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บทท่ี 1 
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อ 

 
 

ดร.อุราเพ็ญ  ยิ้มประเสริฐ 
 
 

การสื่อสารเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตลอดชีวิตและเป็นส่วนส าคัญพ้ืนฐานของการด ารงชีวิต  
หรืออาจกล่าวได้ว่า มนุษย์เราผูกพันกับชุดประสบการณ์การสื่อสาร ตลอดเวลา  คนเราไม่สามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ตามล าพังได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน การติดต่อสื่อสารจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
นายโรแนล รีแกน ยังเคยกล่าวถึงความส าคัญของข่าวสารไว้ว่า “Information is the oxygen of 
the modern age” และเมื่อเทคโนโลยีทางการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กระบวนการ
สื่อสารก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งในด้านผู้ส่งสาร สาร ผู้รับสาร และสื่อ หรือ  
ช่องทางการสื่อสารที่ยุคนี้จัดว่าเป็นยุคสื่อหลอมรวม (media convergence) สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง   
ก็คือ สื ่อหลอมรวมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเนื ่องต่อประชากรรุ ่นใหม่ ที ่เรียกกันว่ากลุ ่ม 
Millennial ซึ่งคนกลุ่มนี้มีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นปัจจัยที่ 5 ในการด าเนินชีวิต จากฐานข้อมูล 
Badgeville :The #1 Gamification Platform for the Enterprise ได้การคาดการณ์ถึงการเติบโต
ของประชากรกลุ่มนี้ในปี พ.ศ. 2568 ว่าจะมีปริมาณเป็น 75% ของประชากรวัยท างานทั้งหมดในโลก 
(So Now You Know, 2013) ด้วยแบบอย่างการด ารงชีวิตลักษณะนี้ จึงหลีกหนีไม่พ้นที่สื่อและ
รูปแบบการสื่อสารใหม่ ๆ จะเข้ามามีอิทธิพลเสมือนผู้น าทางความคิดมากขึ้น ตั้งแต่กิจวัตรประจ าวัน
ง่าย ๆ เช่นการซื้อสินค้าไปจนถึงการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จากการศึกษาอิทธิพลของสื่อใน
ต่างประเทศ เปรียบเทียบสื่อว่ามีความใกล้ชิดกับผู้คนมากเสมือนอากาศที่แวดล้อมอยู่รอบตัวคน และ
สื่อสามารถสร้างบรรยากาศให้คนคล้อยตามได้ โดยการแทรกซึมเข้าไปในจิตใจ ระบบความคิด 
ตลอดจนกระบวนการทางจิตส านึก (Campbell and et al, 2012) ทุกวันนี้ การเกิดขึ้นของสื่อ 
หลอมรวมท าให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วกว่าเดิมและผสานกันทั้งโลกไว้ด้วยกัน  ผลที่ตามมา คือพลัง
ข่าวสารที่ครอบง าสังคมและวัฒนธรรมทุกภาคส่วน ค าถามคือทุกคนยังจะยอมให้สื่อมีอิทธิพลเหนือ
ผู้คนต่อไป หรือพวกเราต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองมาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อสื่อ  ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อ 
(media literacy) จึงเป็นทักษะชีวิตที่จ าเป็นต่อพวกเราทุกคนในการรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไป
ด้วยสื่อหลากหลาย  

http://badgeville.com/
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ความหมายของสื่อ      
ค าว่า “สื่อ” นั้น มีผู้นิยามความหมายของค าสั้น ๆ ค านี้ไว้อย่างหลากหลาย 

ตัวอย่างเช่น เมื่อพิจารณาตามค าศัพท์ สื่อ ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า medium (เอกพจน์) หรือ 
media (พหูพจน์) แปลว่า สายกลาง ภาวะที่อยู่ตรงกลาง สิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง สื่อมวลชน เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แม็กกาซีน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า 
สื่อ (กริยา) หมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย ชักน าให้รู้จักกัน สื่อ (นาม) หมายถึง ผู้หรือ
สิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกัน เรียกผู้ที่ท าหน้าที่ชักน า
ให้ชายหญิงได้แต่งงานกันว่า พ่อสื่อ หรือ แม่สื่อ (ศิลปะ) วัสดุต่าง ๆ ที่น ามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม 
ให้มีความหมายตามแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น สื่อผสม 

 
ความหมายในด้านการเป็นช่องทางการสื่อสาร  
หากพิจารณาจากแบบจ าลองของเบอร์โล (Berlo ,1960 อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 

2546) สื่อนับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการสื่อสาร (communication process) ที่
หมายถึง ขั้นตอนของการสื่อสาร จากผู้ส่งสารท าการส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร 
และอาจมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับจากผู้รับสารสู่ผู้ส่งสาร โดยในกระบวนการสื่อสารนั้น ผู้ส่งสารจะท า
หน้าที่เป็นผู้รับสารในบางขณะ และผู้รับสารก็จะท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสารในบางขณะสลับสับเปลี่ยนกัน
ไปตามบทบาทในขณะนั้น ทั้งนี้ในกระบวนการสื่อสารอาจมีเป็นสิ่งรบกวนหรือกีดขวางการสื่อสารได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  แบบจ าลองเบื้องต้นในการสื่อสารของมนุษย์ (Basic Model of Human 

Communication) 
ที่มา : McQuail and Windahal, (1993, quoted in Rodman, 2010) 

ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Feedback) 

ผู้ส่งสาร 
 (Sender, Source) 

 
บุคคล 

 (Person) 
กลุ่มคน 

 (Group) 
องค์กร 

 (Organization) 

ช่องทางการสื่อสาร 
 (Channel) 

การเผชิญหน้า 
 (Face to face) 
ผ่านสื่อบุคคล 
 (Mediated 

interpersonal) 
ผ่านสื่อมวลชน 

 (Mediated mass) 
ผ่านสื่อหลอมรวม   

(Mediated converged) 
 

สาร 
 (Message) 

บันเทิง 
(Entertainment) 

ข่าวสาร (Information) 
การจูงใจ (Persuasion) 

วัจนะ หรือ อวัจนะ 
Verbal or nonverbal 
เจตนา หรือไม่เจตนา

Intentional or 
unintentional 

 

ผู้รับสาร 
 (Receiver) 

 
บุคคล 

 (Person) 
กลุ่มคน 

 (Group) 
องค์กร 

 (Organization) 
 

สิ่งรบกวน (noise) สิ่งรบกวน (noise) สิ่งรบกวน (noise) สิ่งรบกวน (noise) 
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เห็นได้ว่าในกระบวนการสื่อสารนั้น สื่อคือสิ่งที่ขนส่งสาร เป็นพาหนะของสาร หรือ
เป็นช่องทางการสื่อสาร ประสิทธิภาพของสื่อย่อมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร เช่นเดียวกับ 
องค์กรอ่ืน ๆ สื่อแต่ละสื่อย่อมมีความสามารถต่างกัน ผู้รับสารรับสารผ่านการได้ยินจากสื่อวิทยุ รับสาร
ผ่านการได้ยินและเห็นภาพจากสื่อวิทยุโทรทัศน์ รับสารผ่านการเห็นจากสื่อสิ่ งพิมพ์ หากผู้ส่งสาร
เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร ประสิทธิผลของการสื่อสารก็จะมีมาก ผู้ส่งสารจึง
ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้รับสาร อย่างไรก็ตามผู้รับสารจะรับสารได้ดีที่สุดเมื่อผู้ส่งสารใช้สื่อหลาย ๆ 
อย่าง เช่น ใช้สื่อวิทยุกับการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นต้น  

 
ความหมายในด้านการเป็นผู้ส่งสาร  
มีค ากล่าวว่า “The source is the originator of the message.” คือ เป็นต้นตอ

ของข่าวสาร ซึ่งความหมายโดยทั่วไปของผู้ส่งสาร อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการจะท าการ
สื่อสารความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ข่าวสาร และวัตถุประสงค์ของตน  หรืออีกนัยหนึ่งอาจเป็น
องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เช่น พรรคการเมือง บริษัท รัฐบาล หน่วยงานราชการก็ได้ มีความส าคัญใน
การเป็นผู้เข้ารหัส (encoder) ซ่ึง Turrow (2009) แห่งมหาวิทยาลัย Pennsylvania’s Annenberg 
School for Communication ได้อธิบายว่า “A source creates or encodes a message in 
anticipation of its transmission to a receiver.” 

ส าหรับในที่นี้จะแสดงความหมายของผู้ส่งสารในฐานะที่เป็นสื่อ โดยเฉพาะฐานะส าคัญ
ทางนิเทศศาสตร์คือการเป็น“สื่อมวลชน”  

สื่อมวลชนนับเป็นผู้ส่งสารที่มีบทบาทส าคัญมากในสังคมปัจจุบัน โดยสื่อมวลชน
ที่แสดงบทบาทในฐานะผู้ส่งสาร ได้แก่ 1) สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ (printed media) คือ 

หนังสือพิมพ์ (newspaper) และนิตยสาร (magazine) 2) สื่อมวลชนประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 

(electronic media) คือโทรทัศน์ วิทยุ และ 3) สื่อใหม่ อย่างสื่ออินเทอร์เน็ต (internet) ซึ่งปัจจุบัน
นับเป็นสื่อมวลชนประเภทหนึ่ง เพราะหลอมรวมเครือข่ายด้านเทคโนโลยี และเครือข่ายทางสังคมไว้
ด้วยกัน ท าให้สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้รับสารจ านวนมาก ในระยะเวลาใกล้เคียงกัน แบบไร้พรมแดน 
ที่เรียกว่า any time any where ก็ท าหน้าที่เป็นสื่อระหว่างบุคคลไปในตัวด้วยเช่นกัน  

เบอร์โล (Berlo, 1960 , pp. 40 - 71) ผู้คิดกระบวนการติดต่อสื่อสารโดยเสนอ
แบบจ าลองการสื่อสารที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ SMCR แนะน าว่า สื่อมวลชนทุกประเภทในฐานะผู้ส่งสาร
จะสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องประกอบด้วยปัจจัย ดังต่อไปนี ้ 

1.  ทักษะในการสื่อสาร หากสื่อมวลชนในฐานะผู้ส่งสารมีทักษะในการใช้ภาษา
เขียน ภาษาพูด และภาษาท่าทางได้เป็นอย่างดี ก็จะท าให้การสื่อสารของสื่อมวลชนมีประสิทธิภาพ 

2.  ทัศนคติ หากสื่อมวลชนในฐานะผู้ส่งสารมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจใน
ตัวเองว่าสามารถสื่อสารออกไปได้ดี  มีทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหาสารที่จะสื่อ มีทัศนคติที่ดีต่อประชาชน
ผู้รับสาร จะส่งผลให้การสื่อสาร มีความถูกต้อง เป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ 

3.  ความรู้ หากสื่อมวลชนในฐานะผู้ส่งสารมีความรู้ในหลักการสื่อสาร มีความรู้ใน
เนื้อหาสารที่ต้องการสื่อออกไป การสื่อสารก็จะมีประสิทธิภาพ 
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4.  ระบบสังคม สื่อมวลชนในฐานะผู้ส่งสารต้องเข้าใจระบบสังคมที่ตนอาศัยอยู่ 
เช่น สื่อมวลชนไทยต้องเข้าใจระบบของสังคมไทย อย่างระบบอาวุโส เป็นต้น จะท าให้สื่อสารได้ดี
ยิ่งขึ้น 

5. วัฒนธรรม นอกจากระบบสังคมแล้ว สื่อมวลชนในฐานะผู้ส่งสารต้องเข้า ใจ
วัฒนธรรมในสังคม การสื่อสารของสื่อมวลชนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น วัฒนธรรมการอ่อนน้อม
ถ่อมตนของสังคมไทย 

 
ความหมายในด้านเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ 
สื่อทางนิเทศศาสตร์ในปัจจุบันมีการบูรณาการเพ่ือปรับใช้ร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ อย่าง

กว้างขวาง โดยเฉพาะในทางเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างเห็นได้ชัดเจน กล่าวคือการที่ประเทศใดมีเศรษฐกิจดี มีความเป็นอยู่
ที่ดีและมีความก้าวหน้า ก็มีผลท าให้ระบบสื่อสารมวลชนในประเทศนั้นมีความคล่องตัวสูง สามารถ
แพร่กระจายข่าวสารได้รวดเร็วและท่ัวถึง  ประชาชนทุกคนจึงมีโอกาสได้รับข่าวสารเท่าเทียมกันและมี
เครือข่ายที่กว้างขวางทั่วประเทศ 

มุมมองการนิยามความหมายสื่อในเชิงเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ จึงกล่าวได้ว่า 
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรับส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบการผลิตและการจัดการกับ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพแก่หน่วยธุรกิจด้วยความชาญฉลาดและทันเหตุการณ์ 
นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังช่วยส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยกลยุทธ์การโฆษณา เพ่ือสร้าง
ความต้องการและสร้างกระแสความนิยมให้เกิดกับมวลชนโดยกระตุ้นให้มีการซื้อสินค้าและบริกา ร
มากขึ้น ถ้ามีปริมาณความต้องการสินค้าสูง และสินค้าขายได้มาก ก็จะมีผลท าให้สามารถลดต้นทุน
การผลิตให้ต่ าลง อันจะมีผลท าให้สินค้าราคาถูกลง (สุทิติ ขัตติยะ, 2555, หน้า 28-29)  

 
 
ประเภทของสื่อ  

ในปัจจุบันการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้หยุดนิ่ง สื่ออินเทอร์เน็ตมีการ
พัฒนาไปอย่างมาก เพ่ือการติดต่อสื่อสารที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถแบ่งสื่อออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื่อ คือสื่อแบบ
ดั้งเดิม และสื่อใหม่ ดังนี้ (พรจิต สมบัติพานิช, 2547, หน้า 4) 

1.  สื่อดั้งเดิม (traditional media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารท าหน้าที่ส่งสารไปยัง
ผู้รับสารได้ทางเดียวที่ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ สามารถแบ่งย่อยได้ดังนี ้

1.1  สื่อท าหน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง  สื่อท าหน้าที่ส่ งสาร
ตัวหนังสือหรือเสียงหรือภาพไปเพียงอย่างเดียว ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิทยุ 

1.2  สื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารสองอย่าง คือส่งทั้งภาพและเสียงไปพร้อมกัน ได้แก่ 
สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ 

2.  สื่อใหม่ (new media) หมายถึง สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าที่ส่งสาร
และรับสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ 
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ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน  โดยรวมเอาระบบเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้า
ของระบบเทคโนโลยีแบบประสม (multimedia) ปัจจุบันสื่อใหม่พัฒนาขึ้นหลากหลาย ที่เป็นที่รู้จัก
และนิยมกันมากคือ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ในอนาคตสื่อใหม่พัฒนายิ่งขึ้น  
โดยการน าเอาสื่อดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์มาผนวกรวมกับสื่ออินเทอร์เน็ต เรียกว่า สื่อ
โทรทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์ ที่ท าหน้าที่ส่งสารหลายอย่างเช่นกัน คือ  ภาพ เสียง และข้อความ ดังนั้น 
เมื่อผู้บริโภคดูรายการโทรทัศน์แบบเฉพาะบุคคลจะสามารถมีปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตพร้อมกัน  

นอกจากนี้ ธิดาพร ชนะชัย (2550, หน้า 1-3) ยังได้แบ่งความหมายของสื่อใหม่ 
ออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

2.1   สื่อดิจิทัล (digital media) เป็นการสื่อสารไร้สายที่รวดเร็วด้วยระบบใย
แก้วน าแสง เชื่อมต่อข้อมูลผ่านดาวเทียม 

2.2   สื่อซึ่งเป็นสื่อใหม่ที่นอกเหนือจากสื่อพ้ืนฐานเดิมที่มีอยู่ 
2.3   สื่อสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพ่ือสนับสนุนงานบางอย่าง โดยเน้นเรื่องนวัตกรรม

เชิงสร้างสรรค์ (creativity innovation) 
ในเวลานี้ นักวิชาการสื่อสารมวลชนนับว่า“สื่อใหม่” อย่างสื่ออินเทอร์เน็ตเป็น

สื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่งท าหน้าที่เป็นสื่อระหว่างบุคคลไปในตัว เช่น การส่งข้อความทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) การสนทนาทางเว็บบอร์ด การ
พูดคุยผ่านโปรแกรม (chat) ต่าง ๆ เป็นต้น สื่อใหม่ยังมีพัฒนาการอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา โดยมี
หลักการที่ส าคัญ คือ การบรรจบกัน (convergence) ของเทคโนโลยีการสื่อสาร (communication 
technology) 3 ประเภท ได้แก่ เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง (broadcast technology) 
เทคโนโลยีการพิมพ์ (printing technology) และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computer technology) 
โดยมีเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม (telecommunication technology) เป็นปัจจัยสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงนี้ 

สื่อใหม่ในรูปแบบเนื้อหาแบบดิจิทัลที่พบเห็นในปัจจุบัน มีแนวโน้มว่าจะมีบทบาท
ส าคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยสื่อใหม่แต่ละประเภทมีความโดดเด่นและแตกต่างกันตามประโยชน์
และวัตถุประสงค์ในการใช้สื่อ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของสื่อใหม่ได้ดังนี้  (ปิยะพร เขตบรรณพต, 
2553, หน้า 9) คือเว็บไซต์ (web site) อินเทอร์เน็ต (internet) อีเมล (e-mail) เทคโนโลยีส าหรับ
อุปกรณ์พกพาหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ (mobile platform) วิดีโอเกม และโลกเสมือนจริง ซีดีรอม
มัลติมีเดีย ซอฟต์แวร์ บล็อกและวิกิพีเดีย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ตู้ให้บริการสารสนเทศ 
โทรทัศน์โต้ตอบ อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น โทรศัพท์มือถือ พีดีเอ พอดแคสต์ เป็นต้น 
และนวนิยายแบบข้อความหลายมิติ (hypertext fiction) 

นอกจากนี้ วิเวียน (Vivian, 2013) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Winona 
State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เขียนหนังสือ Media of Mass Communication ที่มี
การจัดแบ่งประเภทสื่อไว้ดังนี้ 

1. แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมสื่อ (mass media industries) ได้แก่  
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (ink on paper) เช่นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ เป็นต้น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
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1.2 สื่อเสียง (sound media) เช่น วิทยุกระจายเสียง: วิทยุผ่านดาวเทียม 
(satellite radio) พอดแคสติง (podcasting มาจาก broadcasting + iPod) หรือการเผยแพร่เสียงรวม 
ไปถึงการพูดคุย เล่าเรื่อง สนทนาเรื่องต่าง ๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต และวิทยุตามความต้องการ
ของผู้ฟัง (on-demand radio) ที่สามารถรับฟังรายการสดหรือย้อนหลังก็ได้    

1.3 สื่อภาพเคลื่อนไหว (motion picture) เช่นโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น 
1.4 ภูมิทัศน์สื่อใหม่ (new media landscape) เช่น สื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

นวนิยายมือถือ (cell phone novel) บล็อก (blog) สื่อสังคม (social media) เกม (game) 
โปรแกรมในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบเว็บไซต์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (search engine) 
คลังดิจิทัลเก็บข้อมูล (digital store) วิกิพีเดีย (wikipedia) และการบันทึกข่าวสาร (news record) 

2. แบ่งตามประเภทเนื้อหาสื่อ (mass media content) ได้แก่  
2.1 ข่าว (news) เป็นการรายงานความเปลี่ยนแปลง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่

เกิดข้ึน ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การรายงานสด สกู๊ปข่าว สารคดีข่าว วิเคราะห์ข่าว 
2.2 การประชาสัมพันธ์ (public relations) เป็นสื่อสารที่มุ ่งหวัง

ความพึงพอใจ ต้องการส่วนแบ่งทางจิตใจ (share of mind) ผ่านการจัดกิจกรรมชักจูงใจต่าง ๆ เช่น 
ข่าวแจก สื่อสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น ความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ คือ
สัมพันธภาพที่ด ี 

2.3 การโฆษณา (advertising) มีความมุ่งหวังด้านการขายสินค้าหรือ
ส่วนแบ่งทางการตลาด (marketshare) ในยุคการตลาดมวลชน  โฆษณาจะน าเสนอไปกลุ่มคนจ านวน
มาก แต่ในปัจจุบันเมื่อการบริโภคข่าวสารเปลี่ยนไป โฆษณาก็ต้องปรับเปลี่ยนการน าเสนอให้เข้าถึง
สมาชิกสังคมกลุ่มย่อย  

2.4 ความบันเทิง (entertainment) เป็นการสร้างความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินกับผู้รับสาร เช่น แสดงการเล่าเรื่อง (storytelling) ดนตรี กีฬา เกมโชว์ วาไรตี้ รวมทั้ง
คุณค่าทางศิลปะ  

3.  แบ่งตามประเภทเทคโนโลยีสื่อ (media technology) ได้แก่ 
3.1  เทคโนโลยีการพิมพ์ (printing technology) จากการค้นคิดแท่นพิมพ์

และตัวพิมพ์โลหะได้ในราวกลางปี ค.ศ. 1440 นั้น การสื่อสารด้วยการเขียนไปยังมวลชนก็เปลี่ยนเป็น
การพิมพ์ และที่มีผลต่อการด ารงชีวิตของคนยุคนั้น จนกระทั่งในปลายปี ค .ศ. 1800 เทคโนโลยี
ด้านภาพถ่ายเข้ามาผสมผสานกับการพิมพ์ ท าให้สื่อสิ่งพิมพ์ได้รับความนิยมมากขึ้น 

3.2  เทคโนโลยีเคมี (chemistry technology) ตามประวัติศาสตร์กล่าว
ไว้ว่า ภาพถ่ายมีรากฐานมาจากการค้นพบทางปฎิกิริยาเคมี และพัฒนาการต่อเนื่องตั้งแต่ยุคสงครามกลาง
เมืองของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพ่ือสร้างรูปแบบใหม่ในการเก็บบันทึก เมื่อมีการน าภาพถ่ายมาใช้ใน   
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นมรดกทางความคิดของ Johannes Gutenberg สื่อมวลชนเริ่มเข้าสู่ยุคการสื่อสาร
ด้วยภาพ จากนั้นในราวปลาย ค.ศ. 1800 ภาพยนตร์ (movie) ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีเคมีเช่นกัน 
พร้อม ๆ กับการประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพ (camera) กล้องถ่ายภาพยนตร์ (movie camera) และ
เครื่องฉายภาพ (projector) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
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3.3  เทคโนโลยีไฟฟ้า (electrical technology) เกิดจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนราวต้น ค .ศ. 1900 ที่ต้องการความเป็นสุนทรีย์ที่สัมผัสได้ 
อุตสาหกรรมเพลงจึงเฟ่ืองฟูขึ้น กอรปกับเทคโนโลยีการบันทึกเสียงและการเปิดฟังเสียงที่มีคุณภาพ
มากขึ้น ส่งผลให้สื่อมวลชนประเภทวิทยุและโทรทัศน์ได้รับความนิยม รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ไฟฟ้าเพ่ือการรับส่งสัญญาณนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

3.4 เทคโนโลยีดิจิตอล (digital technology) ทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัล
ถูกน ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้านของการด าเนินชีวิตมนุษย์ รวมทั้งบูรณาการกับสื่อเดิม
ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต และใยแก้วน าแสง (fiber optic) เกิดการนิยามสื่อมวลชน
รูปแบบใหม่นี้ว่า สื่อหลอมรวม (convergence media)     

 
 

คุณลักษณะของสื่อ 
ธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันอย่างเห็นชัด สื่อมีรูปแบบเฉพาะ 

มีลักษณะที่โดดเด่นและมีองค์ประกอบที่ต่างกันออกไป จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึง คุณลักษณะ
เฉพาะ รูปแบบ ลักษณะ และองค์ประกอบของสื่อให้เป็นอย่างดี เพราะมีความส าคัญต่อการเปิดรับสื่อ
และการใช้ประโยชน์จากสื่อ ในบทนี้จะกล่าวถึงคุณลักษณะของสื่อมวลชน ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกับ
สื่อประเภทอ่ืน ๆ อย่างมาก มีความซับซ้อนในแง่กระบวนการด าเนินงาน และมีอิทธิพลต่อสังคม 
อย่างมากด้วย 

สื่อมวลชนมีคุณลักษณะแตกต่างจากสื่อที่ใช้ในการสื่อสารรูปแบบอ่ืน ดังนี้ (สุรสิทธิ์ 
วิทยารัฐ, 2550) 

1.  ต้องเป็นสื่อที่สามารถน าพาข่าวสารไปยังมวลชนผู้รับสารซึ่งอาศัยในหลากหลาย
พ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว 

2.  เป็นสื่อที่มีความสลับซับซ้อน เนื่องจากต้องอาศัยเทคโนโลยีในการด าเนินงาน
และต้องมีการลงทุนสูง 

3.  เป็นสื่อที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบเอกวิถี และไม่เอ้ือให้เกิดปฏิกิริยาตอบ
กลับแบบทันทีทันใด 

4.  สื่อมวลชนมีหลายประเภท และมีหลากหลายทางเลือกในสื่อประเภทเดียวกันจึง
ท าให้มวลชนผู้รับสารสามารถเลือกรับสารได้ตามความต้องการ ผู้ส่งวารจึงไม่สามารถบังคับให้
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้รับสารจากสื่อของตนได้ตามต้องการ 

5.  สื่อมวลชนมีข้อจ ากัดเรื่องช่องทางการรับรู้ ดังนั้น ประสิทธิภาพในการน าเสนอ
สารผ่านสื่อ จึงมีผลอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลในการสื่อส ารความหมาย เช่น การสื่อสารผ่าน
วิทยุกระจายเสียงเป็นการส่งสารผ่านคลื่นเสียงซึ่งรับรู้ได้โดยการได้ยินเสียงเท่านั้น หากผู้พูดเรียบเรียง
สารไม่ชัดเจนก็อาจท าให้ผู้รับสารเข้าใจผิดพลาด เพราะไม่มีบริบทแวดล้อมอ่ืนช่วยให้เข้าใจสารได้
เหมือนกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคล 

6.  เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้ว สื่อมวลชนมี
ศักยภาพในการให้ข่าวสาร ข้อมูล หรือความรู้สูงกว่าสื่อบุคคล  ซึ่งมีศักยภาพในการโน้มน้าวใจให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้สูงกว่าสื่อมวลชน  
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อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงสื่อใหม่ที่เรียกว่าสื่อมวลชนรูปแบบหนึ่งในปัจจุบันนั้น ได้
ช่วยลดข้อจ ากัดในเรื่องการสื่อสารแบบทางเดียวตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และช่วยให้คู่สื่อสารสามารถ
แสดงปฏิกิริยาตอบกลับระหว่างกันได้ทันทีทันใด อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

