป็ นพี่เลี้ยงในการขยายผลการมีส่วนร่ วมในพื้นที่
อื่นมีที่ความพร้อมและมีความต้องการการด�ำเนินการตรวจสอบสื่ อดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 : แนวทางการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์รูปแบบการมีส่วนร่ วมของ
เยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง

อภิปรายผล

อภิปรายผลการวิจยั สามารถสรุ ปโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ออกได้เป็ น 3 ข้อ ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปั ญหาการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์พบว่า ศักยภาพ
บุคคลในการเปิ ดรับ เข้าถึง สื บค้น และตรวจสอบสื่ อ สภาพปั ญหาคือเยาวชนเลือกเปิ ดรับ
สื่ อจากความคิดเห็นและความสนใจด้วยขาดความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิธีการ
ตรวจสอบแหล่งที่มา การพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง ความถูกต้องและความน่าเชื่อถืออย่างรู ้เท่าทัน
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อดุลย์ เพียรรุ่ งโรจน์ (Tienrungroj, 2002) ที่พบว่า การวัด
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ตัวแปรความรู ้เท่าทันสื่ อวัดจากความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่ อ 2 ระดับ คือ ขั้นพื้นฐานและ
ขั้นวิพากษ์ 4 มิติ คือ ความรู ้ความเข้าใจสุ นทรี ยอ์ ารมณ์ และจริ ยธรรม แนวทางการพัฒนา
คือสถาบันการศึกษาควรส่งเสริ มการรู ้เท่าทันสื่อ ตลอดจนปรับประยุกต์วธิ ีการสอน โดยให้
ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและสื บค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาทักษะด้วยการ
ฝึ กปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการรู ้เท่าทันสื่ อที่จดั เป็ นเครื่ องมือส�ำหรับผูร้ ับสาร
ในการป้ องกันตนจากการตกเป็ น “เหยือ่ ” ในกระบวนการสื่ อสารของ Potter (1995) ที่ได้
เสนอแนวคิดการรู ้เท่าทันสื่ อเชื่อว่าความรู ้ของผูร้ ับสารเป็ นเรื่ องเฉพาะบุคคลในการตีความ
และสร้างความหมาย ทั้งจากประสบการณ์ตรงและจากสื่อ และงานวิจยั ของ ปทิตตา รอดประพันธ์
(Rodprapan, 2015) เรื่ องการพัฒนาหลักสู ตรเยาวชนรู ้เท่าทันสื่ อตามแนวคิดการเรี ยนรู ้
แบบมีส่วนร่ วมส�ำหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่พบว่า แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
ต้องการให้จดั ท�ำหลักสูตรเพื่อเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การเข้าถึง
หรื อการรับสื่ อ การวิเคราะห์ การเข้าใจ การประเมินค่า และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พีระ จิรโสภณ และคณะ (Chirasopone, et al., 2016)
เรื่ องความรู ้เท่าทันการสื่ อสารยุคดิจิทลั กับบทบาทในการก�ำหนดแนวทางการปฏิรูป
การสื่ อสารในสังคม ที่พบว่า การขับเคลื่อนเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้การเท่าทันสื่ อและ
การสื่ อสารในระดับต่าง ๆ ทั้งการจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนและการรณรงค์
ในกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ และงานวิจยั ของ อดุลย์ เพียรรุ่ งโรจน์ Tienrungroj, (2002)
เรื่ องการศึกษาแนวคิดเพื่อก�ำหนดตัวแปรความรู ้เท่าทันสื่ อส�ำหรับการวิจยั สื่ อสารมวลชน
ที่พบเช่นเดียวกันว่างานวิจยั ด้านความรู ้เท่าทันสื่ อสามารถแบ่งกลุ่มเนื้ อหาในการวิจยั
ได้ดงั นี้คือ การเรี ยนการสอนเกี่ยวกับสื่ อมวลชนศึกษาหรื อความรู ้เท่าทันสื่ อ ร่ วมกับสถาบัน
ครอบครัวในการให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อ เชิงหลักการและเหตุผล รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐควรมีประเด็นหรื อแนวทางที่ชดั เจนเป็ นยุทธศาสตร์ เพื่อการขับเคลื่อน
ส�ำหรับใช้ในการส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อท�ำหน้าที่
ตรวจสอบสื่ อและหน่วยงานหรื อช่องทางในการรับเรื่ องร้องเรี ยน