วัฒนา พุทธากูรานนท์ (2546 อ้างถึงใน สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2550) กล่าวถึงลักษณะ
ของสื่อมวลชนไว้ดังนี้ 

1.  สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จะต้องมีสถาบัน และกลุ่มสาธารณชนเพ่ือจะ
สื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 

2.  สื่อมวลชนจะถ่ายทอดข่าวสารไปยังกลุ่มสาธารณชนได้โดยตรงอย่างรวดเร็วด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3.  สื่อมวลชนเป็นของส่วนรวมจะน าไปใช้เพ่ือบุคคล ประโยชน์ของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ สิ่งที่จ ากัดขอบเขตของสื่อมวลชนก็คือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และจรรยาบรรณ 

4.  กลุ่มเป้าหมายของสื่อมวลชนมีภูมิแตกต่างกัน  การใช้สื่อมวลชนประเภทใด
ให้ได้ผลจะต้องศึกษาท าความเข้าใจกับภูมิหลังของกลุ่มเป้าหมายนั้นก่อน 

5.  สื่อมวลชนสามารถติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลวิทยุสามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลได้ดีกว่าสื่ออ่ืน 

6.  วิธีการเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนแตกต่างกันตามวิธีการของสื่อสารมวลชน 
แต่ละประเภท ดังนั้น ประชาชนกลุ่มเป้าหมายย่อมมีความคิดและการรับสารที่แตกต่างกันตาม     
พ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคน 

7.  สื่อมวลชนมีจิตวิทยาในการกระตุ้นและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ตลอดจนความร่วมมือกันในกิจกรรมต่าง ๆ คือการเกิดประชามติ 

ส่วนคุณลักษณะของการสื่อสารมวลชนที่มีสื่อมวลชนเป็นองค์ประกอบส าคัญ มี
ลักษณะดังนี้ 

1.  สื่อมวลชนจะต้องมีโครงสร้างองค์กร มีการแบ่งงานกันท า 
2.  สื่อมวลชนมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งสารไปยังผู้รับสารเป็นจ านวนมากในเวลา

เดียวกัน โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการทั้งด้านการผลิตและการสื่อสาร 
3.  สื่อมวลชนเป็นกิจกรรมสาธารณะ เนื้อหาของสารเป็นที่เปิดเผย 
4.  ผู้รับสารเป็นบุคคลหลายประเภท มีความแตกต่างกันในด้านอาชีพ การศึกษา 

ฐานะเศรษฐกิจ 
5.  สื่อมวลชนสามารถเข้าถึงกลุ่มคนจ านวนมากได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ผู้ส่งสารและ

ผู้รับสารอยู่ห่างไกลกัน 
6.  ผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่มีความรู้สึกสัมพันธ์กันโดยส่วนตัว 
7.  ผู้รับสารมีลักษณะเป็นกลุ่มที่แน่ชัด เช่นกลุ่มผู้ฟังวิทยุ กลุ่มผู้ชมโทรทัศน์ เป็นต้น 

แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเพศชายและหญิง ซึ่งมีอายุแตกต่างกัน 
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สื่อแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน  ลักษณะเฉพาะนี้มีส่วนในการ
ก าหนดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของสื่อแต่ละประเภทให้แตกต่างกันไปด้วย หากสื่อมีลักษณะ
อย่างไร คนก็จะต้องปรับตัวและปรับกระบวนการรับรู้เพื่อให้เข้ากับลักษณะของสื่ออ่ืน ๆ จึงอาจกล่าว
ได้ว่าสื่อมีอิทธิพลในการก าหนดการรับรู้ของคนเป็นอย่างมาก กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ลักษณะของสื่อ
จัดเป็นสารประเภทหนึ่งที่ได้ส่งทอดมายังผู้รับสารขณะเปิดรับข่าวสาร โดยจะเข้ามาก าหนดรูปแบบ
การรับรู้ของผู้รับสารโดยที่ผู้รับสารอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ และทั้งนี้รูปแบบการน าเสนอที่ต่างกันก็
อาจจะท าให้ผู้รับสารคนเดียวกันเลือกที่จะรับข่าวสารแตกต่างกันออกไป และสามารถจดจ า เข้าใจ
เนื้อข่าว และรู้สึกพึงพอใจในข่าวสารที่น าเสนอได้แตกต่างกันด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2541 อ้างถึง
ในวราภรณ์ กุลสมบูรณ์, 2547, หน้า 32) 

 
ลักษณะทางธุรกิจของสื่อมวลชน   
ในการด าเนินงานของสื่อมวลชนนั้น มีการด าเนินงานซ้อนกันอยู่ 2 ประการ คือ    

1) เป็นธุรกิจ 2) เป็นบริการสาธารณะ กล่าวคือ สื่อมวลชนจะท าหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ แก่สังคม 
โดยเฉพาะด้านข่าวสารและความคิดเห็น ในขณะเดียวกันก็จะต้องหล่อเลี้ยงธุรกิจตัวเองให้ได้ด้วยใน
ปัจจุบันการด าเนินงานของสื่อมวลชนมีแนวโน้มที่มุ่งเน้นทางธุรกิจมากขึ้น (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2550) 
โดยสรุปได้ดังนี้ คือ 

1.  กิจการสื่อมวลชนต้องลงทุนสูงต้องอาศัยนักธุรกิจและนักบริหารเข้าร่วม
ประกอบการ การก าหนดนโยบาย ตลอดจนการตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง  ๆ จึงมักแสดงออกตาม
ลักษณะทางธุรกิจยิ่งกว่าการบริการสาธารณะ 

2.  ภาพยนตร์แต่เดิมเป็นสื่อมวลชนที่มีรายได้โดยตรงจากผู้บริโภคเป็นหลัก แต่ใน
ปัจจุบัน ผู้อ านวยการสร้างภาพยนตร์ต้องเพ่ิมรายได้จากการหาผู้สนับสนุนรายการ (sponsor) โดย
ภาพยนตร์หลายเรื่อง มีการก าหนดให้ตัวละครใช้สินค้าที่สนับสนุนรายการ โดยเน้นให้เห็นตัวสินค้า
และชื่อสินค้าอย่างชัดเจน  

3.  หนังสือพิมพ์และนิตยสาร ไม่อาจหวังพ่ึงรายได้จากการขายมาเลี้ยงตนเองได้
โดยตลอด ในขณะที่วัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นมีราคาสูงข้ึนเรื่อย ๆ แต่หนังสือพิมพ์และ
นิตยสารไม่อาจขึ้นราคาตามไปได้เสมอ ทั้งนี้เพราะ 

3.1  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถซื้อได้ เป็นการสร้างจ านวน
ผู้อ่านและอิทธิพลด้านอื่น ๆ  

3.2  การแข่งขันกันเองท าให้หนังสือพิมพ์ระดับใหญ่ ไม่กล้าขึ้นราคา     
เพราะกลับยอดจ าหน่ายจะลดลง หนังสือพิมพ์ระดับใหญ่ นั้นมีรายได้หลักจากการโฆษณาอยู่แล้ว   
ถ้าหากจ าเป็นจะต้องขึ้นราคา ทางแก้ไขก็คือ ใช้วิธีหารายได้จากการลงแจ้งความ และบริการโฆษณา
สินค้าก่อน 
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การเปรียบเทียบสื่อ  
จากคุณลักษณะของสื่อดังที่กล่าวมา เห็นได้ว่าสื่อแต่ละประเภทล้วนมีลักษณะเฉพาะ 

ของตัวเอง หากจะเปรียบเทียบสื่อประเภทต่าง ๆ อาจมีเกณฑ์มากมายที่น ามาใช้ได้ ในบทนี้จะ
เปรียบเทียบสื่อโดยแบ่งประเภทของสื่อออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื่อ คือสื่อดั้งเดิม 
(traditional media) และสื่อใหม่ (new media) ด้วยเกณฑ์องค์ประกอบส าคัญของกระบวนการ
สื่อสาร ดังนี้ 

1.  ผู้ส่งสาร มีความแตกต่างกัน สื่อดั้งเดิมนั้นผู้ส่งสารเป็นองค์กรขนาดใหญ่ เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ส่วนสื่อใหม่นั้นผู้ส่งสารมักเป็นบุคคลทั่วไปที่สื่อสารกันระหว่างบุคคลหรือ
สื่อสารกันภายในกลุ่ม เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร ์เว็บบอร์ด เป็นต้น 

2.  สาร เนื้อหาสารจากสื่อดั้งเดิมอย่างสื่อมวลชนนั้นมักถูกกลั่นกรองความถูกต้อง
และเป็นเนื้อหาที่สร้างผลกระทบต่อสังคมวงกว้างมากกว่าสารของสื่อใหม่ที่มักเป็นเนื้อหาความคิดเห็น
ส่วนบุคคล 

3.  ช่องทางการสื่อสาร มีความต่างกันด้วยธรรมชาติของสื่ออย่างชัดเจน สื่อดั้งเดิม
ใช้ช่องทางการสื่อสารคือสื่อมวลชน ได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เป็นหลัก 
ส่วนสื่อใหม่ใช้ช่องทางการสื่อสารคือ สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นหลัก โดยมีอุปกรณ์สื่อสารที่ส่งผ่านระบบ
ออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้จ านวนมากมายมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
เป็นต้น  

4.  ผู้รับสาร สื่อดั้งเดิมอย่างสื่อมวลชนนั้นผู้รับสารไม่เป็นที่รู้จักของผู้ส่งสาร แต่
ผู้รับสารของสื่อใหม่มักเป็นที่รู้จักกันกับผู้ส่งสาร 

5. ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ ผู้รับสารของสื่อดั้งเดิมมักไม่มีปฏิกิริยาสะท้อนกลับไปยัง
ผู้ส่งสารคือมักเป็นการสื่อสารทางเดียว แตกต่างจากผู้รับสารของสื่อใหม่ที่มักมีปฏิกิริยาสะท้อน
กลับไปยังผู้ส่งสารคือเป็นการสื่อสารสองทาง   

ทั้งนี้ เครื่องมือการสื่อสารของสื่อใหม่นั้น สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร การเลือกรับสาร ปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดขึ้นระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารใน
กระบวนการสื่อสาร รวมถึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการท างานขององค์กรสื่อที่ต้องมีความยืดหยุ่น
มากขึ้นในการบูรณาการข้อมูลและช่องทางการสื่อสาร (Pavlik, 1999) อย่างไรก็ตาม นอกจากเกณฑ์
ที่ใช้เปรียบเทียบสื่อประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว สื่อแต่ละประเภทยังมีบทบาทที่แตกต่างกัน อันแสดง
ให้เห็นถึงหน้าที่ของสื่อท่ีต่างกันด้วย 

 
 

บทบาทของสื่อ    
สื่อนับเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญ

ต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม และมียังผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ 
สื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมย่อมแสดงออกมาในลักษณะนั้นได้เช่นกัน 
บทบาทของสื่อนั้นมีหลากหลาย ทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสาร
ทางปัญญา จิตวิทยาสังคม การเป็นสื่อทางเลือก การพึ่งพาสื่อในภาวะวิกฤต และบทบาทของสื่อใหม่ 
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บทบาทของสื่อด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม  
ปรมะ สตะเวทิน (2539) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในด้านสังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ไว้ดังนี้  
1. เป็นความจ าเป็นต่อสังคม (a social need) การสื่อสารถือเป็นส่วนประกอบที่

ส าคัญของกระบวนการสังคมโดยท าหน้าที่ในการให้ข่าวสารแก่สังคม สังคมไม่สามารถด ารงอยู่ได้ใน
วันนี้หากสังคมไม่มีข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง เหตุการณ์ระหว่างประเทศ และ
เหตุการณ์ในท้องถิ่น หรือสภาพดินฟ้าอากาศ รัฐบาลต้องการข่าวสารต่าง ๆ จากทุกมุมของประเทศ 
และจากทุกซีกของโลกเกี่ยวกับแนวโน้มของการเพ่ิมของประชากร ผลของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร แหล่งน้ า ฯลฯ หากรัฐบาลต้องการที่จะวางแผนล่วงหน้าเพ่ืออนาคต  หากปราศจากข้อมูล
เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าโลกและตลาดเงินตรา  เจ้าหน้าที่ของรับก็จะขาดด้อยประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจกรรมและการตกลงระหว่างประเทศ  อุตสาหกรรมก็ต้องการข่าวสารที่รวดเร็ว
จากหลายแหล่งเพ่ือที่จะเพ่ิมผลผลิตและท าให้กระบวนการการผลิตทันสมัย ฯลฯ กองทัพ พรรค
การเมือง สายการบิน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค์กรอ่ืน ๆ ทุกชนิดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ในปัจจุบันโดยปราศจากการแลกเปลี่ยนข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในแต่ละวัน 

2. เป็นเครื่องมือทางการเมือง (a political instrument) ในสังคมการเมือง
ประชาธิปไตย สิทธิของพลเมืองในการที่จะได้รับข่าวสาร (the citizen right’s to information) 
เป็นสิ่งที่ได้รับการสนับสนุน สิทธิดังกล่าวคือสิทธิในการที่จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งใดก็ตามที่อาจจะ
มีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวัน ช่วยในการตัดสินใจของคน และช่วยในการใช้ความคิดของคน ข่าวสาร
ต่าง ๆ จากสื่อมวลชนช่วยให้ประชาชนรู้เข้าใจและติดตามบทบาทและการปฏิบัติภารกิจของรัฐบาลได้
ทัน ดังนั้นข่าวสารจากสื่อมวลชนจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของสังคมในอันที่จะตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาลและเป็นตัวถ่วงดุลอ านาจของรัฐ  สื่อมวลชนท าหน้าที่เป็นทั้งผู้สะท้อน และ
ผู้สร้างประชามติ ในสังคมการเมืองประชาธิปไตยประชามติเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินใจของ
รัฐบาลเกี่ยวกับนโยบาย แผนและแนวทางการปฏิบัติภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงเป็น
กระจกส่องให้รัฐบาลทราบถึงประชามติ 

3. เป็นพลังทางเศรษฐกิจ (an economic force) การเผยแพร่ข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องของสื่อมวลชนมีความส าคัญต่อวิถีชีวิตของเศรษฐกิจ รวมทั้งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนา
ด้วย  ทั้งนี้เพราะข่าวสารจากสื่อมวลชนมีผลกระทบต่อการท างานและการผลิต ความก้าวหน้า และ
ความทันสมัยทางเทคโนโลยีของสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ช่วยให้เกิด
การขยายตัวทางธุรกิจในหลาย ๆ ด้าน ทั้งอุตสาหกรรม การค้า การธนาคาร การบิน ฯลฯ ไปสู่
ท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์
และเทคนิค” (scientific and technical information) ในปัจจุบันถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพราะช่วยให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ การเพ่ิมปริมาณ และคุณภาพของ
ผลผลิต 

4. ศักยภาพทางการศึกษา (an educational potential) ไม่เพียงแต่
สถาบันการศึกษาเท่านั้นที่ท าหน้าที่ทางการศึกษา แต่สื่อมวลชนก็ได้ท าหน้าที่นี้ด้วยในลักษณะต่าง  ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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4.1  ข่าวสารและสื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสติปัญญา (intellectual 
development) ข่าวและข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไปทั่วโลก ช่วยในการพัฒนาความรู้และ
สติปัญญาของประชาชนในประเทศและชุมชน 

4.2  สร้างบุคลิกภาพใหม่ (emergence of a new framework for the 
personality) การมีสื่อมวลชนอย่างแพร่หลายในทุกถิ่นทุกท้องที่ในสังคมสมัยใหม่ช่วยสร้าง
บุคลิกภาพใหม่แก่ประชาชนด้วยการยกระดับรสนิยมทางการศึกษา แนวคิดเรื่ อง “หมู่บ้านโลก” 
(global village) แสดงให้เห็นถึงการที่สมาชิกของสังคมสามารถเข้าถึงข่าวสารและความรู้เดียวกันได้
ข่าวสารจากสื่อมวลชนท าให้เกิด “คนใหม่” (new man) ที่ถูกสร้างนิสัยในการคิด ทัศนคติในการ
วิเคราะห์ และการรู้จักวิธีการท างานด้านเทคนิค 

4.3  สร้างมาตรฐานทางปัญญา (Intellectual standardization) การ
เผยแพร่ข่าวสารความรู้ทางสื่อมวลชนช่วยลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในคุณภาพด้านความรู้ 
ท าให้กลุ่มต่าง ๆ รู้เหมือน ๆ กัน ท าให้เกิดมาตรฐานทางความรู้เป็นอย่างเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น
รายการศึกษาทางโทรทัศน์มีส่วนช่วยอย่างยิ่งในการท าให้คนมีความรู้ระดับเดียวกัน รวมทั้งการให้ความรู้
แบบไม่เป็นทางการผ่านสื่อสารมวลชนแก่ชาวนา ผู้ใหญ่และประชาชนที่ต้องการความรู้ด้านเทคนิค 

4.4  ท าหน้าที่เป็นโรงเรียน (the school) นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา 
สื่อมวลชนได้ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้แก่สมาชิกของสังคมแข่งกับโรงเรียน สื่อมวลชนให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ตรงกับความสนใจของคนและเป็นเรื่องแปลกใหม่ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความยุ่งเหยิงของโลก ที่เข้าใจง่าย 
และท่ีมีคุณค่าน่าพอใจ 

สื่อมวลชนแสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างยิ่งในการเผยแพร่ข่าวสาร
และความรู้ สถาบันการศึกษาได้ให้ความรู้เรื่องสื่อมวลชนและการใช้สื่อมวลชนในโรงเรียนตั้งแต่
ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมด้วยการน าหนังสือพิมพ์เข้ามาในโรงเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสอนให้
นักเรียนมีปฏิกิริยาเชิงวิจารณ์ต่อข่าวสาร และรู้จักเลือกอ่านเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ เลือกฟังและ     
ดูรายการ และเลือกท ากิจกรรมในเวลาว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูโทรทัศน์ที่มีคุณภาพและเหมาะสม
กับวัฒนธรรม 

4.5 ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ (an exchange of knowledge) 
สื่อมวลชนท าให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ไม่มีอุปสรรค
สกัดกั้นระหว่างบุคคล ชนชั้น กลุ่ม และประเทศ กล่าวโดยสรุปศักยภาพทางการศึกษาของสื่อมวลชน
ก็คือการท าหน้าที่สอนให้คนหนุ่มสาว มีความทันสมัยและสามารถด าเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่ได้อย่าง
เหมาะสม 

5. เป็นแรงกระตุ้นวัฒนธรรม (an impulse to culture) สื่อมวลชนเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของวัฒนธรรม  สื่อมวลชนท าหน้าที่เป็นพาหนะขนส่งถ่ายทอดวัฒนธรรม 
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือของวัฒนธรรมโดยท าหน้าที่ในการส่งเสริมทัศนคติ จูงใจ และส่งเสริมรูปแบบ
ของพฤติกรรมของคนในสังคม ตลอดจนก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม สื่อมวลชน
เป็นเครื่องมือส าคญัที่ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมได้ สื่อมวลชนสามารถสะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมของสังคม สิ่งที่ต้องระวังก็คือการแทรกแซงทางวัฒนธรรมของต่างประเทศซึ่งเผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชนอันเป็นอันตรายต่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ  
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บทบาทของสื่อด้านการสื่อสารทางปัญญาและจิตวิทยาสังคม 
คลอส (Clause) ได้เสนอบทบาทหน้าที่ของสื่อที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมา โดยแบ่ง

บทบาทหน้าที่ออกเป็น 2 ด้าน คือบทบาทหน้าที่ของสื่อที่เป็นการสื่อสารทางปัญญา และบทบาท
หน้าที่ทางด้านจิตวิทยาสังคม ดังนี้ (บ ารุง สุขพรรณ์, 2522 อ้างถึงใน วีณา แก้วประดับ, 2548)  

1. บทบาททางด้านการเสริมสร้างความรู้และการให้การศึกษา (intellectual 
communication) เป็นบทบาทส าคัญของสื่อมวลชนที่จะต้องเสริมสร้างความรู้และการให้การศึกษา
แก่คนในสังคมเพ่ือให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด การแถลงข่าวสารจึงเป็นหน้าที่หลักในประเด็นนี้ ทั้งนี้
เพราะในสังคมปัจจุบันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายจนไม่สามารถติดตามรับรู้ได้ด้วยคนเพียงคนเดียว 
สื่อมวลชนจึงต้องช่วยท าหน้าที่รวบรวมเสนอข่าวคราวให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ โดยสามารถแบ่ง
หน้าที่ของสื่อมวลชนในด้านนี้ออกได้เป็น 4 ประเด็นคือ 

1.1  เพื่อให้ข่าวสาร ซึ่งรวมถึงข่าวประจ าวันและข่าวสารทั่วไปในด้านต่าง ๆ 
สื่อมวลชนนั้นจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยไม่ล าเอียง  ต้องเสนอ
ข่าวหรือเรื่องราวที่บิดเบือนความจริงท าให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังและผู้ชมเข้าใจผิด สื่อมวลชนจะต้องให้ข้อมูล
เพ่ือให้ผู้รับสารนั้นตัดสินเอง ฉะนั้นการเสนอเรื่องราวต้องเสนอในลักษณะอาศัยข้อเท็จจริงเป็นหลัก 

1.2  เพื่อให้การศึกษา เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะยกระดับการศึกษาของ
คนในสังคมให้สูงขึ้นให้สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้ตามควรแก่อัตภาพ หน้าที่การศึกษานี้
เป็นการให้ข่าวสารและถ่ายทอดความนึกคิดต่าง ๆ ไปยังคนรุ่นหลัง ๆ อีกด้วย 

1.3  เพื่อแสดงออกทางสังคม การแสดงออกในด้านอุดมการณ์ ความคิดเห็น
ในการปรับปรุงสังคมสามารถแสดงผ่านสื่อมวลชนได้ และจะเป็นการเผยแพร่ความคิดเห็นนั้นให้
แพร่หลายยิ่งขึ้นและอาจกลายเป็นอุดมการณ์ของชาติขึ้นก็ได้  นอกจากนี้สื่อมวลชนยังเป็นเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ง เพราะภาษาและตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์ที่บอกถึงความ
เป็นอยู่ในด้านวัฒนธรรมได้แง่หนึ่ง 

1.4  เพื่อขจัดความกดดันและขัดแย้งในสังคม  สื่อมวลชนเป็นเวทีกลางที่ 
ทุกคนในสังคมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี  เมื่อสังคมได้ทราบความต้องการหรือความกดดันแล้วก็
จะสามารถแก้ไขได้ และในปัจจุบันการด าเนินงานต้องมีการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
และทุกคนในสังคม จึงมีการใช้สื่อมวลชนในด้านการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีขึ้นด้วย 

2. บทบาททางด้านจิตวิทยาสังคม (psycho social functions) บทบาททางด้านนี้
เพ่ือเป็นการบ ารุงขวัญและสร้างพลังจิตใจของสมาชิกในสังคมให้ดีขึ้น โดยแยกเป็น 3 ประเด็นคือ 

2.1  เพ่ือสร้างความผูกพันในสังคม ในขณะเดียวกันขจัดความโดดเดี่ยวทาง
สังคมให้ลดน้อยลงไป 

2.2  เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ คลายความตึงเครียดจากการท างาน 
2.3  เพ่ือบ าบัดทางจิต (psychotherapy) คือ การรักษาเยียวยาภาวะไม่สบาย

ต่าง ๆ ทางจิตใจ เช่น ให้ข่าวสารที่อาจช่วยชดเชยสิ่งที่สังคมขาดและเสนอเรื่องราวต่าง  ๆ เพ่ือให้
สังคมด าเนินไปในทางท่ีดีขึ้น 

ในยุคสื่อหลอมรวมหรือยุคสังคมข้อมูลข่าวสารนี้ สื่อยังมีบทบาทใหม่ที่น่าสนใจ
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ บทบาทการเป็นสื่อทางเลือก (alternative media) และบทบาทการพ่ึงพาสื่อในภาวะวิกฤต   
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บทบาทการเป็นสื่อทางเลือก  
ปัจจุบันได้มีการน าสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิมไปใช้งานในลักษณะสื่อทางเลือก จาก

เหตุการณ์ความขัดแย้งที่ผ่านมา ส่งผลให้ “สื่อทางเลือก” หรือ “สื่อใหม่” มีรูปแบบหลากหลายและ
เพ่ิมบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เคเบิลทีวี หรือวิทยุชุมชน 
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2554) ชี้ให้เห็นถึงสื่อใหม่ในฐานะที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะทางการเมืองและ
เสรีภาพในการสื่อสารว่า “ประเด็นพ้ืนที่สาธารณะส าหรับข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมืองในสื่อในระบบปัจจุบันมีปัญหา อันน าไปสู่การเปิดพ้ืนที่ใหม่ แสวงหาพ้ืนที่การสื่อสารใหม่ 
แต่ไม่ได้หมายความว่าสื่อใหม่จะแทนที่สื่อกระแสหลักขนานแท้และดั้งเดิมทีเดียว พ้ืนที่ในโลกออนไลน์ 
แม้จะเป็นพื้นทีใ่หม่ แต่ก็ไม่ใช่พ้ืนที่ส าหรับคนไม่มีปากไม่เสียง หรือ voice of voiceless หากแต่เป็น
พ้ืนที่ที่เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้กับคนกลุ่มเดิมที่มีความสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารอ่ืนอยู่แล้ว” 
จากการเปิดพ้ืนที่สื่อสารในโลกออนไลน์ ส่งผลให้ประชาชนได้รับสิทธิในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน ดังนั้นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและมีอิทธิพลทางสังคมจาก    
ทุกภาคส่วนควรจะต้องร่วมมือกันส ารวจตรวจสอบกันเอง (self-control) เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
คนรุ่นใหม่ที่เป็นทั้งผู้บริโภคสื่อ ผู้ผลิตสื่อ และผู้ส่งสาร  

ในกลุ่มของภาคธุรกิจก็น าสื่อทางเลือกเหล่านี้ มาเพ่ิมช่องทางทางการตลาดที่เรียก
กันว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เพ่ือให้บริษัทมีพ้ืนที่และเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ที่
ขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างจากสื่อดั้งเดิมของสื่อสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
ความสะดวกรวดเร็ว เปิดการค้าตลอดเวลา ความสามารถในการขยายฐานลูกค้า และผลกระทบในวง
กว้าง (broad influence) ความง่ายในการใช้งาน ความประหยัดค่าใช้จ่าย ความสามารถในการเป็น
ช่องทางรับค าติชมจากผู้บริโภค ส่งผลให้ธุรกิจบางประเภทมีช่องทางทางการตลาดเพ่ิมขึ้น จากการที่
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดถูกลงพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลให้ธุรกิจตอบสนอง
ผู้บริโภคท่ีเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งค าถาม การโต้ตอบ และรูปภาพจาก
ผู้ใช้จะเป็นหนึ่งในข้อมูลส าคัญส าหรับการวางกลยุทธ์ของธุรกิจ (market insight) อีกด้วย (วิธาน 
เจริญผล, 2554) ส าหรับผู้บริโภคก็มีช่องทางที่หลากหลายขึ้นในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการนั้น ๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อ รวมทั้งพัฒนาการตลาดแบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค (consumer 
to consumer or c2c) อย่างกว้างขวางมากขึ้น เช่น การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในกลุ่มคน 
ที่มีการบริโภคเหมือนกัน หรืออาจจะท าการแลกเปลี่ยนสินค้ากันเอง รวมไปถึงการขายของมือสอง       
ซึ่งถือว่าการสื่อสารทางเลือก ท าให้การตลาดเป็นของผู้บริโภคชัดเจนขึ้นในยุคนี้ 

 
บทบาทการพึ่งพาสื่อในภาวะวิกฤต     
สื่อมวลชนแสดงบทบาทเป็นผู้เชี่ยวชาญ โดยการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลต่อ

ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ทั้งนี้ สมาชิกของสังคมหรือผู้รับสารจะต้องพ่ึงพาแหล่งสารสนเทศจาก
สื่อมวลชน เพ่ือท าให้ตนได้รับความรู้ความเข้าใจ และลดความวิตกกังวลหรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่เกิดข้ึนในสังคมของตน ลักษณะและระดับการพ่ึงพาสื่อมวลชนจะเกี่ยวพันกับระดับความมั่นคง
ทางสังคมเป็นประการแรก หากสังคมมีความเปลี่ยนแปลงและขัดแย้งสูง หรือถ้าสถาบัน ความเชื่อ 
และกิจวัตรบางอย่างของสังคมถูกท้าทาย จะส่งผลให้ผู้รับสารต้องพ่ึงพาสื่อสูงขึ้น และประการที่สอง
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จะเกี่ยวพันกับระดับความน่าเชื่อถือของสื่อมวลชนในระบบสังคมนั้น ซึ่งผลของการท าหน้าที่ของ
ระบบสื่อมวลชนตามแบบทฤษฎีการพ่ึงพาสื่อนี้แบ่งได้เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิด ด้านความรู้สึก
และด้านพฤติกรรม (Rokeach and DeFIeur, 1976) ตามทฤษฎีการพ่ึงพาสื่อ (Media 
dependency theory) แสดงให้เห็นว่า ในภาวะที่สังคมเผชิญกับวิกฤติการณ์ “ข่าว” คือเนื้อหา
ส าคัญของสื่อมวลชนที่สังคมมุ่งพ่ึงพาเพ่ือต้องการรับรู้เกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง
ฉับพลันยิ่งสภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงและขัดแย้งสูงมากเท่าใด หรือความคิดความเชื่ อและ
กิจวัตรบางอย่างของสังคมถูกเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อจ ากัดมากเท่าใด ก็จะส่งผลให้ผู้รับสารต้องพ่ึงพา
ข่าวสารมากขึ้นเท่านั้น (เสริมศิริ นิลด า, 2551)   

ทั้งนี้ นอกจากสื่อมวลชนทั่วไปแล้ว สื่อใหม่ก็ได้แสดงบทบาทในภาวะวิกฤตทาง
การเมืองด้วย ดังงานวิจัยเรื่อง บทบาทหน้าที่ของเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ในภาวะวิกฤตทาง
การเมืองและความคิดเห็นของผู้อ่าน (ลักษณา คล้ายแก้ว และดวงใจ ใจรักษ์โชคไพศาล, 2555) ที่
พบว่า บรรณาธิการเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ให้ความส าคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน
ในการด้านการน าเสนอข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริง ไม่แสดงทัศนะหรือความคิดเห็นส่วนตัวลงไปในข่าว 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ให้ข่าวที่น าเสนอไปนั้นก่อให้เกิดความขัดแย้งและเน้นการหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ทั้งในภาวะวิกฤติทางการเมืองหรือในภาวะปกติก็ตาม ส่วนบทบาทของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ในภาวะวิกฤตทางการเมืองที่พบมากที่สุดคือ บทบาทการน าเสนอข่าวสารข้อมูล รองลงมาคือ 
บทบาทการอธิบายเชื่อมโยงประสานเรื่องราว บทบาทการให้ความรู้และสร้างความต่อเนื่องทางสังคม 
และบทบาทการระดมสรรพก าลังหรือผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคม 

 
บทบาทของสื่อใหม่ 
สื่อใหม่มีบทบาทอย่างหลากหลายรอบด้านในปัจจุบัน โดยนอกจากบทบาทด้านการ

สื่อสารทั่วไปแล้ว สื่อใหม่สามารถแสดงบทบาทการเสริมสร้างคุณภาพของความรู้  ความคิดเห็นเสรีที่
หลากหลาย รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ปรองดองได้ โดยเจ้าของสื่อหรือผู้ก่อตั้ง ทั้ง
ในระดับองค์กรขนาดใหญ่หรือส่วนบุคคล ทั้งนี้  ผู้ให้บริการเนื้อหา เจ้าของช่องทางการสื่อสาร และ
ผู้ใช้สื่อออนไลน์ทุกคน ควรมีความตระหนักรู้ถึงอิทธิพลและความสามารถของสื่อใหม่ และผลกระทบ
จากการใช้สื่อใหม่ ซึ่งสื่อใหม่สามารถน าไปใช้ในทางที่จะเกิดประโยชน์ในด้านข่าวสารที่รวดเร็ว
หลากหลาย เป็นพ้ืนที่สาธารณะขนาดใหญ่ เปิดโอกาสให้ความคิดเสรี การมีส่วนร่วม ให้มีการสืบค้น 
ตรวจสอบความจริง และน าเสนอให้เป็นที่ประจักษ์ได้ (ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2553)  

แม็คเควล (Dennis McQuail, 1994) เห็นว่าบทบาทของสื่อมวลชนโดยทั่วไปควรมี
หน้าที่พึงประสงค ์5 ประการคือ  

1.  การให้ข่าวสาร (information) 
- การให้ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์และสภาพการณ์ในสังคมและในโลก 
- บอกให้ทราบถึงสัมพันธภาพแห่งอ านาจ 
- ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดใหม่ ๆ การปรับตัวและความก้าวหน้า 
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2.  การประสานสัมพันธ์ (correlation) 
- อธิบาย แปลความ และวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความหมายของเหตุการณ์

ต่าง ๆ และข่าวสาร 
- ให้การสนับสนุนแก่สถาบันหลักของสังคมและบรรทัดฐานต่าง ๆ  
- เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
- ประสานเชื่อมโยงกลุ่มคนและกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
- ก าหนดว่าเรื่องใดส าคัญมากน้อยกว่าหรือการก าหนดวาระทางสังคม 

3.  การสร้างความต่อเนือ่งทางสังคม (continuity) 
- ถ่ายทอดวัฒนธรรมหลักและยอมรับวัฒนธรรมย่อยหรือวัฒนธรรมทางเลือก

และวัฒนธรรมใหม่ 
- เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งค่านิยมพ้ืนฐานของสังคม 

4.  การให้ความเพลิดเพลินแก่สมาชิกของสังคม (entertainment) 
- ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและวิธีการพักผ่อนหย่อนใจ 
- ลดระดับความเครียดและข้อขัดแย้งทางสังคม 

5.  การรณรงค์ทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ (mobilization) 
- รณรงค์ด้านการเมือง สงคราม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการท างาน

เพ่ือวัตถุประสงค์ของส่วนรวม 
 
 

สรุป 
การนิยามความหมายของค าว่าสื่อนั้นมีหลากหลาย ในที่นี้แสดงความหมายของสื่อ

ในด้านการเป็นช่องทางการสื่อสาร ด้านการเป็นตัวผู้ส่งสาร ด้านเศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์ และ
ความหมายตามเหตุการณ์ในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งไม่ว่าจะมีความหมายอย่างไรก็ตาม 
สื่อก็มีความหมายร่วมกันคือ เป็นตัวกลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

หากแบ่งสื่อตามลักษณะของการใช้สื่อ สามารถแบ่งประเภทของสื่อ ออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ สื่อแบบดั้งเดิม (traditional media) คือ สื่อที่ผู้ส่งสารท าหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับสาร
ได้ทางเดียวที่ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ          
สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ เป็นต้น และสื่อใหม่ (new media) คือ สื่อที่เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ท าหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้       
หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน  โดยรวมเอาระบบเทคโนโลยีของสื่อ
ดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีแบบประสม (multimedia)  

ด้านคุณลักษณะของสื่อหรือธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน สื่อมี
รูปแบบเฉพาะ มีลักษณะที่โดดเด่นและมีองค์ประกอบที่ต่างกันออกไป โดยเฉพาะสื่อมวลชนมี
คุณลักษณะแตกต่างจากสื่อที่ใช้ในการสื่อสารรูปแบบอ่ืนอย่างชัดเจน เช่น สามารถน าพาข่าวสารไปยัง
มวลชนผู้รับสารซึ่งอาศัยในหลากหลายพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว มีความสลับซับซ้อนเนื่องจากต้องอาศัย
เทคโนโลยีในการด าเนินงานและต้องมีการลงทุนสูง มีศักยภาพในการให้ข่าวสารข้อมูลหรือความรู้        
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สูงกว่าสื่อบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ สื่อมวลชนยังมีการด าเนินงานซ้อนกันอยู่  2 ประการ คือ         
1) เป็นธุรกิจ 2) เป็นบริการสาธารณะ ซึ่งสื่อมวลชนในปัจจุบันมีแนวโน้มที่เน้นลักษณะทางธุรกิจ       
เป็นส าคัญ 

การเปรียบเทียบสื่อแต่ละประเภทนั้น สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่มีความแตกต่างกันทั้งใน
ด้านผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร และปฏิกิริยาสะท้อนกลับ โดยสื่อดั้งเดิมมีข้อได้เปรียบ
ในด้านผู้ส่งสารที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่  เนื้อหาสารจากสื่อดั้งเดิมมักถูกกลั่นกรองความถูกต้องและ
เป็นเนื้อหาที่สร้างผลกระทบต่อสังคมวงกว้าง และสื่อดั้งเดิมใช้ช่องทางการสื่อสารคือสื่อมวลชน ได้แก่ 
สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อนิตยสาร สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เป็นหลัก ส่วนสื่อใหม่มีข้อได้เปรียบในด้านผู้รับสาร
ของสื่อใหม่มักเป็นที่รู้จักกันกับผู้ส่งสาร และผู้รับสารของสื่อใหม่ที่มักมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับไปยัง             
ผู้ส่งสารคือเป็นการสื่อสารสองทาง   

ส่วนบทบาทของสื่อนั้นมีหลากหลาย ทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
การศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสารทางปัญญา จิตวิทยาสังคม การเป็นสื่อทางเลือก การพ่ึงพาสื่อใน
ภาวะวิกฤต และบทบาทของสื่อใหม่ ซึ่ง  ไม่ว่าสื่อจะมีบทบาทด้านใด หากเป็นบทบาทที่แสดงออก
ด้วยจริยธรรมวิชาชีพสื่อแล้ว ย่อมเป็นบทบาทท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนเสมอ 
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บทท่ี 2 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่สื่อ 

 
 

ผศ.เมตตา  ดีเจริญ และ ผศ.ประกอบเกียรติ  อ่ิมศิริ 
 
 

แนวทางการศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนเริ่มจากการศึกษาที่มองสื่อมวลชน
เป็นตัวการหรือเป็นผู้กระท าต่อสังคม จะเห็นได้จากพัฒนาการก าเนิดของทฤษฏีที่นักวิชาการศึกษาถึง
พลังอ านาจของสื่อมวลชนผ่านทฤษฏีเข็มฉีดยา ที่เชื่อว่าสื่อมวลชนมีพลังอ านาจก่อให้เกิดผลกับผู้รับ
สารอย่างมากมายมหาศาล จากนั้นมาสู่ยุคที่เชื่อว่าสื่อมวลชนมีผลกระทบอย่างจ ากัด ดังทฤษฏีการ
ไหลสองทอดของข่าวสาร และการศึกษาตามแนวทฤษฏีวิพากษ์ที่อธิบายให้เห็นภาพของสื่อมวลชนว่า
เป็นตัวการอย่างไรในกระบวนการสื่อสาร ทั้งนี้ในบทนี้จะกล่าวถึงการศึกษาสื่อมวลชนในมุมมองปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อสื่อมวลชนภายใต้บริบททางกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกองค์กรอันได้แก่ สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และบริบทภายในองค์กร อันได้แก่ การบริหารจัดการภายใน ระบบ
เทคโนโลยี และลักษณะทางวิชาชีพของสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลต่อสื่อมวลชนในการสร้างสารและ
ตีความสาร    

 
 

องค์กรสือ่มวลชน 
องค์กรสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์กับสังคมในวงกว้าง โดยสื่อมวลชนต้องปฏิบัติงาน

ภายใต้การควบคุมหรือมีอิทธิพลจากสังคมเข้ามาก ากับ อาทิ กฎระเบียบ ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ ตลอดจนบรรทัดฐานอ่ืน ๆ ในสังคม จากทุกภาคส่วนที่อยู่แวดล้อมองค์กรสื่อมวลชน ทั้ง
อิทธิพลภายใน และภายนอกขององค์กร แม็คเควล (McQuail, 1983, p. 280) ได้แบ่งระดับการ
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมท่ีมีอิทธิพลต่อองค์กรสื่อมวลชน ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 ระดับของการวิเคราะห์องค์กรสื่อสารมวลชน 
ที่มา :  (Mcquail, 1983, หนา้ 280) 

 
   การวิเคราะห์องค์กรสื่อมวลชน เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยกดดันจากสังคมที่ส่งผลต่อองค์กร
สื่อมวลชน ทั้งในส่วนบุคคลที่ท างานในองค์กรสื่อสารมวลชนหรือบทบาทของบุคคลในองค์กรสื่อสาร 
มวลชน วิเคราะห์ในระดับองค์กร วิเคราะห์ในระดับอุตสาหกรรมสื่อมวลชนหรือสถาบันสื่อมวลชน 
วิเคราะห์ในระดับสังคม และในระดับระหว่างประเทศ จากปัจจัยแวดล้อมทางสังคมซึ่งสื่อมวลชนต้อง
สัมพันธ์ด้วย  ส าหรับปัจจัยจาก 5 ระดับดังกล่าวนั้นอิทธิพลจากสังคมส่งผลต่อความสัมพันธ์กับองค์กร
สื่อมวลชนทั้งความสัมพันธ์ภายนอกสังคม และความสัมพันธ์ภายในองค์กรสื่อมวลชนเองซึ่ง แมคเควล 
(Mcquail, 1983) ได้แสดงแบบจ าลองความคิดดังกล่าว ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพที่ 2.2  ปัจจัยความกดดันภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อองค์กรสื่อมวลชน 
ที่มา : (Mcquail, 1983, p. 282) 

ระหว่างประเทศ (International) 

สังคม (Societal) 

สื่อ/อุตสาหกรรม/สถาบัน (Medium/Industry/institution) 

องค์กร (Organization)  

บุคคล/บทบาท (Individual/role) 

การส่ือสารมวลชน 

 (Mass communicator) 

Events plus 
constant information and 

culture supply 

Legal/ 
political  
control  
Pressure  
groups  
Other social 
institutions 

Social  
and  
political  
Pressures 

Competitors  
News/ 
information  
agencies  
Advertisers  
Owners  
Unions 

Ecomomic 
pressures 

Distribution channels  
Audience  

interest/demand 

Management Technical 

Media 
Professional 
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แบบจ าลองดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนต้องอยู่ ในสภาพที่
ต้องเก่ียวพันกับปัจจัยต่าง ๆ ในสังคม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีพลังและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อบทบาทการท า
หน้าที่ของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นด้านการก าหนดนโยบาย เนื้อหา รูปแบบการน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ 
จากแบบจ าลองสามารถสรุปให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท างานของมวลชนได้ 2 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยกดดันภายในองค์กร และปัจจัยกดดันภายนอกองค์กร  
 
 
ปัจจัยภายในองค์กร  

ปัจจัยภายในองค์กร หมายถึง ปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในตัวองค์กรของสื่อมวลชนเอง 
ซ่ึงแต่ละปัจจัยจะมีส่วนท่ีเชือ่มและเก่ียวโยงกันโดยไม่แยกขาดจากกันอย่างชดัเจน ปัจจัยกดดันภายใน
ที่มีอิทธิพลต่อสื่อมวลชน มี 3 ประการ ได้แก่ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และความเป็นวิชาชีพ       
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การบริหารจัดการ  
การบริหารจัดการที่ดีจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร ในที่นี้

ขอแยกองค์ประกอบด้านการบริหาร ดังนี้ 
1.1  นโยบายของผู้บริหาร โดยปกติผู้บริหารหรือเจ้าขององค์กรจะมีผลต่อทิศทาง

หรือแนวทางในการผลิตหรือน าเสนอข่าวสารขององค์กร วีระ สุภะ (2537) ได้ศึกษากระบวนการใน
การผลิตละครชุดโทรทัศน์ไทย และพบว่า ปัจจัยที่ส าคัญ 10 ประการที่มีผลต่อกระบวนการผลิตละคร
โทรทัศน์ มีดังนี้ 1) บุคลากร 2) นโยบาย 3) งบประมาณหรือเงินทุน 4) ผู้ชม 5) ผู้อุปถัมภ์รายการ         
6) เวลา 7) สถานที่ 8) เทคโนโลยี 9) สภาพสังคมในปัจจุบัน และ 10) สภาพการแข่งขัน ปัจจัยต่าง ๆ นี้
ส่งผลให้การผลิตงานละครโทรทัศน์ประสบความส าเร็จ และเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน แต่ปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการผลิตละครโทรทัศน์มากที่สุดคือ นโยบายของผู้บริหารและผลทางธุรกิจ ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของนโยบายของผู้บริหารที่มีต่อทิศทางของการท างานสื่อ  
ผู้บริหารที่มีนโยบายให้ความส าคัญกับการแสวงหาผลก าไร เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนให้ยั่งยืนและม่ันคง 
การมีนโยบายดังกล่าวจะส่งผลถึงคุณภาพของข่าวสารรายการที่ผลิตออกมา ยิ่งหากผู้บริหารเห็นด้าน
ผลก าไรมากเท่าไร คุณภาพของรายการในเชิงสาธารณะ เชิงสร้างสรรค์ หรือแม้แต่ข่าวสารเชิงวิเคราะห์ 
สืบสวน สอบสวน ก็จะลดลง  

ในปัจจุบัน จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิต การแข่งขันทางธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้น ท าให้นโยบายของผู้บริหารงานต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการตลาด ธุรกิจของสื่อจะมีลักษณะเติบโตต่าง ๆ กัน อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี 
(2546, หน้า 409-411) ได้กล่าวถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์การพิจารณาการเติบโตดังกล่าวขึ้นอยู่กับแนวคิดเชิงธุรกิจหรืออาจจะเป็น
แนวคิดตามความเป็นเจ้าของหรือลักษณะการเป็นเจ้าของ เช่น การรวมตัวตามแนวนอน (horizontal 
integration) คือการรวมกิจการหรือธุรกิจแบบเดียวกันให้มีขนาดใหญ่ขึ้น การรวมตัวตามแนวตั้ง 
(vertical integration) คือ การรวมธุรกิจทุกอย่างให้เป็นลักษณะธุรกิจครบวงจร การเป็นเจ้าของธุรกิจ
ข้ามสื่อ (cross media ownership) คือ การรวมตัวธุรกิจสื่อหลาย ๆ สื่อเข้าด้วยกัน เช่น 
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วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และแม้แต่การมีเจ้าของเป็นมหาชน (public corporation) 
คือ การน าธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้อุตสาหกรรมสื่อมวลชน
จะผลิตข่าวหรือรายการที่สนองตอบกลไกของตลาด คือ เน้นความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก สื่อ
จึงมีการผลิตเนื้อหาข่าวสารออกมาเสมือนว่าเป็นสินค้า ฉะนั้นผู้ผลิตจึงพยายามหาวิธีการที่จะท าให้
สินค้า  ตัวนี้ขายได้โดยใช้หลักการทางการตลาดมากกว่าหลักวิชาชีพทางด้านนิเทศศาสตร์ เราจึงเห็น
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงในการน าเสนอข่าวสาร เช่น การเล่าข่าวที่สามารถสอดแทรกความคิดเห็น
ส่วนตัว การน าดาราตลกหรือดาราที่ได้รับความนิยมมาเป็นพิธีกรร่วมเพ่ือให้รายการมีสีสัน ดึงดูด
ความสนใจ อีกทั้งยังสร้างความบันเทิงให้กับผู้บริโภค และนอกจากนั้นยังมีการน าเอาสินค้า ตราสินค้า 
เข้าไปเป็นเสมือนส่วนประกอบส่วนหนึ่งของรายการข่าว ทั้งการน าเอารูปสินค้า ตราสินค้า หรือแม้แต่
ค าพูดสอดแทรกเข้าไปเสนอในรูปแบบของข่าว (advertorial) ซึ่งท าให้เกิดความสับสนระหว่างข่าว
และการโฆษณาเป็นอย่างมาก 

ในส่วนการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งมักจะเกิดจากนโยบายของ
องค์กรโดยส่วนใหญ่องค์กรสื่อมวลชนจะให้ความใส่ใจ มีการบริหารจัดการในส่วนของบุคลากร เงินทุน 
ทรัพยากร การมรีะบบงานที่ดี การส่งเสริมพัฒนาในด้านทักษะการท างานด้วยการจัดอบรมสัมมนาให้
ความรู้ใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของบุคลากรและในปัจจุบันบุคลากรในองค์กรต้องพัฒนาตัวเองในการเรียนรู้เข้าถึงการ
สื่อสารระบบใหม่และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันซึ่ง นักวิชาการได้ตีกรอบแบ่งสื่อมวลชนในอดีตและ
ปัจจุบัน   โดยแบ่งเทคโนโลยีที่ไม่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโทรคมนาคม 
เรียกว่า สื่อดั้งเดิมหรือสื่อเก่า (conventional media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และภาพยนตร์ และแบ่งเทคโนโลยีการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นสื่อเสียง ตัวหนังสือตัวเลข 
ภาพกราฟิกหรือวิดีโอที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโทรคมนาคม  ว่าสื่อใหม่ 
ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

1.2 บุคลากร การท างานในองค์กรสื่อมวลชน แต่ละคนก็จะมีบทบาทและ
หน้าที่แตกต่างกันไป เช่น ตามลักษณะความรู้ ค่านิยม ประสบการณ์ และต าแหน่งหน้าที่ เป็นต้น ดังนั้น
ในการก าหนดเลือกข่าวสารในฐานะผู้คัดเลือกข่าวสาร (agenda setting) หรือในฐานะผู้เฝ้าประตู 
(gatekeeper) ของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน เช่น การเสนอข่าวอุบัติภัยต่าง ๆ บางคนต้องการเสนอ
มุมมองในด้านความรุนแรง ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในขณะที่บางคนก็จะเสนอในแง่มุมของสาเหตุ 
และวิธีป้องกัน นักข่าวที่อยู่ในสังกัดแผนกการเมืองก็จะมองไปที่นโยบายของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง นักข่าวแผนกเศรษฐกิจก็จะมีมุมมองในด้านความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ความเสียหาย
หรือการสูญเสียทางด้านการส่งออก เป็นต้น  

ในยุคสมัยของการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง ซึ่งเกิดมาพร้อมกับความ
ก้าวล้ าของเทคโนโลยี ท าให้กระบวนการผลิต และเนื้อหาข่าวสารที่น าเสนอต้องปรับตัวตาม มีบางคน
กล่าวว่า ข่าวสารที่เผยแพร่ เป็นไปตามกลไกของตลาด ดังนั้นบุคลากรในยุคนี้จึงต้องมีการปรับตัว          
มีวิธีการสื่อสารมีเทคโนโลยีที่เล่นกับสื่อใหม่ การน าเสนอข่าวในเชิงคุณภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น      
ด้านการหาข้อมูล การน าเสนอข่าวสาร การเตรียมต้นฉบับ ทั้งนี้เพ่ือให้คุณภาพของข่าวสารที่ออกมา 
มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีความรอบด้าน  
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ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในด้านบุคลากรก็คือ ผู้ท าหน้าที่ในการเป็น
สื่อกลางระหว่างแหล่งข่าวและผู้บริโภคไม่ได้ถูกจ ากัดเฉพาะนักข่าวในกองบรรณาธิการเท่านั้น แต่
นักข่าวภาคประชาชน (citizen reporter) ซึ่งเกิดขึ้นจากภาคประชาชนและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี ท าให้การรายงานข่าวผ่านนักข่าวประเภทนี้มีจ านวนมากขึ้น โดยเฉพาะในเครือข่ายสังคม  
(social network) เราต้องยอมรับว่านักข่าวประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอบรม หรือการ
เรียนรู้ในสายวารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ พวกเขามีเพียงแค่จังหวะโอกาสที่ไปพบเจอกับ
เหตุการณ์ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงแค่มือถือ อุปกรณ์ซอฟแวร์  ข่าวสารต่าง  ๆ จาก
พวกเขาก็พร้อมน าเสนอสู่สายตาสาธารณชนโดยไม่ผ่านการคัดกรองจากกระบวนการคัดเลือกข่าวของ
องค์กร ซึ่งแตกต่างจากนักข่าวในองค์กรที่จะถูกควบคุมด้านเนื้อหาข่าวสารจากกรอบนโยบายของ
องค์กร เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันจะมีจ านวนนักข่าวประเภทนี้อยู่มากมายมหาศาลทั้งนี้เนื่องจาก 
ความสะดวกสบายในกระบวนการผลิตที่มีอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในยุคของเทคโนโลยีปัจจุบัน การไม่อยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ขององค์กรและการที่ผู้ส่งสารสามารถสื่อสารได้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ
ระดับสื่อสารมวลชนแต่ทั้งนี้มีงานวิจัยที่พบว่าข่าวที่ปรากฏทางอินเทอร์เน็ต มีความถูกต้องน้อยกว่า
ข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนดั้งเดิม เนื่องจากความรวดเร็วในการผลิตและการขาดประสบการณ์ในด้าน
กระบวนการผลิตข่าว 