พฤติกรรมการใช้ รู ปแบบการประเมิน เฝ้ าระวัง และจัดประสบการณ์เพื่อเสริ ม
ศักยภาพ สภาพปั ญหาคือเยาวชนขาดความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในการวิเคราะห์
ตีความ เชิงหลักการและเหตุผล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ขใจ ประเทืองสุ ขเลิศ
(Pratuangsuklert, 2006) เรื่ องการรับรู ้ของคนไทยเกี่ยวกับความส�ำคัญของการรู ้เท่าทันสื่ อ
ในยุคโลกาภิวตั น์ ที่พบว่า คนไทยเห็นความส�ำคัญในทักษะการประเมินค่าและการวิเคราะห์
ค่อนข้างมาก แนวทางการพัฒนาคือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม รวมถึงสถาบัน
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การศึกษาควรพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานส�ำหรับการใช้สื่อที่มีแผนงานบูรณาการส�ำหรับ
บทบาทของแต่ละภาคส่ วนที่ชดั เจน ในขณะเดียวกันสถาบันครอบครัวก็ตอ้ งท�ำหน้าที่
ในการเป็ นที่ปรึ กษา ให้คำ� แนะและกระท�ำตนเป็ นแบบอย่างด้วยข้อจ�ำกัดที่วา่ ไม่มีบทบาท
และโอกาสเข้าถึงกระบวนการและกลไกในการท�ำงานของภาคีเครื อข่าย แม้ได้รับการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดประสบการณ์แต่กข็ าดความต่อเนื่องและไม่เต็มประสิ ทธิภาพ
จึงส่ งผลท�ำให้ขาดความรู ้ความเข้าใจ และทักษะในการสังเกต ติดตาม ตีความรู ปแบบ
เพื่อการตรวจสอบและเฝ้ าระวังสื่ อที่เป็ นระบบ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิสาลักษณ์
สิ ทธิ์ ขุนทด (Sitkuntod, 2008) เรื่ องการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู ้เท่าทันสื่ อของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในโรงเรี ยนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า นักเรี ยนส่ วนใหญ่รู้เท่าไม่ทนั สื่ อ โดยโมเดลเชิงสาเหตุของการ
รูเ้ ท่าทันสื่อภาพรวมประกอบด้วย ปัจจัยการเปิ ดรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน พฤติกรรมการอ่าน
ฐานะเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาคือก�ำหนดบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่ วน
ที่ดำ� เนินการขับเคลื่อน รวมถึงตัวชี้วดั ในการด�ำเนินงานที่ชดั เจน สถาบันครอบครัวต้อง
ท�ำความเข้าใจและพร้อมเรี ยนรู ้หลักการร่ วมกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐบาล ตลอดจน
ภาคเอกชนและประชาสังคม ทั้งด้านการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาจารี ประทุมมา (Pratumma, 2011) เรื่ องความคาดหวังของ
ประชาชนในการปฏิรูปที่พบว่า ความสนใจในการส่ งเสริ มพัฒนาวิชาชีพสื่ อมวลชนเป็ น
4 ส่ วนหลักได้แก่บุคลากรการก�ำกับดูแลตนเองการก�ำกับดูแลจากภาคประชาชนและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และงานวิจยั ของ ภูชิตต์ ภูริปาณิ ก (Phuriparnik, 2014) เรื่ องโครงสร้าง
โทรทัศน์ Thai PBS กับการมีส่วนร่ วมของพลเมือง ที่พบเช่นเดียวกันว่า กลุ่มภาคประชาชน
สังคมระดับชนชั้นน�ำ  ซึ่ งมีส่วนร่ วมในการผลักดันองค์กรมีบทบาทสู งกับการมีส่วนร่ วม
ในทุกมิติ
กระบวนการมีส่วนร่ วม สภาพปั ญหาคือขั้นตอนและกลไกส�ำหรับการด�ำเนินงาน
ตรวจสอบสื่ อไม่มีความชัดเจน ประกอบกระแสการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ส่ งผลท�ำให้
พฤติกรรมเยาวชนในการแสดงออกด้านการใช้สื่อมีทศั นคติเชิงลบ ในขณะเดียวกันก็ขาด
การแสดงออกด้านการมีส่วนร่ วม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิสาลักษณ์ สิ ทธิ์ ขุนทด
Sitkuntod, (2008) ที่พบว่า การมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองส่งผลต่อการเปิ ดรับสื่ อ และภาคี
เครื อข่ายการบริ หารจัดการยังขาดภาวะผูน้ ำ � และการวางระบบในการด�ำเนินงานที่ต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาคือสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ภาครัฐบาล รวมทั้งภาคเอกชน
และประชาสังคมควรต้องให้ความส�ำคัญร่ วมมื อกันในการส่ งเสริ มความรู ้ และท�ำ