2. เทคโนโลยี  
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก

อุตสาหกรรมไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมสื่อมวลชน เทคโนโลยีก่อให้เกิดความก้าวหน้าและเกิดการ
พัฒนาควบคู่กันไป ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้สื่อมวลชนต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถ
คงรอดอยู่ได้ในยุคสมัยใหม่นี้ สื่อมวลชนยุคดั้งเดิม (traditional mass media) ก าลังเผชิญหน้ากับ   
สื่อใหม่ ซึ่งมีลักษณะของการใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อทางด้านอิเล็กทรอนิกส์        
เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ การสนทนากันผ่านโปรแกรมพูดคุย 
ซึ่ง Mcquail (2005 อ้างถึงใน สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล,  2553, หน้า 3) ได้กล่าวว่า 
การสื่อสารมวลชนอาจไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปเพราะธรรมชาติของผู้รับสารและผู้ส่งสารเปลี่ยนแปลงไป 
การไหลเวียนของสารทางเดียวจะเปลี่ยนมาเป็นแบบที่มีปฏิกิริยาตอบโต้กัน ค ากล่าวที่ว่า เทคโนโลยี
เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เนื้อหาการน าเสนอข่าวสารต้องเปลี่ยนไป    

สื่อใหม่เป็นสิ่งที่สร้างปรากฏการณ์ในวงการสื่อมวลชนดั้งเดิม ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร (ศิริวรรณ อนันต์โท, 2553) กล่าวว่า สื่อใหม่ มีโครงสร้าง
ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ คือ 

1)  การบูรณาการ (integration) คือ การผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ใน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การส่งผ่านของข้อมูล การจัดการ การบริการ และชนิดรูปแบบของข้อมูล 

2)  ปฏิสัมพันธ์ (interactivity) คือ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ประกอบด้วย
มิติต่าง ๆ ในด้านพื้นท่ี มิติด้านเวลา มิติด้านพฤติกรรม และมิติของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ 

3)  การใช้รหัสดิจิทัล (use digital code) คือ การน าระบบดิจิทัลมาใช้งาน  
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สื่อใหม่อันเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร นับเป็นปัจจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนค้ าจุนสังคมเครือข่าย (network society) ตั้งแต่ระดับความสัมพันธ์ของปัจเจก
บุคคล องค์กร กลุ่ม ระดับสังคมและ ระดับโลก จากการที่สื่อใหม่มีลักษณะสื่อแบบหลอมรวม 
(media convergence) โดยสามารถรวมหน้าที่การท างานในสื่อต่าง ๆ ไว้ในอุปกรณ์ ท าให้สามารถ
ท าหน้าที่และบรรจุเนื้อหาสาระได้มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น การดูการรายงานข่าวฟุตบอลโลกทางสมาร์ท
โฟน และในขณะเดียวกันมีการติดต่อ อีเมล์กับเพ่ือนได้ สื่อใหม่เข้าถึงผู้รับสารได้มากและสามารถ
โต้ตอบกันได้ในลักษณะที่เรียกว่า “real time” และอีกทั้งยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
เข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสื่อแบบดั้งเดิมไม่สามารถท าได้  ดังนั้นการน าเสนอข่าวจึงน าเสนอ
พ้ืนที่ทางสังคมการเสนอเรื่องข่าวที่ไม่เป็นข่าวซึ่งสื่อดั้งเดิมจะไม่ให้ความส าคัญข่าวประเภทนี้ ข่าวใน
สื่อใหม่จึงมีลักษณะในเชิงลึก เฉพาะด้าน และการมีส่วนร่วม   

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผลต่อการผลิตเนื้อหาข่าวสารของสื่อมวลชนเป็น
อย่างมาก เนื่องจากในองค์กรจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับบริบทภายนอก  จากการศึกษาของ 
เทย์ และ เทอร์เนอร์ (Tay and Turner, 2010, pp. 31-50) เรื่อง Not the Apocalypse : 
Television Futures in the Digital Age พบว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้กลุ่มผู้รับชมรายการที่แพร่
ภาพโทรทัศน์ในปัจจุบันมีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากกิจวัตรประจ าวันของแต่ละบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ท าให้โครงสร้างทางสังคมในแต่ละพ้ืนที่ 
ชนชาติ มีการพัฒนารายการโทรทัศน์ที่ไม่เหมือนกัน เพราะขึ้นอยู่กับสภาพสังคม การเมือง การควบคุม
เนื้อหาของการ แพร่ภาพทางโทรทัศน์ท าให้กลายเป็นประสบการณ์ในการพัฒนารายการโทรทัศน์ใน
แต่ละช่อง แต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเนื้อหาข่าวสารในยุคเทคโนโลยีสูงจ าเป็น 
ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามบริบทที่แตกต่างจากเดิมซึ่งหากสื่อไม่มีการปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยี    
ที่เปลี่ยนไป เราก็อาจจะพบปรากฏการณ์ที่สื่อบางอย่างต้องปิดตัวลงไปเพราะไปสู้กับ สื่อที่มีการลงทุน
ทางเทคโนโลยีที่สูง ท าให้ไม่สามารถที่จะช่วงชิงผู้อ่าน ผู้ชม หรือผู้บริโภคได้ 

3. ความเป็นวิชาชีพ  
องค์กรสื่อมวลชนต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย บทบาทของ

สื่อมวลชนอาจมิใช่เพียงแค่ผู้ผลิตหรือขายข่าวสารเท่านั้น แต่อาจจะเป็นองค์กรที่ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารในสื่อประเภทต่าง ๆ หลายรูปแบบ ซึ่งการด าเนินงานที่ขยายการผลิตไปสู่ช่องทางอ่ืนท าให้
การควบคุมคุณภาพท าได้ยากข้ึน  

ความเป็นวิชาชีพคือขีดความสามารถ ทักษะความเก่ง ความเชี่ยวชาญในการ
ท างานตามความต้องการของอาชีพนั้น ๆ และในส่วนหนึ่งของความเป็นมืออาชีพก็ต้องมีกรอบ       
การท างานคือจรรยาบรรณหรือจริยธรรมวิชาชีพ ค าว่าวิชาชีพมาจากภาษาอังกฤษว่า professional  
พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ทรงแปลว่า อาชีวปฏิญาณ เดี๋ยวนี้นิยมใช้ว่า 
วิชาชีพ ทรงกล่าวไว้ชัดเจนตามรากฐานที่มาของค าว่า “...การปฏิญาณตนต่อสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า จะ
ประกอบอาชีพตามธรรมเนียมที่วางไว้เป็นบรรทัดฐาน หาใช่เป็นการท ามาหากิน หรือท ามาหาเลี้ยงชีพ 
แต่เพียงอย่างเดียว.” หมายความว่า การเป็นมืออาชีพจึงต้องเป็นการท างานที่มีพร้อมในด้านทักษะ
ความเชี่ยวชาญในอาชีพและต้องพร้อมในด้านการท างานที่มีธรรมเนียมนิยมในทางที่ดีเป็นบรรทัดฐาน
ซึ่งก็คือการอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนเอง   
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นอกจากนี้ กาญจนา แก้วเทพ (2552, หน้า 129) ได้ให้ความหมายของความ
เป็นมืออาชีพว่าหมายถึง ความเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่มาจากทั้งการบ่มเพาะความรู้และการสั่งสม
ประสบการณ์ อันมีลักษณะตรงกันข้ามกับมือสมัครเล่น 

จะเห็นได้ว่า การท างานแบบมืออาชีพขององค์กรสื่อจะมีลักษณะของวิชาชีพที่
ควบคู่กับจรรยาบรรณ เพราะงานด้านสื่อมวลชนมีลักษณะของงานในการถ่ายทอดข่าวรวมถึงการ
กล่อมเกลาทางความคิดของคนในสังคม การท าหน้าที่ของสื่อต้องเผชิญกับความขัดแย้งภายใน เช่น 
การท างานที่ต้องการความรวดเร็วท าให้ขาดความรอบคอบ ขาดความเป็นกลาง หรือมีการเลือกข้าง 
การท างานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์อาจกระทบกับนโยบายขององค์กร หรือแม้แต่การเสนอ
ข่าวสารที่ต้องสนองตอบระหว่างมาตรฐานวิชาชีพและการตัดสินใจทางธุรกิจ เป็นต้น 

ส าหรับกรณีศึกษาในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนบนพ้ืนฐานจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของสื่อนั้น ปรากฏการณ์ทางสังคมที่ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้
ออกหนังสือเพ่ือเตือนสื่อมวลชนในกรณีการน าเสนอข่าวเกี่ยวการถูกท าร้ายของเยาวชนดังนี้ 

“....สมาคมนักข่าวฯเตือนสื่อระมัดระวังเสนอภาพน้องแก้มเสี่ยงละเมิดกฎหมาย
คุ้มครองเด็กโดยเมื่อวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและ
การปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากเหตุการณ์กรณีการเผยแพร่ 
ภาพ "น้องแก้ม" เหยื่อที่ถูกละเมิดทางเพศและฆาตกรรมก่อนโยนลงจากโบกี้รถไฟในพ้ืนที่ อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ์นั้น ขอให้สื่อทุกประเภทระมัดระวังในการเสนอภาพข่าวดังกล่าว ที่อาจก่อให้เกิด
ความหดหู่โศกเศร้าต่อครอบครัวและสังคม ควรให้การเคารพต่อครอบครัวผู้สูญเสีย หากเสนอภาพข่าว 
โดยไม่ระมัดระวัง มีความเสี่ยงละเมิดต่อกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2546 มาตรา 27 ที่ระบุว่า 
ห้ามมิให้โฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับตัวเด็กโดยเจตนาที่จะท าให้ให้เกิด
ความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ และมาตรา 50 ห้ามมิให้เปิดชื่อตัว ชื่อสกุล ภาพหรือข้อมูลใด ๆ 
เกี่ยวกับตัวเด็กในลักษณะที่น่าจะเกิดความ เสียหายแก่ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์ของเด็ก
หรือผู้ปกครอง โดยผู้ละเมิดมีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ   

ทั้งนี้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่ง
สหประชาชาติ ได้ลงนามไว้เมื่อปี 2532 เพ่ือมุ่งหวังคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้พ้นจากความโหดร้าย
ทารุณและการถูกข่มเหงรังแกทุกชนิด เด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้าไม่ว่าในรูปแบบใด 

นอกจากนี้  ยังมีข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ข้อที่ 
15 ระบุว่าในการเสนอข่าวหรือภาพใด ๆ หนังสือพิมพ์ต้องค านึงมิให้ล่วงละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสิทธิมนุษยชนของเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส การเสนอข่าว
ต้องไม่เป็นการซ้ าเติมความทุกข์หรือโศกนาฏกรรมไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และข้อ 17 ระบุว่าหนังสือพิมพ์
จะต้องไม่เสนอภาพข่าวที่อุดจาด ลามกอนาจาร หรือน่าหวาดเสียวโดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของสาธารณชน   

สมาคมนักข่าวฯ จึงขอให้สื่อมวลชนทุกประเภททั้งวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ทุกประเภทไม่ควรเผยแพร่ภาพกรณีที่เกิดความเสียหายต่อเด็กในกรณีอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่ง
สื่อทุกประเภทควรได้ตระหนักถึงข้อบังคับแห่งจริยธรรมวิชาชีพ กฎหมายคุ้มครองเด็ก และอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างเคร่งครัด...” (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2557) 
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กรณีศึกษาดังกล่าวเป็นตัวอย่างในการน าเสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณและ
จริยธรรมที่มีต่อบุคคลผู้เป็นข่าว ดังค ากล่าวที่ว่า พร้อมในด้านทักษะความเชี่ยวชาญในอาชีพและต้อง
พร้อมในด้านการท างานที่มีธรรมเนียมนิยมในทางที่ดีเป็นบรรทัดฐานซึ่งก็คือการอยู่บนพ้ืนฐานของ
จรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาชีพของตนเอง   

ด้านการบริหารสื่ออย่างมืออาชีพในยุคสื่อใหม่ซึ่งมีการบริหารงานที่แตกต่างจาก
สื่อเดิมท าให้การบริหารจัดการต้องมีการปรับและประยุกต์วิธีการต่าง ๆ เนื่องจากโครงสร้างของสื่อ 
การบริหารงานภายใน ตัวบุคลากรภายในหน่วยงาน และวิธีการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงตาม
เทคโนโลยีนั้น  หลายคนกังวลว่าองค์กรสื่อจะรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณ และความเป็นกลางจะเป็นเรื่อง 
ที่ท าได้ยาก การมองสื่อว่าเป็นสินค้าท าให้มีการหาวิธีการต่าง ๆ ในการเพ่ิมช่องทางหารายได้ การยัดเยียด
โฆษณา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแอบแฝงในค าพูด สินค้าประกอบฉาก หรือการตัดสินใจ
ในการลงข่าวเชิงลบกับผู้สนับสนุน (sponsor) ของสื่อซึ่งหมายถึงโอกาสที่รายได้ในส่วนนี้จะหายไปทันท ี 

ด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสื่อนั้นก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือการควบคุมกันเอง 
เช่น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  สมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย เป็นต้น       
แต่อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบัน การท าข่าวในลักษณะรุกล้ าความเป็นส่วนตัว การน าเสนอข่าวที่
ล่อแหลม ข่าวที่มีข้อเท็จมากว่าข้อจริง และต้องยอมรับว่าข่าวประเภทนี้ขายได้ ผู้บริโภคชอบ แต่สิ่งที่
ตามมาคือเนื้อท่ีการผลิตรายการที่เป็นสาธารณะประโยชน์จะลดน้อยลงด้วย  

 
 

ปัจจัยภายนอกองค์กร 
บริบทหรือสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารทางกายภาพ อันได้แก่ ปัจจัยการเมืองซึ่งก าหนด

โดยกฎหมายและนโยบายของรัฐตลอดจนบรรทัดฐานของแต่ละกลุ่มสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ จากคู่แข่งในตลาด จากผู้ซื้อเวลาและเนื้อท่ีโฆษณาซึ่งเป็นผู้อุดหนุนรายได้หลักให้สื่อมวลชน 
รวมทั้งแรงกดดันจากเจ้าของผู้ลงทุนและข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน (พีระ  จิระโสภณ, 2548, 
หน้า 162) ปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลสัมพันธ์ต่อการสร้างสารและตีความสาร ทั้งนี้องค์กรสื่อมวลชนแต่ละ
องค์กรต่างมีบริบทภายนอกที่แตกต่างกันไปแต่ละสังคม แยกพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการเมือง 
ระบอบการปกครองของแต่ละประเทศจะเป็นตัวก าหนดบทบาท หน้าที่สิทธิ

เสรีภาพของสื่อมวลชน ในบทนี้จะกล่าวเฉพาะสื่อมวลชนในแนวคิดประชาธิปไตยเสรีนิยม  ค าว่า
ประชาธิปไตยหมายถึงสังคมที่ถูกปกครองขึ้นมามีอ านาจโดยได้รับอาณัติหรือความยินยอมจาก
ประชาชน หลักการประชาธิปไตยเชิงเสรีนิยมมีลักษณะส าคัญคือ มีรัฐธรรมนูญหรือกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันเกี่ยวกับการปกครองประเทศ การเลือกตั้ง พฤติกรรมของผู้ชนะและผู้พ่ายแพ้การเลือกตั้ง 
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนประชาชนต้องเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย โดย
ต้องเป็นสังคมที่มีทางเลือกอย่างมีเหตุผล การที่ประชาชนมีความสามารถในการเลือกอย่างมีเหตุผลก็
เพราะเชื่อว่า ประชาขนมีความรู้และการศึกษา แนวคิดประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม การสื่อสารมี
บทบาทส าคัญในการช่วยก่อให้เกิดความเห็นพ้องต้องกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคหรือ
ส่วนต่าง ๆ ของสังคมที่แตกต่างกัน และช่วยย้ าค่านิยมและเป้าหมายร่วมกันของคนในสังคม สื่อของ
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การสื่อสารจะท าหน้าที่ในการถ่ายทอดข่าวสารระหว่างผู้ปกครองและผู้ที่ถูกปกครอง ทั้งนี้เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกับประโยชน์ส่วนร่วม และเพ่ือสอดส่องตรวจ
ตราการบริหารงานของรัฐบาล ดังนั้นสื่อมวลชนต้องมีอิสระที่ไม่ใช่เครื่องมือของรัฐ จะต้องท าหน้าที่
แสวงหาข่าวสารและเผยแพร่ความจริง สื่อมวลชนจึงถือได้ว่าเป็นฐานันดรที่สี่ของรัฐบาลตามแนวคิด
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (เสถียร  เชยประทับ, 2551, หน้า 41) 

จากงานวิจัยของพิรงรอง รามสูตร (2550) ศึกษาเรื่องสถานภาพและสิทธิการ
สื่อสารในประเทศไทย : การสื่อสารในมณฑลสาธารณะ ผลการวิจัยพบว่าประเด็นเสรีภาพของ
สื่อมวลชนมีปัญหาและข้อจ ากัดหลายประการ การศึกษามองในช่วง 2 ระยะเวลา คือ ช่วงที่อยู่ภายใต้
การบริหารประเทศของรัฐบาล พ.ต.ท ดร.ทักษิณ ชินวัตร (ในวาระที่สองถึงช่วงก่อนการรัฐประหาร 
19 กันยายน 2549) และช่วงหลังรัฐประหาร ในช่วงแรกพบว่า เสรีภาพของสื่อมวลชนถูกควบคุม
อย่างแนบเนียนผ่านการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาท การแทรกแซงความเป็นอิสระของบรรณาธิการโดย
การครอบครองกิจการทางธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และอิทธิพลทางการเมือง การเซ็นเซอร์ในสื่อ
ที่รัฐเป็นเจ้าของ การบีบบังคับและคุกคามสื่อผ่านกลุ่มรากหญ้าที่เป็นพันธมิตรทางการเมืองของรัฐ แต่
ในช่วงหลังการรัฐประหารซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลต่อเสรีภาพของสื่อมวลชน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของลักษณะการควบคุม เป้าหมายของการควบคุม บทบาทขององค์กร
วิชาชีพพบว่า สื่อมวลชนมีเสรีภาพสูงกว่าในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท ดร ทักษิณ นอกจากนั้น ในประเด็น
ด้านกฎหมายและการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องพบว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ 2540 มีกฎหมายและบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญสนับสนุนเสรีภาพของสื่อมวลชน ถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะเกิดความล้มเหลวของการสรรหา
สมาชิกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงแห่งชาติ (กสช.) ซึ่งก่อให้เกิดสุญญากาศในการก ากับดูแล  
ก็ตาม เอ้ือให้ผู้ท าหน้าที่ในกรมประชาสัมพันธ์เข้ามาแทรกแซงในการเคลื่อนไหวที่ส าคัญตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรูปสื่อ 

นอกจากนั้น ปรากฏการณ์ทางสังคมกรณี “...นายกสมาคมนักข่าวฯ ออก
แถลงการณ์แสดงความเป็นห่วง ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ฉบับที่ 97 อาจส่งผล
กระทบสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน โดยเฉพาะการให้อ านาจบุคคลระงับการจ าหน่าย 
จ่ายแจก เผยแพร่สิ่งพิมพ์ หยุดการออกอากาศรายการ การห้ามวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติงานของ 
คสช. เจ้าหน้าที่ของ คสช. และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนจะหรือไม่ปฏิบัติตามให้ระงับการจ าหน่าย
จ่ายแจก หรือเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งการออกอากาศของรายการดังกล่าวโดยทันที และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดความผิดฐานนั้นด าเนินการตามกฎหมาย สมาคมนักข่าวฯ จึงเชิญ
ผู้บริหารสื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทั้งหลาย มาประชุมหารือว่าจะหาทางออกร่วมกันในเรื่องที่เกิดขึ้น
อย่างไร อนึ่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ได้ประกาศได้ประกาศกฎอัยการศึก และเข้า
ควบคุมการปกครองและประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ 2550 สิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม ปี พ.ศ 2557...” (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2557) 

จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางสังคม และงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า หลักการ
แนวคิดประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศไทยนั้นขัดแย้งสวนทางกับ
หลักการแนวคิดประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ปัจจัยด้านการเมืองส่งผลสัมพันธ์ต่อบทบาทหน้าที่ของ
สื่อมวลชนจากรัฐบาลแทบทุกยุคสมัย การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ด ารงอยู่จึงบิดเบือนไปจาก
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บทบาทหน้าที่ที่ควรเป็นตามสภาพความเป็นประชาธิปไตยส่วนบุคคล หรือคณะรัฐบาลที่จะออก
กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ มากับกับดูแลมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคณะรัฐบาลหรือผู้น า
ในคณะรัฐประหาร ปัจจัยกดดันทางการเมืองที่กีดกั้นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนจึงเป็นไปอย่าง
ชัดเจนและแอบแฝงควบคู่กับพัฒนาการทางการเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง  

2. ด้านเศรษฐกิจ 
บริบทของระบอบการปกครองจะเป็นตัวก าหนดสิทธิเสรีภาพด้านเศรษฐกิจของ

แต่ละสังคมให้มีความแตกต่างกันไป ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม ภายใต้ระบบนี้จะมีลัทธิทุน
นิยมเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง  องค์กรสื่อมวลชนจึงอยู่บนทางสองแพร่งระหว่างการต้อง
ด ารงไว้ซึ่งระบบตลาด และอุดมการณ์ความเป็นฐานันดรที่สี่ โดยบทบาทของสื่อมวลชนในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม สื่อมวลชนต้องด ารงไว้ซึ่งความเป็นพ้ืนที่สาธารณะ  

ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญปี พ .ศ 2540 
ก าหนดให้มีการกระจายคลื่นความถี่ให้ในระดับชาติและท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็น
หลักประกันทีด่ีของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่ต้องจัดช่องทางให้คนทุกคน ทุกกลุ่มมีโอกาส
เข้ามาแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ (public sphere) ช่องทางนี้มีวิธีการแสดงออกหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การเดินขบวนประท้วง การนัดรวมกลุ่มเพื่อชุมนุมทางการเมืองในประเด็นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ทาง
สังคม ฯลฯ แต่ช่องทางในสังคมมวลชน นับเป็นช่องที่เอ้ือในการเป็นพ้ืนที่สาธารณะ เหตุเพราะมีผู้คน
ปริมาณมากอาศัยอยู่ร่วมกัน คือช่องทางสื่อมวลชน   ด้วยเพราะศักยภาพที่สามารถแปรเรื่องส่วนตัว
ให้กลายเป็นเรื่องส่วนรวม สื่อมวลชนจึงเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่ส าคัญในสังคม  แนวคิดพ้ืนที่สาธารณะนี้ 
ฮาเบอร์มาส (Habermas) นักสังคมวิทยา แห่งส านักแฟรงค์เฟิร์ต ผู้ซึ่งให้ความสนใจ “การสื่อสาร” 
ในฐานะเครื่องมือของการเข้าสู่ความมีเหตุผลและเสรีภาพ ระบบการสื่อสารแบบระบบเปิด จ าเป็น
ส าหรับสังคมที่เป็นเสรี และเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริ ง โดยวางอยู่บนพ้ืนฐาน “ความเป็น
พลเมือง” ของประชาชน ผ่านพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือเป็นเวทีส าหรับการน าเสนอข้อมูล อภิปรายโต้แย้ง 
แสดงออกซึ่งความคิดเห็น อันเป็นเงื่อนไขส าคัญ ก่อนที่จะใช้สิทธิออกเสียงซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจ
ส าคัญของระบอบประชาธิปไตย (กาญจนา แก้วเทพ, 2553, หน้า 96-157) 

จากหลักการข้างต้นจะเห็นได้ว่าบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นต้องปราศจาก
แรงกดดันจากระบบตลาดและการแทรกแซงจากภาครัฐเพราะสื่อมวลชนเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างมีเสรีภาพ เสมอภาค ของบุคคลในสังคมระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม  

พิมพร สุนทรวิริยกุล (2551) สะท้อนปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการประกอบ
สร้างเนื้อหาสารผ่านสื่อมวลชน และสะท้อนสัดส่วนการก าหนดวาระของสื่อมวลชนที่ให้ความส าคัญ
กับทุนนิยมเป็นอุดมการณ์หลักในการสื่อสารสู่สังคม ผ่านงานวิจัยเรื่อง กระบวนการประกอบสร้าง
อุดมการณ์ทางการเมืองในละครโทรทัศน์ไทยในช่วงวิกฤตทางการเมือง โดยท าการศึกษาจากละคร
โทรทัศน์ไทยที่ออกอากาศระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ 2549 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ 2550 ผลการวิจัย
ปรากฏชัดเจนคือการต่อสู้กันระหว่างอุดมการณ์ทุนนิยม อุดมการณ์วัตถุนิยม-บริโภคนิยม อุดมการณ์
เงินตรานิยมที่เป็นอุดมการณ์หลักมักถูกน าเสนอบ่อยครั้งและเป็นอุดมการณ์ที่ถูกใช้เป็นสาเหตุของ
ความขัดแย้งในละครโทรทัศน์เสมอ  ทั้งนี้อุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง อุดมการณ์ท้องถิ่นนิยมมักถูก
น าเสนอเป็นอุดมการณ์ต่อต้าน อุดมการณ์ซึ่งถูกน าเสนอดังกล่าวนั้น มีผลมาจากสถานีโทรทัศน์ที่ถือ
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เป็นผู้ทีม่ีอิทธิพลต่อการน าเสนออุดมการณ์ มีปัจจัยทางการตลาดเป็นตัวควบคุมระบบการท างานที่คิด
เป็นตัวเลขเรตติ้ง ซึ่งก าหนดให้เนื้อหาในละครโทรทัศน์ไทยต้องวนเวียน อยู่กับเรื่องรัก โลภ โกรธ หลง 
เนื่องจากเป็นเรื่องที่นิยม โดนใจผู้ชม โดยมีผู้จัดละครโทรทัศน์เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่ งมุมมองทัศนะ
ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้จัดละครโทรทัศน์จะถูกส่งผ่านไปยังคนเขียนบทโทรทัศน์ที่จะน าเสนอ
เนื้อหาที่เป็นผลให้เกิดอุดมการณ์ผ่านละครโทรทัศน์ตามความต้องการของสถานี 