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ความเข้าใจที่ถูกต้องในการตรวจสอบและเฝ้ าระวังสื่ อด้วยรู ปแบบและวิธีการต่าง ๆ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปริ ศนา มัชฌิมา, สายสุ ดา ปั้ นตระกูล และ กาญจนา เผือกคง
(Mutchima, Pantrakool & Phuakkhong 2012) เรื่ องรู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชน
ในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาเกมออนไลน์ที่มผี ลต่อเยาวชนไทย : กรณีศกึ ษาชุมชนสีคาม
กรุ งเทพมหานคร ที่พบว่า รู ปแบบการมีส่วนร่ วมของชุมชน ประกอบด้วยปั จจัยหลัก 3 พ
คือ “เพื่อน” “พ่อแม่” และ “พื้นที่” เพื่อเป็ นตัวช่วยในการปรับทัศนคติ ความเชื่อให้เยาวชน
เกิดความตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญเรื่ องนี้อย่างจริ งจังและพร้อมเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ง
ในกระบวนการตรวจสอบและเฝ้ าระวังสื่ อ และสามารถขยายเครื อข่ายเพื่อเพิ่มจ�ำนวน
สมาชิกในการเข้ามามีส่วนร่ วมด้วย
2. การส่ งเสริ มความสามารถการรู ้เท่าทันสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์จากการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการประเมิน
ผลการเรี ยนรู ้ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถการรู ้เท่าทันสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของ
กลุ่มเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวังหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมเชิงปฏิบตั ิการ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ของ Gen-X ในกรุ งเทพมหานครของ กายกาญจน์ เสนแก้ว (Senkeaw, 2015) ที่พบว่า
คะแนนสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยังมี
ความพึงพอใจต่อการเข้าร่ วมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ อยูร่ ะดับมากที่สุดทุกด้าน ตลอดจน
มีพฤติกรรมการแสดงออกในทิศทางที่ดีข้ ึน จึงสรุ ปได้วา่ การได้รับความรู ้เพิ่มเติมส่ งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู ้ที่เพิ่มมากขึ้น
3. การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดว้ ยกระบวนการ
มีส่วนร่ วมของเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวังประกอบด้วย 3 ประเด็น 1 แนวทาง ได้แก่ ประเด็น
คุณลักษณะของเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง ได้แก่ ความรู ้ ทักษะสืบค้นและเข้าถึง การประสานงาน
และการท�ำงานเป็ นทีม การคิดการวิเคราะห์และตัดสิ นใจ ประกอบกับทัศนคติการรู ้เท่าทัน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อิทธิพล ปรี ติประสงค์ Pretiprasong, (2010) ที่วา่ ด้วยบทบาท
ของคนเฝ้ าระวังสื่ อ ประกอบด้วย 5 บทบาทหลัก คือ ช่างขุด ช่างก่อ ช่างเชื่อม ช่างสื่ อสาร
ช่างเคาะ ประเด็นกลไกการตรวจสอบ ได้แก่ศกั ยภาพบุคคลการเข้าถึงและสืบค้นการตรวจสอบ
การประเมินค่าและพฤติกรรมการใช้สื่อรู ปแบบการประเมินและเฝ้ าระวัง การจัดประสบการณ์
เพื่อเสริ มศักยภาพ และกระบวนการมีส่วนร่ วม ตลอดจนภาคีเครื อข่ายที่เกี่ ยวข้อง
ในการด�ำเนินงานซึ่ง Potter (1995) ได้เสนอแนวคิดไว้วา่ องค์ประกอบของการรู ้เท่าทันสื่ อ
ที่จำ� เป็ นต้องมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การเปิ ดรับสื่ อ การวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจสื่ อ
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การประเมินค่า การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ประเด็นบทบาทของภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมต้องให้
ความส�ำคัญและประสานความร่ วมมือกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Cohen & Uphoff
(1977) ที่ได้แบ่งการมีส่วนร่ วมออกเป็ น 4 แบบ ประกอบด้วย การมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจ
การปฏิบตั ิการ ผลประโยชน์ และการมีส่วนร่ วมและมีแนวทางการตรวจสอบ คือ 1) ภาคี
เครื อข่ายในแต่ละภาคส่ วนทั้งในพื้นที่และส่ วนกลางร่ วมพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐาน
2) พัฒนาระบบและช่องทางการรายงาน 3) ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มหรื อเครื อข่าย
4) ส่ งเสริ ม ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการขับเคลื่อน 5) ยกระดับศักยภาพ
ของเยาวชนให้มีความสามารถในการตรวจสอบ 6) เยาวชนของเครื อข่ายมีความสามารถ
ด�ำเนิ นการตรวจสอบและติดตามทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ 7) ประเมินผล
การด�ำเนิ นการทุก ๆ 6 เดือน และ 8) พัฒนาระบบและกลไกเครื อข่ายการตรวจสอบ
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตน้ แบบ เพือ่ เป็ นพีเ่ ลี้ยงในการขยายผลการมีส่วนร่ วมในพื้นทีอ่ นื่
ที่มีความพร้อมและความต้องการด�ำเนิ นการตรวจสอบสื่ อซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สมหมาย ปาริ จฉัตต์ Parichat, (2017) ที่วา่ ด้วย Media Watch กลไกก�ำกับสื่ อว่าการส่ งเสริ ม
ที่วา่ ไม่ใช่แค่ส่งเสริ มให้กลไก กระบวนการก�ำกับ ควบคุม ตรวจสอบกันเองของสื่ อมีความ
เข้มแข็ง ยังมีอีกแนวทางหนึ่ งที่ควรด�ำเนิ นการร่ วมกัน นัน่ คือแนวทางการส่ งเสริ มภาค
ประชาชนให้มีช่องทางและวิธีการติดตาม ตรวจสอบ ก�ำกับ ควบคุมและลงโทษสื่ อ
ที่มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางจริ ยธรรมต�่ำ และงานวิจยั ของ พีระ จิรโสภณ และคณะ
Chirasopone, et al., (2016) ที่พบว่า ประชากรมีบทบาทในการตรวจสอบสังคมน้อยและ
คาดหวังให้สื่อมีบทบาทตรวจสอบสังคมและสร้างสรรค์สติปัญญาแก่ประชาชนมากขึ้น
และงานวิจยั ของ ณพล ผลากรกุล (Pharakornkul, 2016) ที่พบว่า สภาวะปั ญหาต่าง ๆ และ
ผลกระทบด้านลบ แบ่งออกได้เป็ นปั ญหาความสามารถในการแยกแยะกลุ่มคนที่ผลิต
ขาดความรับผิดชอบการสร้างค่านิยมที่ผดิ ปัญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม
ที่ควบคุมผูผ้ ลิตที่ใช้ไม่ได้ผล
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ข้ อเสนอแนะ

ข้ อเสนอแนะทางการวิจยั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผูม้ ีอำ� นาจควรออกกฎระเบียบ ประกาศหรื อวางนโยบาย
ตลอดจนควรมีการจัดตั้งหน่วยงานดูแล ให้คำ� ปรึ กษาและร่ วมตรวจสอบ รับเรื่ องร้องเรี ยน
ที่เป็ นรู ปธรรมใช้งานได้จริ งและเห็นผลที่เกิดขึ้น อีกทั้งจะต้องเพิ่มเติมหลักสูตรภาคบังคับ
เกี่ ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อ โดยเน้นการปลูกฝั งให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ต้ งั แต่วยั เด็กไปจนถึง
ทุกช่วงวัยของชีวติ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
การวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการเปลี่ยนบริ บทของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยบริ บทที่แตกต่าง
อาจได้ผลการวิจยั ที่แตกต่างกันออกไป และเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
และทรงอิทธิพลอย่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมร่ วมด้วย และเพิ่มโอกาสในการได้ทำ� การทดลอง และค้นหาค�ำตอบ
ด้วยการฝึ กปฎิบตั ิจริ ง

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบสื่ อรู ปแบบการมีส่วนร่ วม
ของเยาวชนเครื อข่ายเฝ้ าระวัง” ส�ำเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดีตอ้ งขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านทีม่ สี ่วนร่วม
ในการให้ขอ้ มูล การจัดกระท�ำข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์และสรุ ปผล และที่สำ� คัญ
คือขอขอบพระคุณส�ำนักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) และ
สมาคมวิทยุและสื่ อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยั
ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้มอบโอกาสนี้ให้
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