นอกจากนั้นปรากฏการณ์แถลงการณ์ร่วมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในเรื่อง 

“...ข้อกล่าวหาสื่อมวลชนรับเงินบริษัทเอกชนเพ่ือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามวิชาชีพเหตุมาจากกรณีที่ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนสิทธิพลเมือง (TCIJ) ได้เผยแพร่เอกสาร 
โดยอ้างว่าเป็นของฝ่ายประชาสัมพันธ์ยักษ์ใหญ่ที่ท าธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สิ นค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหารครบวงจร มีเนื้อหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของสื่อทั้งระบบ โดย
เอกสารบางตอนระบุว่า มีการจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้สื่อมวลชนอาวุโสเฉพาะราย รวม 19 รายเป็น
งบพิเศษเพ่ือสนับสนุนสื่อมวลชน ทั้งนี้อาจเป็นการให้ในลักษณะต่างตอบแทน ซึ่งขัดต่อหลักการแห่ง
วิชาชีพที่สื่อมวลชนต้องละเว้นการรับอามิสสินจ้างอันมีค่า หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพ่ือให้กระท าการ
หรือไม่กระท าการอันใด อันจะขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้องรอบด้าน นอกจากนี้ เอกสารยังปรากฏข้อความที่แสดงถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของ
สื่อมวลชน โดยระบุสถานที่ท างาน สภาพที่พักอาศัย ทัศนคติ วิธีการท างาน และการใช้ชีวิต ซึ่งไม่น่า
เกี่ยวข้องกับการท างานตามปกต.ิ..” (ข่าวเจาะ : สื่อสารมวลชน, 2557)  

จากปรากฏการณ์ท่ีกล่าวข้างต้น เมื่ออธิบายโดยใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การเมือง 
จะท าให้ได้ค าอธิบายกระบวนการท างานของสื่อ หรือองค์กรผู้ผลิตในการผลิตเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ว่า
มีความเป็นมาอย่างไร มีปัจจัยใดบ้างเข้ามาเกี่ยวข้อง แมคเควล เสนอทัศนะเกี่ยวกับกลุ่มทฤษฏี
วิพากษ์ไว้ว่า ทฤษฏีกลุ่มนี้มองว่าสื่อสารมวลชน เป็นเครื่องมือในการก าหนดชนชั้น และเป็นเครื่องมือ
ที่นายทุนสร้างผลประโยชน์เพ่ือแสวงหาก าไรในธุรกิจสื่อ สื่อเป็นตัวกระจายอุดมคติสนับสนุนและ
ตอบสนองผู้มีอ านาจขึ้นปกครองโดยกดขี่ชนชั้นอ่ืน ๆ ในสังคม (mcquail, 1983 quoted in 
Littlejohn and Foss, 2008, p. 305) ปรากฏการณ์จากแถลงการณ์สั่งสอบสื่อรับเงินบริษัทยักษ์
ใหญ่ อธิบายจากทฤษฏีได้ว่าใครคือเจ้าของทุนคนนั้นจะมีอ านาจในการก าหนดสาร สื่อจะรับใช้
นายทุนตามที่นายทุนต้องการ สภาพการเป็นฐานันดรสี่ และ พ้ืนที่สาธารณะจะผิดเพ้ียนไป สื่ออาจ
ประกอบสร้างข่าวสารแต่ด้านดีรับใช้เจ้าของทุนบนพ้ืนฐานการน าเสนอข้อมูลอย่างมีมาย าคติ 
ประชาชนจะไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและรอบด้าน  

นอกจากนั้นปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจสื่อมวลชนในระบบทุนนิยม ยังต้อง
ประสบปัญหาในเรื่องคู่แข่งในวงการวิชาชีพสื่อด้วยกันเอง เช่น ส านักข่าวจะท าหน้าที่ในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารต่างต้องรีบแย่งชิงพ้ืนที่สาธารณะในการน าเสนอข่าวเพ่ือความรวดเร็วกว่าส านักข่าวอ่ืน ๆ 
ตลอดจนเจ้าของโฆษณาที่ซื้อพ้ืนที่ในสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อดั้งเดิมหรือสื่อใหม่ก็ตาม ปัญหาที่ตามมาคือ
ประชาชนจะไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและรอบด้าน 
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จากงานวิจัยและปรากฏการณ์ทางสังคม เราสามารถน าแนวคิดทฤษฏีมาใช้เป็น
หลักในการเรียนรู้ เพื่อท าความเข้าใจให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ หากเราน าทฤษฏีที่แตกต่างกันไป ก็จะท า
ให้เรามองเห็นโลกแห่งความเป็นจริงที่เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อที่แตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้ในการ
น าเสนอพอสังเขปข้างต้นจะท าให้เห็นถึง พลังอ านาจของระบบทุนนิยมที่เข้ามาครอบง าสื่อมวลชน ซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจส่งผลสัมพันธ์ต่อการสร้างสารของสื่อมวลชนที่สื่อสารสู่สังคม 

3. ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม 
3.1 ด้านสังคม 

ปัจจัยด้านสังคมมีอิทธิพลต่อองค์กรสื่อมวลชนอย่างไรนั้น ต้องย้อนกลับ
ไปท าความเข้าใจถึงที่มาของแนวคิดที่เสนอไว้ว่า สื่อมวลชนต้องมีบทบาทต่อสังคม แสดงให้เห็นว่า  
ข้อเรียกร้องจากสังคมหรือปัจจัยสังคมมีอิทธิพลต่อองค์กรสื่อในกระบวนการสื่อสาร บาลาน และ    
เดวิส (Baran and Davis, 2009) กล่าวไว้ว่า ในช่วง 10 ปีแรกของศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นช่วงหลังจาก
ที่มีการน าสื่อมวลชนไปใช้ในการท าโฆษณาชวนเชื่อ ทฤษฏีสังคมมวลชนและทฤษฏีโฆษณาชวนเชื่อถูก
น าไปใช้เป็นเหตุผลส าหรับการควบคุมสื่อมวลชน เพราะสื่อมีอิทธิพลสูงจึงต้องมีผู้ควบคุม ซึ่งมีค าถาม
ว่าใครควรจะเป็นผู้ควบคุมสื่อ ในการที่จะท าให้สื่อมีความน่าเชื่อถือ มีความเป็นวิชาชีพ มีการตั้ ง
ค าถามถึงการท าหน้าที่ของสื่อมวลชน เช่น เราควรคาดหวังให้สื่อท าอะไรในภาวะที่สังคมวิกฤติ 
จ าเป็นหรือไม่ที่สื่อต้องท าหน้าที่เหมือนหมาเฝ้าบ้านป้องกันสิ่งเลวร้ายให้สังคม สื่อควรเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับการระบุถึงปัญหาของสังคมและช่วยแก้ไขด้วยหรือไม่ สื่อควรมีหน้าที่บริการสาธารณะหรือไม่       
สื่อควรจะท าอะไรอย่างอ่ืนมากกว่าเผยแพร่ข่าวสารที่เร้าอารมณ์เพ่ือดึงดูดรายได้หรือไม่ 

ทฤษฏีบรรทัดฐานของสื่อมวลชน (Normative Theory) พยายามตอบ
ค าถามข้างต้นโดยทฤษฏีอธิบายว่าสภาพสังคมโดยเฉพาะด้านการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับบทบาท
ของสื่อมวลชนในสภาพสังคมที่แตกต่างกันสื่อมวลชนต้องมีโครงสร้างและมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน 
บาลาน และเดวิส (Baran & Davis) ได้อธิบายถึงการเกิดขึ้นของบรรทัดฐานของสื่อมวลชนแบบเสรี
นิยมที่มีฐานความเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผล สื่อมวลชนควรท าหน้าที่รายงานความเป็นจริงให้แก่ประชาชน
ทราบ การควบคุมสื่อตามบรรทัดฐานนี้ใช้วิธีให้สื่อมวลชนตรวจสอบตนเอง และการให้เป็นตลาดเสรี
แห่งความคิด (laissez-faire) ให้สื่อมวลชนแข่งขันกันรายงานข้อมูลข่าวสาร แต่การท าธุรกิจสื่อท าให้
เกิดการผูกขาด ดังนั้นตลาดเสรีทางความคิดจึงไม่เกิดขึ้น ต่อมามีการพูดถึงการให้รัฐบาลควบคุมสื่อ 
การที่องค์กรวิชาชีพตั้งหลักจริยธรรมเพ่ือใช้ควบคุมตนเอง น าไปสู่ทฤษฎีบรรทัดฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Social Responsibility Theory) ทั้งนี้ทฤษฏีบรรทัดฐานได้พัฒนาแตกแขนงเพ่ิมเติมอีก 2 
ทฤษฏี ได้แก่ ทฤษฎีบรรทัดฐานสื่อมวลชนเพ่ือการพัฒนา (Development Media Theory) 
หลักการของทฤษฏีเรียกร้องให้รัฐบาลและสื่อท างานร่วมกันในบางเรื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา และบรรทัดฐานประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
(Democratic Participant Theory) หลักการทฤษฏีคือ สื่อต้องท าหน้าที่ตอบสนองต่อกลุ่ม
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มรากหญ้าที่ขาดโอกาสในการเช้าถึงสื่อมวลชนขนาดใหญ่  
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ทฤษฏีบรรทัดฐานของสื่อมวลชนถูกใช้เป็นแนวทางให้สังคมประเทศต่าง ๆ 
ก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนแตกต่างกันไปตามบริบทการเมืองการปกครอง 
ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ ซึ่งแง่มุมของทฤษฏีนอกจากบทบาทที่สื่อต้องปฏิบัติแล้ว ยังสะท้อนความ
เป็นปัจจัยที่สังคมต้องการกระท ากับสื่อหรือมีอิทธิพลกับสื่อได้ในขณะเดียวกันด้วย 

งานวิจัยของสุชาดา จักรพิสุทธ์ (2552) เรื่อง แนวทางท าให้เกิดการเสนอ
ข่าวเชิงสืบสวนในสื่อหนังสือพิมพ์แสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลกับสื่อมวลชนทั้งภายในและภายนอก
องค์การสื่อมวลชนในการท าข่าวสืบสวน โดยผลการวิจัยพบว่า สื่อมวลชนโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ต้อง
เผชิญกับปัญหาด้านการแข่งขันท้ังภายในสื่อหนังสือพิมพ์และการแข่งขันข้ามสื่อ รวมถึงวัฒนธรรมการ
ท าข่าวรายวัน และข้อจ ากัดของการเสนอข่าวเชิงสืบสวนทั้งด้านศักยภาพของนักข่าว ท าให้ข่าวสืบสวน
ซึ่งมีมาตรฐานสูงกว่าข่าวทั่วไปมีความยากล าบาก ใช้เวลายาวนาน ทั้งเป็นข่าวที่กระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้มีอ านาจและนักการเมือง ผู้บริหารหรือเจ้าของสื่อมักไม่มีนโยบายสนับสนุน หรือไม่อยากเสี่ยง
กับการถูกฟ้องร้องคุกคาม ปัญหาข้อจ ากัดของข่าวสืบสวนทั้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรวิชาชีพ และอ านาจ
จากภายนอก เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศอ่ืน ๆ ที่มีบริบททางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง
กันกับประเทศไทยเช่นกัน 

จากงานวิจัยท าให้เห็นมุมมองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสื่อให้กระท าหรือไม่
กระท าหน้าที่ซึ่งควรในหลายมิติ บริบทการเมืองการปกครองเศรษฐกิจนับเป็นการสร้างกรอบการรับรู้ 
(framing) ในการชูประเด็นการน าเสนอหรือไม่น าเสนอของสื่อมวลชนเช่นกัน 

3.2 ด้านศิลปวัฒนธรรม  
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร นับแต่ศตวรรษที่ 21 ที่มี

ลักษณะบูรณการ ปฏิสัมพันธ์ และการใช้รหัสดิจิทัล ท าให้การติดต่อสื่อสารถึงกันได้ทุกทิศทุกทาง   
ไร้ข้อจ ากัดทั้งด้านเวลา สถานที่ เกิดลักษณะสังคมโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายและ
แลกเปลี่ยนเงินทุน ผู้คน ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วผ่านระบบโทรคมนาคม วิธีคิด ค่านิยมต่าง ๆ ที่ตามมา 
ความเป็นโลกาภิวัตน์ยังได้น าผลลบให้เกิดขึ้นกับทุกประเทศ ทั้งปัญหาการแทรกแซงทางการเมือง 
ครอบง าทางวัฒนธรรมผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ โดยสื่อมวลชนถูกใช้เป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญในการ
แผ่ขยายอ านาจ ข่าวเป็นสื่อแขนงหนึ่งที่ชาติมหาอ านาจ เช่น สหรัฐอเมริกา และชาติในยุโรปใช้เป็ น
เครื่องมือในการน าพาแนวคิด ค่านิยมต่าง ๆ เข้าไปเผยแพร่ยังชาติต่าง ๆ เพราะข่าวเป็นสินค้าที่เข้าถึง
ผู้คนทั่วโลกได้ทุกวัน และวันละหลายเวลา คนต้องการทราบว่าเกิดอะไรขึ้นรอบตัว และรอบโลก  
(กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, 2557) 

โลกาภิวัตน์นอกจากส่งผลถึงกระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรใน
ด้านรูปแบบกระบวนการในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และบันเทิงแล้ว การก าหนดวาระ และการก าหนดกรอบในสารที่จะสื่อสารไปสู่ผู้รับสารขององค์กรสื่อไทย
ยังได้รับแรงกดดันจากสังคมและวัฒนธรรมใหม่ ๆ ตามกระแสสังคมโลกมาด้วย ดังปรากฏการณ์ทาง
สังคม “...รายงานขององค์การเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเพ่ิมพลังของผู้หญิงแห่ง
สหประชาชาติ ( UN Women Regional Office for Asia and the Pacific และ UNFPA Asia and 
the Pacific Regional Office) วิจารณ์สื่อไทยไม่ให้ความส าคัญกับมิติทางเพศ เรียกร้องให้สื่อใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย เพ่ิมพ้ืนที่ข่าวที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่าง
หญิง ชาย และเพศ อ่ืนที่หลากหลายอีก 15%...” (มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์, 2557) 
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สังคมและวัฒนธรรมจะเป็นตัวก าหนดกดดันการท างานขององค์กรสื่อ เห็น
ได้จากตวัอย่างงานวิจัย และรายงานของขององค์การเพ่ือส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศชายและ
การเพ่ิมพลังของผู้หญิง บริบททางสังคมและวัฒนธรรมค่านิยมแห่งความเสมอภาคของพัฒนาการทาง
ความคิดของสังคมโลกเป็นปัจจัยกดดันในการผลิตสารของสื่อมวลชนนอกจากปัจจัยกดดันภายในองค์กรสื่อ 

การน าเสนอข่าวที่เบี่ยงเบนจากภาพความเป็นจริงโดยล าเอียงไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่งนั้นมาจากปัจจัยหลายอย่าง อาจจะมาจากปัจจัยภายในความล าเอียงทางวัฒนธรรม ความ
ล าเอียงทางโครงสร้าง การเมือง เศรษฐกิจ และวิชาชีพ จะเห็นได้จากการรายงานข่าวของสื่อมวลชน
ในประเทศเศรษฐกิจเสรีนั้น ปัจจัยการตลาดค่อนข้างจะมีอิทธิพลในการสร้างความล าเอียงไปยังกลุ่ม 
ผู้มีอ านาจในการซื้อสื่อและเนื้อที่โฆษณา ส่วนปัจจัยทางวิชาชีพมีอิทธิพลในกระบวนการคัดเลือกข่าว
ที่ก าหนดโดยองค์ประกอบข่าวที่จะสร้างมูลค่าข่าว (news values) ค าพูดที่ว่า “สื่อมวลชนเป็นกระจก
สะท้อนสังคม” จึงไม่ค่อยสอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง เนื้อหา สื่อมวลชน กับโลกของความเป็น
จริงนัก โดยเฉพาะในการรายงานข่าว นักข่าวที่ท าหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูน่าจะเปรียบเสมือนผู้ถือไฟ
ฉายที่ส่องไปในความคิด คือส่องไปตรงไหนของสังคมก็เห็นความจริงเฉพาะตรงนั้น ที่ไม่ส่องก็มองไม่เห็น 
บางคนอาจจะเปรียบสื่อมวลชนว่าเป็นหน้าต่างมากว่ากระจกเพราะเป็นผู้วางกรอบมุมมองต่อสังคม
แวดล้อมผ่านกระบวนการเลือกสรรเนื้อหาข่าวสารต่าง ๆ (พีระ จิระโสภณ, 2548, หน้า 214) 

4. ด้านผู้รับสาร 
ปัจจัยที่ส่งผลสัมพันธ์ต่อองค์กรสื่อสารมวลชนในประเด็นผู้รับสาร สามารถ

พิจารณาได้ท้ังปัจจัยด้านจิตวิทยาส่วนบุคคลของผู้รับสาร ผสมผสานกับบริบททางด้านพัฒนาการของ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม สะท้อนได้จากทฤษฏีสื่อใหม่ (New media theory) ถูกน าเสนอโดยมาร์ค 
โพสเตอร์ (Mark Poster) ได้อธิบายไว้ว่า สื่ออินเทอร์เน็ตจะน าสู่การเปลี่ยนแปลง เดิมทีเมื่อกล่าวถึง
สื่อในยุคแรกได้แก่ สื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) มีลักษณะผลิตแบบรวมศูนย์ มักถูก
ควบคุมจากรัฐ ผลิตซ้ าเนื้อหาไม่เท่าเทียมกัน ผู้รับสารแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ในขณะที่ยุคที่สองสื่อ
หมายถึง การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีลักษณะตรงกันข้ามคือกระจายการผลิต เป็นการ
สื่อสารสองทาง อยู่เหนือการควบคุมจากรัฐ มีความเป็นประชาธิปไตยสูง ส่งเสริมการตระหนักรู้ระดับ
บุคคล และสนใจความเป็นปัจเจกบุคคล หากพิจารณาในแง่ปฏิกิริยาทางสังคม (social interaction) 
สื่อใหม่สามารถสร้างปฏิกิริยาระหว่างผู้สื่อสารได้มากกว่าในสื่อยุคแรก Pierre Levy (quoted in 
Littlejohn, 2008, p. 291-292) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารในเว็บไซต์มีลักษณะเปิดกว้างยืดหยุ่น และ
ข่าวสารมีสภาพเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ ลักษณะดังกล่าวเปิดโอกาส ให้ผู้ใช้พัฒนาความรู้และการ
สื่อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์กัน สามารถสร้างความเป็นประชาธิปไตยในการสื่อสาร รวมถึงเสริมอ านาจ
ให้ผู้สื่อสาร (empowerment)  

ดังปรากฏการณ์ส านักข่าวระดับโลกอย่าง CNN รายงานเหตุการณ์จลาจล
กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2553 การเข้าสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดง โดย Dan Rivers ผู้สื่อข่าวใน
สังกัด CNN เสนอเนื้อหาขัดใจผู้มีความยุติธรรมในหัวใจ คือการไม่สามารถถ่วงน้ าหนักข้อมูลข่าวของ 
CNN ส่งผลในวงกว้างต่อทั้งคนไทยและสื่อต่างชาติด้วยกันหลาย ๆ ส านักออกมาแสดงความส านึกใน
การรายงานข่าวครั้งนี้ ประเด็นปะทุครั้งแรกเมื่อแดน ริเวอร์ส เริ่มรายงานข่าวถึงการใช้ความรุนแรง
ของกองทัพ และอ้างว่าตนเองเห็นมือปืนซุ่มยิง และเจ้าหน้าที่ทหารใช้กระสุนจริงยิงเข้าใส่ผู้ชุมนุมคน 
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ขณะที่ทางฝั่งผู้ชุมนุมมีเพียงท่อนไม้และหนังสติ๊กที่ไม่อาจต่อกรอย่างไรได้กับอาวุธหนักที่ทางรัฐบาล
น ามาใช้สลายการชุมนุม การรายงานข่าวท านองนี้มีขึ้นหลายครั้งเมื่อเปรียบเทียบกับส านั กข่าว
ต่างประเทศอ่ืน ๆ เป็นเรื่องที่รายงานไปคนละด้านกับที่แดน ริเวอร์สรายงานในขณะที่ส านักอ่ืน
รายงานวัน เวลาสถานที่เดียวกัน แต่ของส านักอ่ืน ๆ บรรยายถึงเหตุการณ์ที่โต้ตอบกันอย่างรุนแรง
ด้วยรายละเอียดของอาวุธอันตรายหลายชนิดจากฝั่งผู้ชุมนุม รวมถึงการปรากฏตัวของชายชุดด า
ปริศนาที่เป็นตัวหลักในการตอบโต้ทหารด้วย ระเบิดและอาวุธปืน จนเป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิตของ
ผู้คนจ านวนมาก แต่ที่สร้างความกังขาที่สุด คือคลิปรายงานสด ที่ตัวริเวอร์สเองยืนอยู่บนอพาร์ตเมนต์
สูงแห่งหนึ่งและเล่าถึงเหตุการณ์ความเป็นไป ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่เคยลงมาติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด
ด้วยตัวเอง เหตุการณ์นี้เองท าให้นักวิชาการส านักต่าง ๆ พากันจัดเวทีวิพากษ์ตีแผ่การท างานของสื่อ
ยักษ์ใหญ่รายนี้ และมีผู้คนที่ต้องการปกป้องเมืองไทยมีการส่งจดหมายท้วงติงความเป็นกลางและร้อง
เรียกความเป็นมืออาชีพในการท างานสื่อไปยังต้นสังกัด CNN ตามมาด้วยกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
จ านวนมหาศาลตั้งกระทู้ “...CNN Please Fire Dan Rivers บน Facebook...” (ประชาชน, 2557)  

จากปรากฏการณ์สังคมการรายงานข่าวของ CNN ผู้รับสารมีลักษณะทาง
จิตวิทยาตี่นตัวและรู้เท่าทันสื่อ มีการเปรียบเทียบสารที่ส่งจากส านักข่ าว CNN และการรายงาน
ข่าวสารจากส านักข่าวทั้งไทยและต่างประเทศส านักอ่ืน ๆ ในเหตุการณ์สลายการชุมนุมของกลุ่มคน
เสื้อแดงเมื่อปี พ.ศ. 2553 ผู้รับสารมีลักษณะกระตือรือร้น (active audience) และมีจิตวิทยาส่วน
บุคคลที่เห็นความไม่เป็นธรรมในเนื้อสารแล้วไม่เพิกเฉย รวมตัวกันเป็นพลังอ านาจผ่านสื่อในบริบทที่
เทคโนโลยีการสื่อสารท าให้ผู้รับสารมีอ านาจที่จะรวมพลังและสื่อสารกันเองได้ทุกทิศทุกทาง มีการตั้ง 
facebook และโต้ตอบผลการรายงานข่าวของส านักข่าว CNN ตลอดจนยื่นจดหมายทวงถามความ
เป็นกลาง และความเป็นวิชาชีพของสื่อมวลชนผ่านจดหมายเปิดผนึก และตั้งเวทีวิพากษ์การท างาน
ของส านักข่าว CNN จะเห็นถึงปัจจัยกดดันในการท างานของสื่อมวลชนในกระบวนการสื่อสารด้าน
บริบททางสังคมและด้านผู้รับสารซึ่งนับเป็นปัจจัยภายนอกที่องค์กรสื่อจะมองข้ามไม่ได้ 
 
 
สรุป 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท างานของสื่อ มี 2 ด้านคือปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ส าหรับปัจจัยภายในได้แก่ การจัดการภายใน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความเป็น
มืออาชีพ จากการพัฒนาของเทคโนโลยีท าให้สื่อมีการแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ สื่อเก่าและสื่อใหม่ 
ส าหรับสื่อใหม่เป็นสื่อที่มีการเปลี่ยนโฉมหน้าของสื่อเก่าเป็นอย่างมาก  ดังนั้นการบริหารจัดการของ 
สื่อยุคเก่าจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัวเพ่ีอให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในยุคปัจจุบัน  
    ปัจจัยแวดล้อมองค์กรสื่อมวลชนหรือปัจจัยกดดันสื่อมวลชนภายนอกนั้นมีทั้งปัจจัย
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผู้รับสาร ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับกระบวนการ
สื่อสาร ทั้งผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร โดยปัจจัยภายนอกจะเป็นเสมือนบริบทสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ โดยเฉพาะพัฒนาการเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมท่ีน ามาซึ่งสื่อใหม่และน าสู่ความเป็น
ยุคของโลกาภิวัตน์ ท าให้ประชาชนสามารถสื่อสารกันเองได้อย่างไร้ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่และเวลา น ามา
ซึ่งอ านาจในกระบวนการสื่อสารของตัวผู้รับสาร  และกลายเป็นปัจจัยกดดันองค์กรสื่อสารมวลชน 
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บทท่ี 3 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับบริบทสื่อ 

 
 

ผศ.ดร.นิษฐา หรุ่นเกษม และ ดร.รดี ธนารักษ์ 
 
 

ในสังคมบริโภคนิยมดังเช่นทุกวันนี้ ทุกคนต่างได้รับปริมาณเนื้อหาและข่าวสารต่าง ๆ 
อย่างมากมายจากสื่อหลากหลายชนิด ทั้งสื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต นิตยสาร
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ และสื่อบุคคล เช่น พรีเซ็นเตอร์ ดารานักร้อง พนักงานขายสินค้า เพ่ือน ญาติ  
เนื้อหาและข่าวสารเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบทั้งต่อตัวเราและสังคม โดยเฉพาะในประเด็นที่มีการ
ศึกษาวิจัยกันอย่างมากในแวดวงวิชาการเกี่ยวกับอ านาจของสื่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและใจ 
เช่น เรื่องทางเพศ เรื่องความรุนแรง เรื่องความกลัว ภาพลักษณ์ของร่างกาย  (ความอ้วน ความผอม 
ความขาว ความด า) รวมถึงสารเพื่อการโน้มน้าวใจต่าง ๆ ที่ปรากฏในโฆษณาตรงและโฆษณาแฝงที่ใช้
กลยุทธ์ของการท าให้เกิดความกลัว ความรู้สึกผิด หรือเกิดอารมณ์ขัน เป็นต้น ผลลัพธ์ดังกล่าว
ก่อให้เกิดความหวาดวิตกกังวลต่ออิทธิพลอันทรงพลังของสื่อ จนกระทั่งเกิดกระแสตื่นตัวในแวดวง
นักวิชาการตะวันตกในเรื่องการรู้เท่าทันอิทธิพลของสื่อและการพยายามหาแนวทางให้คนรู้เท่าทันสื่อ 

เป็นที่น่าสังเกตว่า แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในยุคแรก ๆ นั้นดูเหมือนว่าจะมุ่ง
มองไปที่อิทธิพลของสื่อในประเด็นด้านต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น  ที่มีต่อเด็กและและ
เยาวชนที่มีลักษณะไร้เดียงสาและเฉื่อยชา (passive) ต่อการรับสารที่มีอยู่ในสื่อ (ในสายตาของ
นักวิชาการ) อย่างไรก็ตามเมื่อกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปบริบททางสังคมก็เปลี่ยนไปประกอบกับมีการ
ขยายขอบเขตของการท าวิจัยออกไปอย่างกว้างขวาง ท าให้เกิดข้อค้นพบใหม่ ๆ เกี่ยวกับผลกระทบอัน
จ ากัดของสื่อ ลักษณะของผู้รับสารทั้งปัจเจกและกลุ่ม และลักษณะการเลือกรับสื่อและตีความสารของ
ผู้รับสาร จึงเป็นผลให้แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ของตัวเองตามไป
ด้วย อาทิ การเลิกมองสื่อในแง่ร้าย การมองเห็นถึงพลังของผู้รับสารไม่ว่าจะอยู่ในวัยเพศสภาพ หรือ
กลุ่มชาติพันธุ์ใด ๆ  ในการต่อรอง ปรับเปลี่ยน หรือต่อต้านคัดค้านท้าทายต่อสิ่งที่สื่อได้น าเสนอ 

การรู้เท่าทันสื่อมีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทั้งหมดในกระบวนการสื่อสาร ทั้ง
ในด้านของผู้ส่งสาร หรือผู้ผลิต เนื้อหาข่าวสาร สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร และผลกระทบที่
ได้รับ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อตามองค์ประกอบดังกล่าว ที่น ามาใช้เป็นหลักในการเรียนรู้
หรือท าความเข้าใจเพ่ือให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อนั้นมุ่งชี้ให้เห็นถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อมของสื่อ เพ่ือ
ท าความเข้าใจกระบวนการท างานของสื่อและตอบสนองต่อเนื้อหาข่าวสารของสื่ออย่างรู้เท่าทัน 
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ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง  
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economy Theory) เป็นหลักในการมองการ

ท างานของสื่อหรือผู้ส่งสาร ทฤษฎีนี้จะมองว่าอิทธิพลต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจหรือ
สังคมทุนนิยมจะมีพลังอ านาจในการก าหนดการท างานของสื่อ และสถาบันสื่อเป็นองค์กรธุรกิจใน
รูปแบบหนึ่งที่ต้องท าก าไรให้ได้สูงสุด ดังนั้นความเป็นอิสระของสื่อจะมีลดน้อยลงและเนื้อหาข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่ออกจากสื่อจึงเป็นไปเพ่ือตอบสนองการท าก าไรของนายทุนเจ้าของสื่อมากกว่าการท าหน้าที่
ของสื่อตามสังคมคาดหวังและมอบหมายให้สื่อท า 

แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองสามารถน ามาประยุกใช้กับ
การท างานของสื่อมวลชนได้ใน 3 ประเด็น คือ 

1.  วัตถุนิยม  (materialism)  ค าว่า “วัตถุนิยม” ในที่นี้มีความหมายว่า “โลกและ
สังคมท่ีด ารงอยู่นั้น (exist) มิได้เกิดมาเจตจ านงของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง” และในอีกด้านหนึ่งวัตถุนิยม
จะอธิบายว่า สิ่งที่เรียกว่า “จิตส านึกของบุคคล” (social  consciousness)  ว่าเกิดมาจากการด ารง
อยู่ที่เป็นจริงของบุคคลนั้น (social being) (กาญจนา  แก้วเทพ, 2541 หน้า 50) 

เมื่อน าเอาแนวคิด “วัตถุนิยม” มาประยุกต์ใช้กับระบบสื่อสารมวลชนจะพบว่า 
นักสื่อสารมวลชนนั้นก็จะมีเงื่อนไขทางสังคม (social  condition)  หรือจิตส านึกในการตัดสินใจว่าจะ
หาข่าวสารอะไรมาน าเสนอ และสิ่งที่ส าคัญก็คือ จิตส านึกของนักสื่อสารมวลชนนั้นจะมีอิทธิพลหรือ
ผลกระทบถึงจิตส านึกของคนอ่ืนด้วย ยกตัวอย่างเช่น การที่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นละเลยการน าเสนอ
ข่าวท้องถิ่นหรือเรื่องราวของชาวบ้านตัวจริงที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาในท้องถิ่นจริง แต่กลับให้
ความส าคัญกับเรื่องราวหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครแทน เป็นต้น 
(ชลาพันธ์ อุปกิจ, 2545) 

ดังนั้น หากจะประยุกต์ ใช้ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองในการศึกษา
ระบบสื่อสารมวลชนภายใต้สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เราอย่างไรนั้น กาญจนา แก้วเทพ (2541, หน้า 51) ได้ให้ตัวอย่างค าถามในการวิเคราะห์ดังนี้คือ      
1)ใครเป็นเจ้าของสื่อมวลชนทั้งด้านนิตินัยและพฤตินัย 2) ใครเป็นกลุ่มผู้ด าเนินการด้านสื่อมวลชน       
3)สื่อมวลชนมีบทบาทอะไรต่อการสร้างสรรค์จิตส านึกด้านต่าง ๆ ของประชาชน 4) มีความคิด
อุดมการณ์ ค่านิยมอะไรบ้างที่ปรากฏในเนื้อหาของสื่อมวลชน ยกตัวอย่างเช่น การส่งเสริมให้ใช้และ
พ่ึงยามากกว่าจะรักษาสุขภาพด้วยตนเอง และ 5) คนท างานในสื่อมวลชนถูกโครงสร้างต่าง ๆ เช่น 
แบบแผนของการเป็นเจ้าของสื่อและการควบคุมต่าง ๆ เข้ามาก าหนดกระบวนการท างานอย่างไรบ้าง 

2.  จิตส านึกที่ผิดพลาด (false consciousness) ส าหรับค านี้อธิบายได้ว่า ใน
ความคิดของเรานั้น มีวิธีการได้มาซึ่งความคิดหรือ ข้อมูลอยู่ 2 วิธี คือ การเรียนรู้ที่ได้เจอกับตัวเอง
หรือแบบประสบการณ์ตรง กับอีกวิธีการหนึ่งในลักษณะของ “banking concept” นั่นคือ การสรุป
บทเรียนความรู้จากคนอื่น เช่น ไปดูหนัง ดูโทรทัศน์ ก็ได้ความคิดความรู้ในเรื่องอ่ืน ๆ  

อย่างไรก็ตาม ในท่ามกลางความรู้ความคิดที่ผู้อ่ืนน ามาใส่ให้เรานั้น จะมีความรู้
ความคิดบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเอง ตราบใดที่เรายอมรับความรู้ดังกล่าวไว้ ท าให้เรามี
ความคิดขัดแย้งกับผลประโยชน์ของตัวเอง ตราบนั้นจะเรียกว่า จิตส านึกท่ีผิดพลาด 
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งานวิจัยของ วอลแลค (Wallack อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541,  หน้า 
200) พบว่า ผลงานทางด้านอุดมการณ์ที่บรรดารายการสุขภาพทางโทรทัศน์ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ใน
ความคิดของคนดู ก็คือความเชื่อเดิมเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ สาเหตุของปัญหาและวิธีสร้างความชอบธรรม
ให้แก่ปัญหา ตัวอย่างที่เขายกมาก็คือ ความเข้าใจที่ว่าปัญหาสุขภาพนั้นเกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคล
มิใช่สาเหตุทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ดังนั้นบุคคลจึงจ าเป็นต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น 
โรคทางเดินหายใจซึ่งเกิดจากฝุ่นควันพิษนั้นเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาก็เพราะบุคคลไปสูดควันมาเอง มิใช่
ปัญหาที่มีการสร้างฝุ่นควันเหล่านั้น 

3. สังคมบริโภค (consumption  society)  เมื่อมาถึงศตวรรษที่ 20 พลังการ
ผลิตสินค้าและสิ่งของได้พัฒนามาถึงขั้นที่ผลิตได้เกินกว่าความต้องการของบุคคล ดังนั้ นทุนนิยม
สมัยใหม่จึงต้องแก้ไขปัญหานี้ด้วยการกระตุ้นและเร่งให้บุคคลเกิดการบริโภคให้มากและเร็วที่สุด 
เครื่องมือชิ้นส าคัญท่ีกระตุ้นให้การบริโภคเป็นไปด้วยดี คือ การโฆษณา  

การโฆษณาถูกน ามาใช้เพ่ือตอบค าถามความแปลกแยกของมนุษย์ การโฆษณา
ช่วยกระตุ้นให้มนุษย์มีก าลังใจที่จะท างานหนักต่อไป เพ่ือให้ได้เงินและน าไปจับจ่ายซื้อของบริโภคให้
สบายใจได้เป็นพัก ๆ โฆษณาช่วยให้ความต้องการของเราทุกอย่างบรรลุเป้าหมาย (กาญจนา แก้วเทพ, 
2541, หน้า 59) 

อาจกล่าวได้ว่า บทบาทของสื่อมวลชนในกระบวนการนี้ คือ 
1.  การสั่งสอนและวางแบบแผนการบริโภคของผู้คนว่าจะกินจะใช้อะไรหรือ

อย่างไร เช่น การลดความอ้วนด้วยตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควร เพราะว่ายากมากและต้องใช้เวลานาน 
ถ้าอยากจะผอมในเวลาอันรวดเร็วและไม่ต้องท าอะไรเลย ก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพ่ือลด
ความอ้วน ใช้บริการสถานเสริมความงามหรือเลือกท าศัลยกรรม เป็นต้น 

2.  สื่อมวลชนตัดเย็บความต้องการหรือรสนิยมของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับ
สินค้า ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยก่อนความต้องการสินค้าของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงมีการผลิต
สินค้าแต่ในปัจจุบันธุรกิจจะผลิตสินค้าออกมาก่อนแล้วจึงค่อยตัดเย็บให้คนในสังคมเกิดความต้องการ 
เช่น น้ ายาท าความสะอาดจุดซ่อนเร้นของผู้หญิง ปรากฎว่ามีบทความทางการแพทย์ หรือโฆษณา
สารพัดที่บอกว่าท าไมหรือเพราะอะไรที่เราจะต้องใช้สินค้านั้น ถ้าไม่ใช่แล้วจะเกิดอะไรกับเรา 

3.  เป็นยาฝิ่นบรรเทาความเจ็บปวด ให้เราสามารถหลบหนีจากโลกแห่งความ
เป็นจริงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด หรือสารพันปัญหาที่เข้ามารุมล้อมเข้าสู่โลกแห่งความบันเทิง และ
สนุกสนาน 

อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนส าคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ การประเมินพลังของผู้รับสาร     
ต่ าเกินไป มองเห็นเพียงว่าผู้รับสารนั้นมีลักษณะเฉื่อยชา คือ ยอมรับการครอบง าจากสื่อมากกว่าจะมี
พลังในการคัดค้านหรือต่อรองต่อการครอบง าดังกล่าว 

หากจะประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้เข้ากับการศึกษาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ อาจแยก
ประเด็นการศึกษาตามองค์ประกอบในกระบวนการสื่อสารได้  (กาญจนา แก้วเทพ, 2543) ดังนี้คือ 
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1.  ในการวิเคราะห์ระบบสื่อมวลชนนั้น ต้องเชื่อมโยงเข้ากับระบบเศรษฐกิจ
และการเมืองของสังคมอยู่เสมอ เพราะเราไม่อาจจะเข้าใจสื่อผลผลิตของสื่อและเนื้อหาของสื่อได้เลย 
หากไม่ได้พิจารณาสื่อ เช่นเดียวกับสายตาของนายทุนที่มองว่าสื่อเป็นอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งที่ท าการ
ผลิตไปเพื่อขายหวังผลก าไร 

2.  ในการวิเคราะห์ระดับเนื้อหานั้น นักทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่าส่วนของเนื้อหาจะ
ถูกก าหนดมาจากระบบตลาด (อาจเป็นผู้รับสารส่วนหนึ่ง) และอีกส่วนหนึ่งจะถูกก าหนดมาจาก
ผลประโยชน์ของเจ้าของเงินทุนหรือผู้ตัดสินใจระดับนโยบาย 

3.  ในการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นนั้น กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเมืองได้ท านายว่า 
สื่อมวลชนที่ด าเนินงานอยู่ในระบบทุนนิยมนั้นจะต้องเจอกับสภาวการณ์ต่อไปนี้อย่างไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้เลย คือ  

1)  สื่อจะท างานอย่างมีอิสระน้อยลงทุกที   
2)  จะเกิดการรวมศูนย์ของตลาดในทุกระบบ ท าให้เกิดการกระจุกตัวของสื่อ  
3)  ผู้ท างานสื่อจะต้องใช้กลยุทธ์การผลิตที่ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด 

ยกตัวอย่างเช่น การน าเอาละครโทรทัศน์หรือ ภาพยนตร์เก่า ๆ ที่ผู้ชมรู้จักกันดีมาสร้างใหม่ซ้ าแล้วซ้ าอีก 
เป็นต้น  

4)  ลดการลงทุน ในสิ่งที่ท าให้ก าไรได้น้อย อาทิ รายการสารคดีต่าง ๆ ที ่      
ไม่มีโฆษณาเข้า หรือรายการธรรมะ รายการส าหรับเด็กหรือคนแก่ 

5)  เนื้อหาของข่าวสารจะมีลักษณะไม่สมดุลทางการเมือง ทั้งนี้เพ่ือเอาใจ
เจ้าของทุนซึ่งมักเป็นผู้ที่มีอ านาจทางการเมือง 
 
 
ทฤษฎีการปลูกฝัง 

ทฤษฎีการปลูกฝังหรือการอบรมบ่มเพาะ  (Cultivation  Theory) นี้ให้ความสนใจ
ในการศึกษาโลกท่ีแวดล้อมตัวบุคคล  โดยตั้งแนวคิดพ้ืนฐานไว้ว่า  ในขณะที่โลกแวดล้อมตัวบุคคลนี้มี
อยู่สองโลก คือ โลกที่เป็นจริง (real world)  กับโลกที่ผ่านสื่อ (massmediated world)  โดยเฉพาะ
สื่อโทรทัศน์  คนทั่วไปจะยึดถือเอาโลกใดเป็น  "ความเป็นจริง"  (reality)  ของเขา  (กาญจนา  แก้วเทพ, 
2545, หน้า 274) 

เหตุที่ทฤษฎีนี้ให้ความสนใจสื่อโทรทัศน์มากที่สุด  เพราะโทรทัศน์เป็นสื่อที่อาศัย
การเล่าเรื่องด้วยภาพและเสียง  ราคาถูกและไม่ต้องออกไปดูข้างนอกเหมือนกับภาพยนตร์  ด้วย
คุณลักษณะ  ดังกล่าว  โทรทัศน์จึงสามารถเข้าถึงทุกระดับการศึกษา  ทุกชนชั้น  ทุกเพศทุกวัย  
จนกระท่ังกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจ าวันของผู้คนทั่วโลก  เป็นตัวน าข่าวสารเรื่องต่าง ๆ ไปยัง
คนส่วนใหญ่เกือบตลอดเวลา 

การที่โทรทัศน์เป็นศูนย์กลางในชีวิตประจ าวัน  การน าเสนอรายการของโทรทัศน์จึง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อต่าง ๆ ของผู้ชม  โดยเฉพาะอิทธิพลและผลกระทบของโทรทัศน์ที่ได้
ท าหน้าที่  "ปลูกฝัง"  หรือ  "สร้างโลก"  ที่แม้ว่าจะไม่ตรงกับ  "โลกแห่งความเป็นจริง"  ให้กลายเป็น  
"ความเป็นจริงของบุคคล"  (กาญจนา  แก้วเทพ, 2545, หน้า 275) 
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ยกตัวอย่างเช่น  การสร้างโลกในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องความรุนแรง  อาชญากรรม  
จนกระทั่งคนเกิดความรู้สึกว่าโลกที่ตัวเองอยู่นั้นน่ากลัวและไม่ปลอดภัยเหมือนกับโลกที่อยู่ในสื่อรวม
ไปถึงการเหมารวมทางเพศสภาพ  ทางเชื้อชาติ  หรือสีผิว  เป็นต้น  อย่างเช่น  การสร้างโลกของคน
พิการในสื่อจากงานวิจัยของ  Garder and  Radel  (Greenberg  and  Brand,  1993)  ศึกษา
เนื้อหาเก่ียวกับคนพิการในหนังสือพิมพ์และรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลา  prime  -  time  เป็นเวลา
มากกว่า  3  อาทิตย์  พบว่า  68%  ของการน าเสนอภาพคนพิการจะเป็นลักษณะของการพิการทาง
ร่างกาย  และ  22%  เป็นลักษณะของข้อจ ากัดในด้านพัฒนาการทางอารมณ์และความเจ็บป่วย
ทางด้านจิตใจ  การพิการทางร่างกายนั้นประกอบไปด้วยการเป็นอัมพาตเนื่องจากความบกพร่องของ
สมองก่อนคลอดผู้ป่วยโรคเบาหวาน  และมีร่างกายที่พิการหรืออัปลักษณ์ 

ขณะเดียวกัน การน าเสนอภาพของคนพิการจะพบในรายการบันเทิงมากกว่าใน
รายการข่าวหรือเนื้อหาสาระต่าง ๆ ในรายการบันเทิง 19 รายการจะพบการน าเสนอภาพของคนพิการ 
ซึ่งจ านวน 42% นั้น จะมีลักษณะที่ต้องพ่ึงพิงผู้อ่ืน 21% เป็นผู้กระท าความผิดหรือมีความประพฤติที่
เบี่ยงเบนไปจากสังคมปกติและ 5% ต้องตกเป็นเหยื่อของการกระท าทารุณกรรมในแบบต่าง ๆ 
นอกจากนั้นแล้ว แนวคิดหลักของรายการเหล่านี้ 48% จะเป็นภาพที่คนพิการต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถด ารงอยู่ในสังคมได้ 26% จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะแปลกประหลาด
ต่อต้านสังคม หรือมีลักษณะที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ 

และเม่ือเชื่อมโยงทฤษฎีนี้เข้ากับการรู้เท่าทันในการน าเสนอเนื้อหาของสื่อ โดยอาศัย
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) หรือการวิเคราะห์ระบบสาร (message system analysis) 
ของทฤษฎีการปลูกฝัง เราจะได้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาใน 4 มิต ิคือ (กาญจนา  แก้วเทพ, 2545) 

1.  สิ่งที่ปรากฏ (existence) คือ การหาค าตอบว่า สิ่งที่โทรทัศน์ได้น าเสนอได้แก่
อะไรบ้าง เป็นเนื้อหาอะไรและมีจ านวนมากน้อย บ่อยครั้งเพียงใด ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
แจงนับเนื้อหาที่ปรากฏ  

2.  การจัดล าดับความส าคัญ (priority) ได้แก่ การตอบค าถามว่าเนื้อหาแบบใดที่
โทรทัศน์ให้ความส าคัญมากท่ีสุด หรือเป็นประเด็นหลักของการน าเสนอ 

3.  คุณค่า (value) เป็นการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่าที่แผงเร้นอยู่ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสารทางวัฒนธรรม นั้นว่าอะไรถูกหรือผิด อะไรดีหรือไม่ดี 

4.  ความสัมพันธ์ (relationship) เป็นการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ต่าง ๆ ของสารว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไร  

ส าหรับประเด็นค าถามที่ว่า  โทรทัศน์เข้ามามีบทบาทในการปลูกฝังทางวัฒนธรรม
ด้วยการสร้างโลกทางวัฒนธรรม  (ที่กลายมาเป็นความเป็นจริง)  ห่อหุ้มประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างไร 
นั้นผลการวิจัยที่ผ่านมาของ Gerbner ได้ค าตอบว่าโทรทัศน์ท าหน้าที่การปลูกได้ เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้ 
(กาญจนา  แก้วเทพ, 2545) 

1.  ด้วยธรรมชาติพิเศษของโทรทัศน์แบบ  "มาแรง  มาบ่อย  มาเร็ว" 
2.  ทุกรายการมีทิศทางเป็นไปในแบบแผนเดียวกัน  ดังนั้นโลกที่โทรทัศน์สร้างมา

ห่อหุ้มตัวบุคคลจึงสั่งสมพอกพูนไปในทิศทางเดียวกัน 
3.  ในส่วนของผู้รับสารเอง  กล่าวคือ  ทั้ง ๆ ไม่ได้ตั้งใจจะดูอะไรเป็นพิเศษ  แต่ก็

เปิดโทรทัศน์ไว้เพราะความเคยชินท าให้อัตราการเปิดรับโทรทัศน์มีสูง 
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4.  กลวิธีการปลูกฝังของโทรทัศน์ 
4.1  แบบวิธีหลัก  (mainstreaming)  ซึ่งมักจะเกิดกับพวกที่ดูโทรทัศน์อย่าง

มาก  ท าให้มีลักษณะผูกขาดแหล่งข้อมูลจากโทรทัศน์ 
4.2  แบบ  resonance  ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประสบการณ์ในชีวิตจริงของผู้ชมตรง

กับเนื้อหาในโทรทัศน์ จึงเท่ากับว่า เราถูกปลูกฝังความจริงถึง 2 ชั้น ทั้งจากประสบการณ์จริง     
(ที่จ ากัด) และประสบการณ์ผ่านสื่อ (ที่เลือกรับมาเฉพาะส่วน) และ 

4.3  แบบ  "อยู่ใกล้/เข้าใจง่าย"  นั่นคือ  โลกแห่งความเป็นจริงนั้นอยู่ห่างไกล
จนเกินกว่าจะเข้าถึง  เป็นโลกที่ซับซ้อนยากต่อการเข้าใจ  แต่โลกในโทรทัศน์นั้นเป็นโลกที่อยู่ใกล้
ประชิดตัว และเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย 

ส าหรับในประเทศไทย  บทบาทและผลกระทบของโทรทัศน์ดังกล่าวอาจดูได้จาก
งานวิจัยของนภวรรณ  ตันติเวชกุล (2543) ที่ค้นหาอิทธิพลของโฆษณาทางโทรทัศน์ไทยที่มีต่อ
เยาวชนตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรม โดยใช้วิธีการจัดสนทนากลุ่มกับเยาวชนใน
สถานศึกษาอายุระหว่าง 12-18 ปี และได้พบว่า ลักษณะการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรม แบบ
กระแสหลักนั้น พบมากในกลุ่มเยาวชนผู้รับชมโฆษณาโทรทัศน์มาก (heavy users) 

ทั้งนี้สามารถจ าแนกลักษณะอิทธิพลที่ส าคัญออกได้เป็น  3  ลักษณะ  คือ 
1.  อิทธิพลในการอบรมบ่มนิสัยเชิงข้อมูลต่อเยาวชน  ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อโฆษณาได้ท า

หน้าที่บอกเล่าแนวคิดเก่ียวกับข้อมูลสินค้าแก่เยาวชนผู้ชมโฆษณาโทรทัศน์มาก 
2.  อิทธิพลที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของเยาวชนที่รับชมโทรทัศน์มาก  ซึ่ง

เกิดข้ึนเมื่อโฆษณาแสดงให้เห็นว่าสินค้าสามารถตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของเยาวชนได้และ 
3.  อิทธิพลที่มีต่อการใช้ภาษาแบบโฆษณาโทรทัศน์  ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อโฆษณาได้

น าเสนอแนวคิดด้วยภาษาโฆษณาซ้ า ๆ และคล้ายคลึงกันอย่างเหมาะสมสม่ าเสมอ  จนเยาวชนที่ชม
โฆษณาโทรทัศน์มากได้ซึมซับภาษาโฆษณาเหล่านั้นอย่างไม่ตั้งใจ 
 
 
แนวคิดการสร้างความเป็นจริงทางสังคม  

แนวคิดหลักของกลุ่มทฤษฎีวัฒนธรรมก็คือ แนวคิดที่ว่าสิ่งที่ เรียกว่า “ความเป็นจริง” 
(reality) นั้น มิใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่ความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาก (construct)  
(กาญจนา แก้วเทพ, 2545, หน้า 258) หรือถูกนิยามว่า “อะไรเป็นอะไร” (definition) (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2544,  หน้า 239) กระบวนการสร้างความรู้หรือความจริงดังกล่าวเรียกกันว่าเป็น “การสร้าง
ความเป็นจริงทางสังคม” (social  construction  of  reality) 

แนวคิดนี้เริ่มจากข้อเสนอที่ว่า โลกที่แวดล้อมตัวบุคคลนั้นมีอยู่ 2 โลก โลกแรกเป็น
โลกทางกายภาพ อันได้แก่ วัตถุ สิ่งของ บุคคล บรรยากาศด้านกายภาพทั้งหลายที่แวดล้อมบุคคล 
โลกนี้เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ส่วนอีกโลกหนึ่งมีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น โลกทางสังคม (social  world) 
สิ่งแวดล้อมเชิงสัญลักษณ์  (symbolic  environment)  หรือความเป็นจริงทางสังคม (social  reality)  
โลกที่เกิดจากการท างานของสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน ศาสนา ที่ท างาน รัฐ 
และสื่อมวลชน (กาญจนา แก้วเทพ, 2544, หน้า 238)  
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ยกตัวอย่างเช่น เรื่องเล่าของเด็กหญิงเวอร์จิเนีย โอฮันลอน ที่เขียนจดหมายถึง
หนังสือพิมพ์นิวยอร์คซันเพ่ือสอบถามว่า ซานตาคลอสมีอยู่จริงในโลกนี้หรือไม่ และบรรณาธิการได้
ตอบจดหมายของเธอว่า “Yes,  Virginia,  there  is  a  Santa  Claus!”  แม้ว่าจะไม่มีใครได้เห็นตัว
ของซานตาคลอส แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีซานตาคลอสสิ่งที่เป็นจริง  (มีอยู่จริง) ที่สุดในโลกคือ   
สิ่งที่แม้แต่เด็กหญิงหรือผู้ใหญ่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ (Newman, 1997, p. 53) 

ข้อความในจดหมายดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาพที่เลื่อนไหลไปของธรรมชาติ
ระหว่าง “ความจริง” (truth) กับ “ความเป็นจริง” (reality) และบทบาทการท างานของสถาบัน
สื่อมวลชนในการสร้างความเป็นจริงขึ้นมาแวดล้อมบุคคล เด็กหญิงเวอร์จิเนียถูกท าให้เชื่อในความเป็น
จริงของบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่สามารถและจะไม่มีวันได้รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสของเธอ และแม้ว่า
เมื่อโตขึ้นเธอจะได้รับรู้ความจริงบางอย่างที่แตกต่างออกไปในเรื่องของซานตาคลอสก็ตาม แต่
ในตอนนี้เธอได้ถูกกระตุ้นให้เชื่อในเรื่องราวของซานตาคลอสแม้ว่าจะไม่สามารถหาหลักฐาน ใด ๆ มา
พิสูจน์ได ้

ความรู้จักโลกทั้งสองในข้างต้นถูกน ามาสร้างขึ้นเป็น “คลังแห่งความรู้ทางสังคม” 
(stock of social knowledge)  ซึ่งเปรียบได้กับคู่มือการเผชิญโลกของมนุษย์ เป็นค าตอบส าหรับ
ค าถามหลัก 3 ประการ คือ  

1)  คนเราสร้างความหมาย (make  sense) กับโลกรอบตัวอย่างเราได้อย่างไร  
2) คนเราก่อสร้าง/ดัดแปลงสร้างใหม่และรื้อซ่อม (construct/reconstruct/ 

deconstruct) ชีวิตประจ าวันของตนเองได้อย่างไร 
3)  คนเราสามารถท าอะไรไปได้โดยปริยายโดยไม่ต้องหยุดคิดหรือยุดตั้งค าถามได้

อย่างไร 
กระบวนการสร้างคลังแห่งความรู้ของเรา ในชีวิตประจ าวันเป็นคล้าย ๆ กับระบบ

คอมพิวเตอร์ ประสบการณ์ที่เราสัมผัสเป็นเสมือนกระบวนการป้อนข้อมูลเข้าไปในซี พียู (CPU) 
รูปธรรมแต่ละครั้งที่ป้อนเข้าไป นั้นจะเข้าไปถูกจัดระบบไว้เป็นหมวดหมู่เหมือนการจัดแฟ้มที่เรียกว่า  
typification 

จากกระบวนการสร้างคลังแห่งความรู้ในข้างต้น อาจน ามาใช้อธิบายเรื่องการรู้เท่า
ทันสื่อได้ว่า นักโฆษณาและนักการตลาดมืออาชีพได้ประยุกต์แนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการจัดวาง
ต าแหน่งของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ นั่นคือ การใส่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของกลุ่มคนที่ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเสียงของ
บริษัทผู้ผลิต เป็นต้น เพ่ือให้เข้าไปอยู่ในคลังแห่งความรู้ของแต่ละบุคคล ผลที่ได้รับก็คือ ข้อมูลนั้น ๆ 
จะเป็นตัวน าทางให้เราซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยไม่มีการหยุดคิดหรือตั้งค าถามใด ๆ ก่อน
ตัดสินใจซื้อ 

ส าหรับค าส าคัญในแนวคิดนี้ก็คือ ค าว่า “ความเป็นจริง” อันหมายถึงโลกแห่งสังคม
หรือโลกแห่งสัญลักษณ์ที่ห่อหุ้มแวดล้อมคนอยู่ ค าว่า “ความเป็นจริง” นี้ประกอบด้วยหลายมิติ 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2544, หน้า 239) คือ 

1. เป็นแหล่งส าคัญของการให้ค านิยมแก่สังคมต่าง ๆ (dominant  source  of  
definition) เช่น ความสุขคืออะไร สุขภาพที่ดีต้องเป็นอย่างไร เป็นต้น 
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2.  เป็นภาพลักษณ์ (image) ของความเป็นจริงทางสังคมของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม
หรือสังคมต่าง ๆ เช่น ทัศนะท่ีบุคคลธรรมดามีต่อคนในวงการสื่อสารมวลชน ภาพลักษณ์ระหว่างหมอ
กับพยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น 

3.  เป็นค่านิยมที่แสดงออกมา (value) เช่น การเชื่อมโยงระหว่างความดีกับความชั่ว 
เข้ากับความขาวและความด า ดังที่ผลการวิจัยหนึ่งพบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวละครผิวด า
กับผิวขาวแล้ว ตัวละครผิวด าจะมีลักษณะที่สนุกสนานหรือมีเนื้อหาสาระน้อยกว่าตัวละครผิวขาวและ
จะลงเอยในทางลบ ในขณะที่ตัวละครผิวขาวจะมีตอนจบที่เป็นบวกมากกว่า เป็นต้น 

4.  เป็นบรรทัดฐานส าหรับการตัดสิน (normative judgment)  เช่น ระหว่าง
ความกตัญญูต่อพ่อแม่กับการตัดสินใจอย่างอิสระในเรื่องชีวิตรักของพระเอกละครโทรทัศน์สังคมใช้
อะไร เป็นเกณฑ์บรรทัดฐานในการตัดสินใจว่าพระเอกถูกต้องหรือไม่ 

เมื่อความเป็นจริงเกิดมาจากการถูกประกอบสร้างหรือถูกนิยามจากการท างานของ
สถาบันต่าง ๆ ในสังคม ก็จะมีกระบวนการซึมผ่านค่านิยมดังกล่าวเข้าไปในตัวบุคคล ค่านิยมดังกล่าว
จะกลายเป็น “แผนที่ทางจิตใจ” (mental  maps) ที่ท าหน้าที่เหมือนแผนที่ทั่วไปคือ ชี้ทิศทางว่า
อะไรเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ความคาดหวังต่าง ๆ เป็นอย่างไร (level of expectation) แผนที่นี้จะ
ลากเส้นกั้นบอกว่าอะไรบ้างที่เป็นไปได้ (possible) (ก าหนด horizontal line)  อะไรบ้างที่เป็นเรื่อง
ปกติ (normal)  อะไรบ้างเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ (acceptable) รวมทั้งมีการชี้แนะว่ามีวิถีทางแบบ
ใดบ้างท่ีจะบรรลุเป้าหมายได้ 

ยกตัวอย่างเช่น การที่เจ้าของธุรกิจสินค้าและบริการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของ
นักการตลาดและนักโฆษณา  โดยอาศัยธรรมชาติหรือคุณลักษณะของสื่อและภาษาสื่อ  เช่น  การวาง
มุมกล้อง  ขนาดของภาพ การตัดต่อภาพ  วิธีการเล่าเรื่อง  ฯลฯ  เพ่ือประกอบสร้างความเป็นจริงว่า
จุดหมายแห่งความสุขของผู้คนคืออะไร  พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า  จะท าอย่างไรจึงจะบรรเทาความ
บกพร่องในตัวตนให้ลดไปได้  เช่น  ต้องอาศัยการจับจ่ายใช้สอยสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ เป็นต้น 

นอกจากนั้นแล้ว  หากศึกษาถึงเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ  โดยน าแนวคิดเรื่องการสร้าง
ความเป็นจริงทางสังคมมาใช้อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสื่อจะสรุปได้ว่า  ทุกครั้งที่สื่อมวลชน
เผยแพร่ผลงานของตนก็จะสร้างผลกระทบได้ในหลายระยะทั้งระยะสั้น  (ขั้นแรก)  ระยะกลาง  (ขั้นที่สอง)  
และระยะยาว  (ขั้นที่สาม)  เช่น  หลังจากรับข่าวสารไปแล้ว  ผลกระทบระยะแรกก็คือ การเก็บข้อมูล
เข้าสู่คลังความรู้สร้างทัศนคติและค่านิยมต่าง ๆ หลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนที่มีปฏิกิริยาตอบสนอง  
และเมื่อเวลาค่อย ๆ ผ่านไปข้อมูลข่าวสารที่สะสมกันมาก ๆ เข้าก็จะถูกจัดระบบและห่อหุ้มผู้รับสาร
จนกลายเป็นโลกแห่งความจริง (กาญจนา  แก้วเทพ, 2545) 
 
 
แนวคิดสัญญะวิทยา 

ท่ามกลางการไหลเวียนของข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราในปัจจุบัน และคนเราได้มีการ
เปิดรับสื่อประเภทต่าง ๆ อยู่ทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั้น  ทักษะที่จ าเป็นที่จะท าให้เข้าใจและรู้เท่า
ทันคือ การวิเคราะห์สื่ออย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ  โดยที่ผ่านมามีทฤษฎีมากมายที่ถูกน าไปใช้
เป็นหลักคิดในการวิเคราะห์สื่อ ซึ่งในส่วนนี้จะขอน าเสนอทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหรือตัวสาร



P a g e  | 47 

 

เพ่ือให้สามารถแยกแยะความหมายที่ซ่อนอยู่และรู้เท่าทันถึงวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตในการที่จะผลิต
สารผ่านสื่อต่าง ๆ ส่งมายังผู้รับสาร 

การวิเคราะห์สื่อด้วยทฤษฎีสัญญะวิทยา (semiology) มีแนวคิดหลักที่เน้นเรื่องการ
ก่อเกิดและการแปรเปลี่ยนความหมายในสัญญะต่าง ๆ ซึ่งงานด้านสื่อมวลชนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นงาน
ด้านสัญญะทั้งสิ้น   

กาญจนา แก้วเทพ (2543) ได้ให้ความหมาย สัญญะ (sign) ว่าหมายถึง สิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาเพ่ือให้มีความหมาย (meaning) แทนของจริงหรือตัวจริง (object) ในตัวบท (text) หนึ่ง ๆ 
เช่น พระพุทธรูปเป็นตัวแทนของศาสนาพุทธ เป็นต้น   นอกจากนี้ยังได้ก าหนดขอบเขตและคุณสมบัติ
ของสิ่งที่เป็น “สัญญะ” (sign) ไว้ 3 ประการ คือ 1) จะต้องมีลักษณะทางกายภาพสามารถจับต้องรับรู้ได้
ด้วยอวัยวะสัมผัส เช่น ตัวอักษรหรือภาพวาดที่สามารถสัมผัสได้ด้วยจักษุประสาท หรือเสียงเพลงที่
สัมผัสได้ด้วยโสตประสาท เป็นต้น 2) ผู้ใช้สัญญะนั้น ๆ มีความต้องการที่จะส่งข่าวบางอย่าง เช่น 
รายการพยากรณ์อากาศที่ใช้รูปเมฆครึ้ม เพ่ือตั้งใจสื่อสารว่าวันนี้จะมีฝนตก และจากคุณสมบัติ 2 
ประการแรกดังกล่าว ท าให้คุณสมบัติ ข้อที่ 3) คือ สัญญะนั้น ๆ จะต้องมีความหมายมากไปกว่าตัวมันเอง  

มนุษย์เรานั้นถือว่าเป็น sign-making (ผู้สร้างหรือผลิตสัญญะ)และ sign-
interpreting (ผู้ตีความสัญญะ) ตามแนวของนักทฤษฎีทางสัญญะวิทยา เพราะแนวคิดของสัญญะ
วิทยามองว่า ความหมายที่ถูกบรรจุอยู่ในบทประพันธ์หรือผลงานด้านสื่อนั้น มิอาจผูกขาดจากฝ่าย     
ผู้ส่งสารเพียงอย่างเดียว หากทว่าผู้รับสารเองมีส่วนส าคัญในการผลิตและสร้างความหมายในขั้นตอน
ของการบริโภคผลงานด้วยท าให้นักสัญญะวิทยาเรียกผู้รับสารว่า “ผู้อ่าน” (reader) เพราะค า ๆ นี้  
บ่งบอกถึงนัยยะว่า ผู้รับสารจะต้องมีลักษณะ active (กาญจนา แก้วเทพ, 2543)  

เพ่ือที่จะเกิดความรู้เท่าทันสื่อ  การศึกษาโดยใช้แนวคิดสัญญะวิทยาจึงมุ่งหมายที่จะ
ท าความเข้าใจว่า สัญญะ คือ อะไร ความหมายของสัญญะต่าง ๆ นั้นถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร  ท าให้
ผู้รับสารสามารถเข้าใจเบื้องหลังการท างานของนักโฆษณาที่จะพยามจับคู่ความหมายเชิงสัญญะเข้า
กับตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ จนผู้บริโภคไม่มีทางเลือกอ่ืนใดเหลืออีก นอกจากการยอมรับ
ความหมายของสิ่งที่ถูกสร้างมา (Baran and Davis, 1995) 

ยกตัวอย่าง เช่น หากเราไม่มีเงินซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือวิตามินสุขภาพนานา
ชนิด ความหมายที่ถูกติดตั้งใส่ในตัวสินค้าโดยนักการตลาดหรือนักโฆษณาก็คือ เราจะมีสุขภาพ
อ่อนแอ ไม่แข็งแรง และไม่สามารถผอมได้ รวมถึงเราไม่รักไม่ห่วงใยญาติผู้ใหญ่ คนใกล้ชิด หากไม่ซื้อ
สินค้าเหล่านั้นไปฝากเพ่ือเป็นตัวแทนความกตัญญู ความรัก ความห่วงใย เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามการรู้เท่าทันการครอบง าความคิดของฝ่ายผู้ผลิตด้วยการฝังสัญญะต่าง ๆ 
เข้าไปกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นจะช่วยสร้างพลังและอ านาจให้กับเราในฐานะผู้บริโภคได้  ดังได้กล่าวมาแล้ว
แนวคิดเชิงสัญญะวิทยานี้ มองผู้อ่านหรือผู้รับสารมีลักษณะแบบกระตือรือร้น active และความหมาย
ต่าง ๆ นั้นสามารถเปลี่ยนไปได้ตามกาลเวลาและตามบริบทของผู้ใช้ พลังและอ านาจของเราในฐานะ
ผู้บริโภคท่ี “รู้เท่าทันสื่อ” จึงเกิดข้ึนได้จากการต่อสู่เพื่อเปลี่ยนความหมายที่ถูกฝังเข้ามา 
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ยกตัวอย่างเช่น กระแสแห่งการโต้กลับการสร้างความหมายของความสวย “ผอมคือสวย 
สวยคือผอม” ด้วยการให้คุณค่าต่อความแตกต่างที่เท่าเทียม สร้างความหมายใหม่เชิงบวก ที่ท าให้    
ขีดเส้นกั้นระหว่างความผอมและความอ้วนค่อย ๆ ลบเลือนและจางหายไป กรณีตัวอย่างที่เห็นได้เป็น
รูปธรรมชัดเจนกรณีหนึ่ง เช่น การจัดประกวดราชินีช้าง ที่ใครจะคิดว่าคนอ้วนเป็นเทพีได้ ใครจะคิดว่า
สายสะพาย คฑา และมงกุฎซึ่งเป็นสัญลักษณ์ส าหรับความสวยอันเกิดจากความผอมของผู้หญิงนั้น จะ
อยู่ในมือของคนอ้วนได้ (Roonkasem,2003) 

ส าหรับความหมายต่าง ๆ ที่ถูกบรรจุลงในสัญญะต่าง ๆ นั้นมีอยู่หลายประเภท
ด้วยกัน โดยในกรณีนี้จะขออธิบายสองประเภทที่ถูกน ามาตีความบ่อยครั้งได้แก่ สัญญะที่เป็น
ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย และอีกประเภทหนึ่งคือ การใช้อุปมาอุปไมย หรือ 
metaphor กับ metonymy  

1. ความหมายโดยอรรถและความหมายโดยนัย 
Barthes (1967 อ้างในกาญจนา แก้วเทพ, 2543) ได้แบ่งประเภทของ

ความหมายที่บรรจุอยู่ในสัญญะทุกอย่างว่ามีความหมาย 2 ความหมายด้วยกัน คือ  
1.1  ความหมายโดยอรรถหรือความหมายโดยตรง (denotative meaning) 

นั้น หมายถึง ความหมายที่เข้าใจกันตามตัวอักษร เป็นความหมายที่เข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่และมัก
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือ ความหมายที่บรรจุอยู่ในพจนานุกรม เป็นต้น  (กาญจนา  
แก้วเทพ, 2547) 

1.2  ความหมายโดยนัยหรือความหมายแฝง (connotative meaning) เป็น
ความหมายที่ถูกประกอบสร้างอย่างมีอัตวิสัยหรือมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง มีบริบท 
มีความเป็นทางประวัติศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น ของเล่น ความคิดของ Bathes นั้นเป็นสิ่งที่มี
ความหมายมากกว่าการเป็นเพียงของเล่นธรรมดา ๆ ของเล่นเป็นกระบวนการการขัดเกลาทางสังคม  
โดยสอดแทรกมายาคติหรือชีวิตของผู้ใหญ่สมัยใหม่ลงไปในนั้น เช่น การเล่นตุ๊กตาทหาร ของเล่น    
ชุดท าผม ท าครัว (Berger, 1995) 

2.  การใช้อุปมาและอุปไมย  
ซึ่งเป็นวิธีการหลักอีก 2 วิธีที่ใช้ในการถ่ายทอดความหมายจากสัญญะตัวหนึ่ง 

โดยอาศัยสัญญะอีกตัวหนึ่ง  
metaphor หรือ อุปมา อุปมัย เป็นวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยอาศัย

ความสัมพันธ์ของสัญญะ 2 ตัวที่มีความคล้ายคลึงกันและถูกน ามาใช้ถ่ายทอดความหมายด้วยวิธีการ 
“เปรียบเทียบอุปมาอุปมัย” โดยที่สัญญะตัวแรกนั้นเป็นที่รู้จักความหมายดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น    
เมื่อถูกน ามาเข้าคู่กับสัญญะตัวที่สองซึ่งยังไม่ค่อยรู้จักความหมายกันดี อาศัยความหมายของสัญญะ    
ตัวแรกจึงท าให้สัญญะตัวหลังถูกรับรู้ความหมายไปด้วย (กาญจนา  แก้วเทพ, 2545) 

ในทางการศึกษาทางวาทศิลป์นั้น อุปมาอุปมัยเกิดจากองค์ประกอบที่ส าคัญสอง
ส่วนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน แต่กลับถูกน ามาวางอยู่เคียงข้างกัน โดยองค์ประกอบหลักเรียกว่า 
“vehicle” ยกตัวอย่างเช่นในอุปมาอุปมัยที่ว่า “เพ่ือนร่วมห้องของฉันอ้วนเหมือนหมู” ค าว่า “เพ่ือน
ร่วมห้อง” เป็น tenor และค าว่า “หมู” เป็น vehicle  หรือพวกยิวเปรียบเป็นกาฝากของชาติ เป็นต้น 
(Foss, 1989) 



P a g e  | 49 

 

การจะเลือกใช้อุปมาอุปมัยแบบใดนั้นยังเป็นตัวก าหนดการกระท าของเราอีก
ด้วย เหตุเพราะในการอุปมาอุปมัย จะมีทั้งนัยยะของข้อตกลง มุมมอง และการประเมิน สิ่งเหล่านี้จะ
จัดการกับทัศนคติของเราผ่านทางอะไรก็ตามที่ได้บรรยายไว้ และให้แรงจูงใจเพ่ือให้การกระท าของ
เราเป็นไปตามนั้น   

metonymy เป็นวิธีการถ่ายทอดความหมายโดยที่หยิบยกเอาส่วนเสี้ยวเล็ก ๆ 
ส่วนหนึ่งของสัญญะ (part) มาแทนความหมายของส่วนรวมทั้งหมด (whole) (กาญจนา  แก้วเทพ, 
2545) ยกตัวอย่างเช่น เครื่องหมายดอกบัวแทนพุทธศาสนา เทพีสันติภาพ แทนอเมริกา ดอยสุดเทพ 
แทนเชียงใหม่ เป็นต้น 

เมื่อ metonymy เป็นเรื่องของการเลือกภาพตัวแทน (ส่วนย่อย) มายืนแทน
ความเป็นจริง (ส่วนรวมทั้งหมด) มาน าเสนอ (representation of reality) จึงเป็นผลให้กระบวนการ
เลือกและการตัดสินใจว่าจะเลือกภาพ “อะไร” จึงส าคัญที่สุด และกระบวนการนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยง
อคติของผู้เลือกได้เลย (กาญจนา แก้วเทพ, 2543)  

หากเปรียบเทียบความหมายทั้ง 2 ประเภทนั้น จะพบว่า “อุปมาอุปมัยนั้น
ท างานแบบความหมายแฝงเพ่ือก่อให้เกิดผลแบบจินตนาการหรือความเหนือจริง หรืออาจกล่าวได้ว่า 
ความหมายแฝงนั้นท างานในแบบของอุปมาอุปมัย” ยกตัวอย่าง เช่น  นางฟ้าเป็นสัญลักษณ์ที่อุปมา
อุปมัยถึงความสวย ความดี ความงาม หากใครถูกเปรียบว่า สวยเหมือนนางฟ้า ก็แสดงว่าสวยทั้ง
ภายนอกและภายใน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ความหมายแฝงเหล่านี้นั้นต่างเกิดขึ้นจากการถูกประกอบ
สร้างมากกว่าที่จะเป็นอุปมาอุปมัยจริง ๆ ด้วยการเน้นให้เกิดความเหมือนหรือความคล้ายคลึงและ
ลดทอนความแตกต่างลงไป 

 
 
แนวคิดหลังความทันสมัย        

การวิเคราะห์สื่อด้วยแนวคิดหลังความทันสมัย (postmodernism) มีแนวคิดหลัก
หลากหลายมุมมองที่เน้นให้ผู้รับสารตั้งค าถามกับตัวสื่อโดย ไม่เชื่อว่ามีความจริงเพียงหนึ่งเดียวอยู่ แต่
เห็นว่า "ความจริง" เป็นสิ่งที่มองได้หลายมุมมอง และควรผสมผสานมุมมองที่หลากหลายต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันรวมถึงความจริงที่ว่านั้นอาจเป็นสิ่งที่คนเราสร้างขึ้น โดยระบบภาษา โดยส านวนโวหาร โดย
การจูงใจ โดยการบิดเบือน โดยการหลอกลวงซ่อนเร้นภายใต้ความขลังของทฤษฎีหรือวาทกรรมแบบ
ต่าง ๆ หรือภายใต้ระบบปรัชญาที่ซับซ้อนหรือด้วยภาพลักษณ์ที่ง่าย ๆ  

เพื่อที่จะท าให้เข้าใจถึงแนวคิดหลังความทันสมัยอย่างถ่องแท้นั ้น จ าเป็นต้อง    
ท าความเข้าใจแนวคิดที ่มีมาก่อนหน้านี ้อีกสองยุคสมัยด้วย คือ แนวคิดก่อนความทันสมัย    
(pre-modernism) และ แนวคิดความทันสมัย (modernism) รวมกันกับแนวคิดหลังความทันสมัย 
ก็เป็นกระบวนทัศน์สามยุคสมัย ดังนี้ (กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, 2551) 

1. แนวคิดก่อนความทันสมัย 
แนวคิดก่อนความทันสมัย (premodernism) เป็นแนวคิดที่ไม่ได้ให้โอกาส

มนุษย์ในการคิดในสิ่งที่เป็นการท้าทายต่อโลก ไม่อนุญาตให้คิดแม้แต่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ มนุษย์
ไม่สามารถเป็นนายของตัวเองได้ ความคิดที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถอนรากถอนโคนถือว่า
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เป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามและอวดดีต่อศาสนา ศาสนามีค าตอบพร้อมสรรพอยู่แล้วส าหรับมนุษย์ 
ความจริงทั้งหลายมาจากการดลใจให้มนุษย์ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งในวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น  
(สยุมพร โยธาสมุทร. 2543) สาระส าคัญของแนวคิดก่อนความทันสมัยถือว่าความจริงคือสิ่งสัมบูรณ์ 
(absolutism) ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์ที่น าเสนอความเรื่องความเชื่อของมนุษย์ที่มีต่อศาสนาและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสามารถเป็นจุดยึดเหนี่ยวหรือค าตอบของปรากฎการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ 
ดังที่ภาพยนตร์คลาสสิคในยุค 1959 เรื่อง เบนเฮอร์ (Benhur) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถูกตรึงไม้กางเขน
ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเมื่อท่านถูกตรึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนม์ เลือดก็ไหลมายังพ้ืนดิน ฝนก็ตก และ 
แม่และน้องสาว ได้หายจากโรคเรื้อนเป็นปลิดทิ้ง 

2. แนวคิดความทันสมัย  
แนวคิดความทันสมัย (modernism) ก่อตัวขึ้นมาตั้งแต่ยุคแห่งความรู้แจ้ง 

(enlightenment) ในศตวรรษที่ 18 สาระส าคัญคือ การเชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถเป็นนายของตนเอง
ได้ มนุษย์มีเจตจ านงเสรีที่จะกระท าการต่าง ๆ เพ่ือสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของตนและสังคม 
เครื่องมือที่ส าคัญที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาก็คือ หลักเหตุผล ซึ่งถือว่าเป็นธรรมชาติที่มนุษย์มีอยู่ในตัว      
และช่วยให้มนุษย์เข้าถึงแก่นแท้ของสรรพสิ่งต่าง ๆ ได้ สามารถจัดแบ่งสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ได้ 
พอเอาหลักและผลมาใช้กับการเมือง การปกครอง การผลิต การจัดระเบียบสังคม ก็จะเกิดเป็นหลัก
วิชาการต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ  

แนวคิดความทันสมัยเป็นแนวคิดที่ยืนอยู่บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ เชื่อว่า
การใช้เหตุและผลและการสังเกตอย่างเป็นระบบจะช่วยให้มนุษย์สามารถค้นพบและเข้าถึงความจริงที่
ปราศจากกาลเวลาสถานที่ วัฒนธรรมและสังคม อันเป็นมาตรฐานความจริงที่เป็นสากล ซึ่งช่วยให้
ความเป็นมนุษย์เพียบพร้อมไปด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์ (science) จริยธรรม (ethics) และความงาม 
(aesthetics) ความรู้จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจ ควบคุมและปรับปรุงธรรมชาติได้ อนาคตเป็นสิ่งที่มนุษย์
สามารถก าหนดได้เอง ดังนั้น การท าให้โลกและสังคมดีขึ้นย่อมเป็นไปได้ด้วยการสร้างสมวิชาการ       
ที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย ๆ ของมนุษย์เอง การจัดระเบียบสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงด้วยตัวมนุษย์เองได้ 

แนวคิดความทันสมัยเป็นการสร้างภาพมนุษย์ที่สวยงามและสมบูรณ์แบบอย่างยิ่ง 
มองว่ามนุษย์เป็นต้นก าเนิดของสรรพสิ่งต่าง ๆ เป้าหมายก็คือ ประโยชน์สุขของตัวมนุษย์เอง และ
วิธีการที่ใช้ก็ล้วนมาจากสติปัญญาของมนุษย์เอง จะเห็นว่าภาพของมนุษย์ในแนวคิดความทันสมัย 
เป็นภาพที่สมบูรณ์แบบและเกินเลยไปจากความเป็นจริงอย่างมาก ดังนั้น เมื่อมาถึงจุดหนึ่งแนวคิด
ความทันสมัยก็ถึงจุดอิ่มตัว (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ และนพพร ประชากุล, 2544, หน้า 140 - 150) 

สาระส าคัญของแนวคิดความทันสมัยถือว่าความจริงเป็นสิ่งที่สามารถชี้วัดและ
พิสูจน์ได้ด้วยหลักการเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ (scientism) หรือหลักความเป็นวัตถุวิสัยหรือ
ปรนัย (objectivism) เท่านั้น สิ่งใดไม่สามารถเป็นไปตามหลักการวิทยาศาสตร์ปรนัยดังกล่าวถือว่า
ไม่ใช่ความจริง  

3. แนวคิดหลังความทันสมัย  
แนวคิดหลังความทันสมัย (postmodernism) ก าเนิดในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ยุคหลังยุคแห่งความทันสมัย ซึ่งหมายถึงสภาวะของผู้คนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน ใน
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ปลายศตวรรษที่ 20 หรือยุคในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสภาวะที่ประกอบด้วยการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง      
ของปัจจัยหลักส าคัญ 3 ประการที่ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลก ดังนี้ 

3.1 การเคลื่อนไหวหมุนเวียนของคนจ านวนมากผ่านระบบการขนส่งขนาดใหญ่
ที่ติดต่อถึงกันทั่วโลก 

3.2 มีการหมุนเวียนของข้อมูลข่าวสารขนาดมหึมาผ่านระบบคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารทางไกลผ่านระบบโทรคมนาคม และ  

3.3 การส่งถ่ายภาพลักษณ์ (images) และความคิด (ideas) ผ่าน
ระบบสื่อสารมวลชนกระจายไปยังพ้ืนที่ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมา ก็คือ เกิดการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ในโลกอย่างกว้างขวาง จนเกิดเป็นบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาใช้ร่วมกัน
ของคนในโลก สิ่งเหล่านี้ท าให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ กาละและเทศะ ตลอดจนเรื่องที่
เป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นและองค์ความรู้ใหม่ของโลกเปลี่ยนแปลงไป (วิชิต เปานิล, 2542) 

แนวคิดหลังความทันสมัยถือว่าความจริงทั้งหลาย ย่อมแตกต่างกันไปตามกาละ 
เทศะ ในแต่ละท้องถิ่นที่มีชุดการอธิบายความเป็นจริงอันเป็นของตนเอง ดังนั้น ความจริงแท้ที่เป็น
ความจริงสัมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีจริง กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ย่อมไม่มีระบบความเชื่อชุดใดชุดเดียวที่จะ
สามารถอธิบายความจริงเหล่านั้นได้ การใช้เหตุและผลอย่างเข้มข้นก็ดี การสร้างมาตรฐานสากลก็ดี 
การผูกขาดวิธีคิดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ดี จึงไม่อาจน าพาให้เข้าสู่ความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ได้  

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกล้วนเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวที่     
ไม่หยุดนิ่ง การหันมาปะติดปะต่อสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมจะท าให้เห็นแบบแผนบางอย่างที่สุดท้าย
จ าเป็นต้องน ามาตีความกันใหม่ ภายใต้ความคิดที่ปฏิเสธการมีจุดมุ่งหมายที่ตายตัวของมนุษย์ 

แนวคิดหลังความทันสมัยเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ปรากฏตัวครั้งแรก ๆ 
ประมาณปลายทศวรรษที่ 1970 ในทวีปยุโรป นักปรัชญาในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวฝรั่งเศส อาทิ มิเชล 
ฟูโกต์ (Michel Foucault) โรลองด์ บาร์ธส (Roland Barthes) ฌาร์ก แดริดา (Jacques Derrida) 
ฌอง ฟรองซัวร์ ลีโอตาร์ด (Jean-Francios Lyotard) ชอง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard) เป็นต้น 
นักคิดกลุ่มนี้เป็นผู้เริ่มต้นใช้ค านี้ก่อนใคร ๆ จากนั้นจึงแพร่หลายเป็นที่นิยมไปจนถึงสหรัฐอเมริกาและ
ทั่วโลกในที่สุด 

ยกตัวอย่างเช่น    Jacques Derrida นักปรัชญาชาวอัลจีเรีย (อ้างถึงในธีรยุทธ 
บุญมี, 2550) เขาเสนอวิธีการ deconstruct คือการแสดงให้เห็นว่าเราสามรถถอดรื้อความเห็นของ
ทฤษฎีหรือวาทกรรมใด ๆ ก็ได้ เพ่ือเปิดเผยให้เห็นถึงจุดหละหลวมของมัน ซึ่งภาษานั้นก็สามารถที่จะ
สร้างความหมายลื่นไหลไปได้เรื่อย ๆ  

Michel Foucault นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส (อ้างถึงใน ธีรยุทธ บุญมี, 2550) มุ่ง
ถอดรื้อความคิด ทฤษฎี วาทกรรมที่อ้างตนเองว่าเป็นความรู้ที่เป็นกลางเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ 
เช่น ความรู้ทางการแพทย์ ทางสังคม ทางจิตวิทยา ฯลฯ เขาถอดรื้อให้เห็นว่าความรู้จ านวนมาก 
รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างมีเงื่อนไขเพ่ือปกปิดอ าพรางบางอย่าง โดยเฉพาะประโยชน์
ทางอ านาจ เพ่ือปิดกั้นความรู้และความจริงอ่ืน ๆ อันเป็นการกดดัน บีบบังคับ บิดเบือน ละเลย 
หลงลืม อ านาจ หรือการด ารงอยู่ของส่วนอ่ืน ๆ เช่น ละเลยความส าคัญของจิตใต้ส านึกของร่างกาย
ของคนกลุ่มน้อยกลุ่มต่าง ๆ เช่น เกย์ เลสเบี้ยน เป็นต้น 
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กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์ (2551) ได้อธิบายการน าไปใช้จ าแนกออกได้เป็น 3 
แนวทางท่ีแตกต่างกัน คือ 

แนวทางที่หนึ่ง เป็นการอธิบายสภาพสังคมร่วมสมัยของทุกวันนี้ ที่เราเรียกว่า 
สภาวะของยุคหลังความทันสมัย (postmodernity) เป็นสภาวะที่สังคมเกิดความแปรปรวนในการให้
คุณค่ากับปรากฏการณ์ หรือเหตุการณ์ หรือสิ่งต่าง ๆ เป็นความพร่าเลือนที่ใช้แยกแยะสิ่งต่าง ๆ 
มาตรฐานการตัดสินคุณค่าที่เคยบ่งชี้ชัดเจนลงไปในยุคสมัยใหม่เริ่มที่จะสั่นคลอน เป็นการยากที่จะ
บอกว่าอะไรดี-เลว อย่างไหนสวย-อย่างไหนไม่สวย อย่างนี้เป็นขาวหรือเป็นด า  

แนวทางที่สอง แสดงความหมายในทางกล่าวถึง สกุลทางศิลปะ สกุลหนึ่ง โดย
ค าว่าโพสต์โมเดิร์นใช้ส าหรับอธิบายถึงแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะวรรณกรรมแนวหนึ่ง ซึ่งลุกขึ้นมา
ท้าทายคติและรสนิยมด้านสุนทรียะของสังคมในยุคความทันสมัย (modern) เป็นการต่อต้านการ
จ าแนกวัฒนธรรมออกเป็นสองฝ่าย คือ high culture และ pop culture พวกศิลปินแนวโพสต์
โมเดิร์นเห็นว่า สถาบันทางสังคมมีอ านาจในการก าหนดว่า อะไรคือศิลปะ อะไรคือวรรณกรรม อะไร
คือกลอน คือกวี อะไรคือความงดงาม นักคิดโพสต์โมเดิร์นเห็นว่า ความงดงามเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวเรา ไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบแผนใดแบบหนึ่ง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการผูกขาดวิธีน าเสนอความงาม
ของใคร ผู้มองเห็นความงดงามหรือผู้น าเสนอความงดงามก็มิต้องเป็นจิตรกรหรือศิลปินเสมอไป ไม่ควร
มีกลุ่มใดหรือองค์กรใดผูกขาดความชอบธรรมในการก าหนดและน าเสนอความงดงาม ทุก  ๆ คน
สามารถเห็นความงดงามที่แตกต่างกันและสร้างสรรค์งานศิลปะได้ด้วยตนเอง โดยมิพักต้องอาศัย
ความรู้พื้นฐานหรือสถาบันใด ๆ มารับรอง 

สาระส าคัญของแนวคิดหลังความทันสมัยคือการถือว่าความเป็นจริงเป็นสิ่ง
สัมพัทธะ (relativism) ความจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปกาละและเทศะ ความจริงไม่ใช่สิ่งสัมบูรณ์ 
และมีมากมายหลากหลายกว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ปรนัย 

ส่วนแนวทางที่สาม แนวคิดหลังความทันสมัย  เป็นค าที่ใช้อย่างล าลอง        
เพ่ือเรียกชื่อแนวคิดทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แนวหนึ่ง ซึ่งถ้าจะเลือกใช้ค าที่เป็น
ทางการมากกว่าน่าจะใช้ค าว่า “แนวคิดหลังโครงสร้างนิยม” หรือ poststructuralism 

นอกจากแนวคิดหลังสมัยใหม่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนของวิถีชีวิตในสังคมไทยแล้ว 
ทางด้านผลงานสื่อมวลชนเองก็ปรากฏลักษณะแบบหลังสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่นเดียวกัน ไม่ว่า
จะเป็นการน าเสนอวิธีคิดที่ยึดติดการบริโภคสัญญะหรือภาพลักษณ์มากว่าคุณภาพการใช้งานอย่าง
แท้จริง ที่เสนอผ่านโฆษณารถยนต์ระดับไฮคลาสหรือสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการจัด
งานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเปิดตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในยุคนี้ก็เน้นความส าคัญกับสไตล์ที่ดู 
“เข้าท่า เก๋ไก”๋ มากกว่าเนื้อหาสาระและความหมาย (กาญจนา แก้วเทพ. 2549)  

การณิก ยิ้มพัฒน์ (2548) ได้ศึกษา นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่ม
วัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์น พบว่า ลักษณะของโพสต์โมเดิร์นที่สะท้อนในวิถีชีวิตของผู้อ่าน
นิตยสาร a day นั้น พบในลักษณะที่เกาะอยู่เฉพาะส่วนผิวของแนวคิดโพสต์โมเดิร์น กล่าวคือ ผู้อ่านมี
คตินิยมแบบโพสต์โมเดิร์นในแง่ของรสนิยมทางด้านศิลปะ และรูปแบบที่แตกต่างของนิตยสาร a day 
อันเป็นลักษณะหนึ่งของโพสต์โมเดิร์นเท่านั้น ผลการศึกษารูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร a day 
อาจมองได้ว่า นิตยสารฉบับนี้เป็นการผสมผสานระหว่างสื่อทางเลือก ในความหมายของรูปแบบที่
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แสดงความแตกต่างจากนิตยสารฉบับอ่ืน ๆ ซึ่งในขณะเดียวกัน รูปแบบที่ถูกน ามาสนับสนุนความ
แตกต่างนั้นก็คือ ความเป็นโพสต์โมเดิร์นที่ให้น้ าหนักกับมิติของแนวคิดแบบโพสต์โมเดิร์นที่เข้าถึงได้ง่าย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าทีแบบโพสต์โมเดิร์นในมิติของศิลปะ วรรณกรรม และมิติเก่ียวกับการบริโภค 

ในขณะที่ ธาม เชื้อสถาปนสิริ (2555) ได้วิเคราะห์รูปแบบของหนังสือพิมพ์ที่
เปลี่ยนไปจากยุคโครงสร้างนิยม (structuralism)  สู่ยุคหลังสมัยใหม่ (postmodernism) โดยมีปัจจัย
แห่งการเปลี่ยนแปลงมาจากภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปมีการหลอมรวมระหว่างสื่อเก่าและสื่อใหม่อย่าง 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์เข้ากับสื่ออินเทอร์เน็ตท าให้รูปแบบของหนังสือพิมพ์เปลี่ยนจากกระดาษสู่
ดิจิทัลเป็นเว็บข่าวออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงจากผู้อ่าน ผู้ชม มาเป็น
ผู้ใช้และผู้ผลิตเนื้อหา ยังท าให้ผู้ผลิตข่าวไม่ได้ถูกจ ากัดว่าต้องเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์อีกต่อไป ท าให้
เกิดแนวคิดนักข่าวพลเมืองหรือผู้อ่านที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้อ่านแต่กลายเป็นผู้เขียนและผู้ใช้สื่อไปด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ข่าวออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้อ่านเข้าไปเขียนวิพากษ์ วิจารณ์ เสนอแนะ จาก
ปัจจัยดังกล่าว ธาม เชื้อสถาปนาสิริ จึงสรุปว่า หนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นโพสต์โมเดิร์นมาก จะไม่เชื่อ
ว่า ไม่มีความจริงใดที่ถูกเล่าอย่างตรงไปตรงมา แม้แต่ข่าวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ก็เป็นเพียงภาษา
ที่เขียนเรียงร้อยให้ดูน่าเชื่อถือที่เข้าใจได้ว่า เกิดอะไรขึ้นซึ่งเป็นมุมมองของผู้เล่า ซึ่งสวนกลับแนวคิด
ของนักวารสารศาสตร์ที่เชื่อว่าข่าวเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อในการรายงานบอกเล่าความเป็นจริง อย่าง
ตรงไปตรงมาเป็นวัตถุวิสัย ปราศจากอคติ  

 
 

แนวคิดวาทกรรม 
การวิเคราะห์สื่อด้วยแนวคิดวาทกรรม (Discourse Theory) มีแนวคิดหลักที่เน้นให้

ผู้รับสารสามารถวิเคราะห์การน าเสนอของสื่อที่ประกอบสร้างด้วยวาทกรรม อันได้แก่ ข้อความที่    
ถูกเขียนหรือพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในยุคใดยุคหนึ่งซึ่งเนื้อหาของข้อความดังกล่าวถูกก ากับ
ด้วยกรอบความรู้ของสังคมในยุคนั้น  ซึ่งผู้มีอ านาจหรือสถาบันในสังคมเป็นผู้ก าหนดวาทกรรมหรือ
กรอบความรู้นี้ให้แก่สังคม ดังนั้นผู้รับสารอาจต้องวิเคราะห์ว่าวาทกรรมต่าง ๆ ที่ปรากฎในสื่ออาจเป็น
ความจริงที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ ซึ่งหากศึกษาเรื่องนี้แล้วจะช่วยให้เราได้ "เปิดมุมมอง" และ
ตระหนักว่าสิ่งที่เคยเชื่อว่าเป็นความจริงนั้น ที่แท้กลับเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรมดังกล่าว ถูกตอกย้ าให้เด่นชัดขึ้นในยุคโลกสมัยใหม่ 
ที่มีเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบการสื่อสารมวลชนท าหน้าที่ในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร 
นอกจากนี้ยังมีความเป็น “สถาบัน” ที่ท าหน้าที่ก าหนดวาระของข้อมูลข่าวสาร ว่าประเด็นใดควรถูก
น าเสนอสู่สาธารณะหรือไม่ รวมถึงข้อตกลงของสังคมที่เป็นที่เข้าใจกันดีว่า “ข่าวสาร” โดยเฉพาะ
รายการข่าว ท าหน้าที่ผลิต “ความจริง” ให้กับสังคม ในกรณีนี้จึงเห็นได้ชัดว่า สถาบันการสื่อสารมวลชน
คือสถาบันทางสังคมในการผลิตวาทกรรมทั้งหลายนี้ขึ้นมาและสถาปนาความจริงให้เกิดขึ้นและถูกยอมรับ
โดยทั่วกันอีกด้วย 

จากกระบวนการประกอบสร้างวาทกรรมทั้งในรูปของข้อความ ภาพ สัญลักษณ์ 
แบบแผนปฏิบัติ ความเชื่อ ซึ่งมีผลต่อการควบคุมสังคม สถาบัน และปัจเจกบุคคล อาจน ามาใช้
อธิบายกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อได้ว่า 
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สื่อมีการประกอบสร้างความหมายโดยใช้องค์ประกอบของวาทกรรมต่าง  ๆ เช่น 
ภาพ การใช้ภาษา ในการก าหนดกรอบการรับรู้ของคนในสังคมให้เป็นไปตามค่านิยม แนวคิด ความเชื่อ
หรือทัศนคติของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง 

ยกตัวอย่างเช่น  ในหน้าโฆษณานิตยสารสตรีมักมีการน าเสนอภาพสรีระรูปร่างของ
ผู้หญิงและการน าเสนอภาพสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเน้นการแสดงตนไปที่ชื่อสินค้าเป็นหลัก
เป็นการสื่อความหมายของสัญลักษณ์ว่าเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง ประกอบกับการใช้ภาพผู้หญิงตะวันตก 
ที่แสดงให้เห็นความงามแบบตะวันตก เพ่ือสร้างให้เกิดความเชื่อเรื่องความงามสมบูรณ์แบบและเป็น
ความงามในอุดมคติ ซึ่งโฆษณาด้านความงามท่ีปรากฏอยู่ในนิตยสารสตรีส่งผลต่อกระบวนการคิดของ
ผู้หญิงและการผลิตซ้ าภาพตัวแทน ตีกรอบในการจัดระเบียบที่ว่าด้วยความงามอยู่คู่กับผู้หญิงเสมอ 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือหวังผลโน้มน้าวความคิดและการปฏิบัติของผู้หญิงที่จะให้ความส าคัญเรื่องความงาม
เป็นหลักมากกว่าคุณค่าความดีอย่างอ่ืน (นพมาศ เรื่องพานิชภิบาล, 2550)  

นอกจากนี้ประเด็นเรื่องสีผิว ที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เพ่ือเป็นคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสีผิวกับความงาม เช่น เป็นผู้หญิงต้องขาว 
ถึงจะสวย และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสีผิวกับเพศสภาพ เช่น เป็นผู้ชายผิวสีคล้ ายิ่ง
แสดงถงึความเป็นแมน แต่ความคล้ า ด าแล้วสวยมักไม่ค่อยปรากฏในการให้นิยามที่แสดงถึงความงาม
ของผู้หญิง  อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องสีผิวก็ยังผูกติดกับความแตกต่างทางชนชั้นหรือขั้นน าไปสู่การ
เหยียดสีผิวอย่างรุนแรงในบางประเทศ คนที่ผิวขาวมักแสดงถึงผู้ที่มีฐานะดี บุคลิกดี เป็นผู้เจริญ เป็น
ชนชั้นสูง ในขณะที่ภาพในละครโทรทัศน์มักแสดงให้เห็นว่าคนผิวคล้ ามักเป็นทาส เป็นอาชญากร  ซึ่ง
เป็นตัวแทนของชนชั้นต่ า เป็นต้น  

นอกจากนี้การนิยามความหมายให้เป็นวาทกรรมยังสามารถท าผ่านการให้ความเห็น 
การวิพากษ์วิจารณ์และข้อสังเกตจากนักวิชาการหรือผู้เชี่ ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชน 
หนังสือพิมพ์ ต าราเรียนต่าง ๆ จนเราสามารถเข้าใจได้ตามนั้น เพราะถูกตอกย้ าอยู่ตลอดเวลาใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นมักจะมีสถานภาพทางสังคม มีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทางสังคมอยู่ 
และยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะท าให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะถ้ามีสถาบันรับรองว่ามีความรู้
โดยตรง จะท าให้มีความชัดเจนน่าเชื่อถือมากขึ้น เช่น หมอพูดเรื่องโรคภัย ย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่า
อาชีพอ่ืนพูด เป็นต้น 
 
 
สรุป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบริบทสื่อประกอบด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 
ทฤษฎีการปลูกฝัง แนวคิดการสร้างความเป็นจริงทางสังคม แนวคิดสัญญะวิทยา แนวคิดหลังความ
ทันสมัย และแนวคิดวาทกรรม 

แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานของ
สื่อมวลชนได้ 3 ประเด็น คือ วัตถุนิยม จิตส านึกท่ีผิดพลาด และสังคมบริโภค 
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ทฤษฎีการปลูกฝัง ให้ความสนใจศึกษาเรื่องสื่อโทรทัศน์ ที่สามารถเข้าถึงคนจ านวน
มาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความคิดความเชื่อของผู้ชม ท าหน้าที่ปลูกฝังหรือสร้างโลกที่แม้จะไม่ตรง
กับความจริงให้กลายเป็นความจริงของบุคคล 

แนวคิดการสร้างความเป็นจริงทางสังคม สามารถน ามาอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากสื่อได้ว่า ทุกครั้งที่สื่อมวลชนเผยแพร่ผลงานของตนก็จะสร้างผลกระทบได้ในหลายระยะ 

แนวคิดสัญญะวิทยา เป็นแนวคิดที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาหรือตัวสารเพ่ือให้
สามารถแยกแยะความหมายที่ซ่อนอยู่และรู้เท่าทันถึงวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตในการที่จะผลิตสารผ่าน
สื่อต่าง ๆ มายังผู้รับสาร 

แนวคิดหลังความทันสมัย เป็นแนวคิดที่มุ่งให้ผู้รับสารตั้งค าถามกับตัวสื่อโดยไม่เชื่อ
ว่ามีความจริงเพียงหนึ่งเดียว แต่ความจริงเป็นสิ่งที่มองได้หลายมุมมองและควรผสมผสานมุมมองที่
หลากหลายต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

แนวคิดวาทกรรม เป็นแนวคิดท่ีเน้นให้ผู้รับสารสามารถวิเคราะห์การน าเสนอของสื่อ
ที่ประกอบสร้างด้วยวาทกรรมซึ่งเป็นข้อความที่ถูกเขียนหรือพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้รับสารอาจต้อง
วิเคราะห์ว่าวาทกรรมที่ปรากฎในสื่ออาจไม่ใช่ข้อเท็จจริง 
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บทท่ี 4 
แนวคิดและทฤษฏีการรู้เท่าทันสื่อ 

 
 

อาจารย์แพรวพรรณ  อัคคะประสา 
 
 

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเกิดขึ้นจากพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อผู้รับ
สารทางใดทางหนึ่ง ในปัจจุบันเงื่อนไขของสังคมบริโภคนิยม ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้สื่อมีส่วน
ในการก าหนดความคิด เจตนา นัยยะ และการใช้ชีวิต การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้บุคคลมีเครื่องมือในการป้องการตนไม่ให้ตกเป็น “เหยื่อ” ในกระบวนการ
สื่อสาร 

 
 

ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ 
แนวคิดเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) ได้ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลายใน

ระดับสากลหลังจากที่องค์กร UNESCO ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและระบุไว้เป็นแนวคิดหลักใน
ยุทธศาสตร์การด าเนินการด้านการสื่อสารมวลชน ภายใต้กรอบแนวคิด เรื่อง การส่งเสริมเสรีภาพใน
การแสดงออกและการสร้างเสริมสมรรถภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552) จากการที่องค์กร UNESCO ได้ระบุแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเป็น
แนวคิดหนึ่งในยุทธศาสตร์ส่งผลให้หลายประเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญและได้น าแนวคิดนี้ไป
เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ 

การรู้เท่าทันสื่อเป็นค าศัพท์ด้านการสื่อสารมวลชน ถูกใช้ครั้งแรกในประเทศ
แคนาดา และใช้อย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา บางประเทศในยุโรป ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศ
ไทย ส่วนในประเทศอังกฤษใช้ศัพท์ค าว่า “media study” หรือ “media education” ที่ถูกใช้ทั้งใน
ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึงการรู้เท่าทันสื่อเช่นเดียวกัน 

ค านิยามของ “การรู้เท่าทันสื่อ” มีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้ง
องค์กรต่าง ๆ ได้ให้ไว้ อาทิ 

การรู้เท่าทันสื่อว่าเป็นมุมมองจากการที่บุคคลเปิดรับสื่อและตีความหมายของเนื้อหา
สื่อตามท่ีได้เปิดรับด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและมีสติในการเปิดรับโดยวัตถุประสงค์ของ
การรู้เท่าทันสื่อ คือ การเสริมสร้างพลังอ านาจของบุคคลเพ่ือให้บุคคลควบคุมสื่อ ไม่ตกอยู่ภายใต้การ
ครอบง าของสื่อ (Potter, 2005 อ้างถึงใน บุพผา เมฆศรีทองค า, 2552, หน้า 117) 
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การรู้เท่าทันสื่อ คือ "ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และผลิตสื่อได้
ในหลากหลายรูปแบบ" (Center for Media Literacy, 2008)  

การรู้เท่าทันสื่อเป็นความสามารถที่จะเลือกและวิเคราะห์สารจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ความสามารถในการตั้งค าถามได้อย่างเหมาะสมว่ามีอะไรอยู่ในสารนั้น  และอะไรอยู่เบื้องหลังในการ
ผลิตสื่อ อันได้แก ่วัตถุประสงค์ เงินทุนค่านิยมและเจ้าของ เพ่ือให้รู้ว่าปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเนื้อหา
อย่างไร (Tallim, 2005 อ้างถึงใน บุพผา เมฆศรีทองค า, 2552)  

การรู้เท่าทันสื่อ คือ การมีทักษะ “การรู้เท่าทันสื่ออย่างรู้ตัว” การที่บุคคลจะรับสื่อ
อย่างตื่นตัวนั้น ต้องมีความสามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อ และสามารถตอบ
โต้กับมันได้อย่างมีสติและรู้ตัว ตลอดจนสามารถตั้งค าถามว่าสื่อถูกสร้างขึ้นอย่างไร เช่น ใครเป็น
เจ้าของสื่อ ใครผลิต และผลิตภายใต้ข้อจ ากัดใด ควรเชื่อหรือไม่ หรือมีค่านิยมอะไรแฝงมากับสื่อนั้น 
พวกท่ีผลิตหวังผลอะไรจากเรา 

ทักษะ “การใช้สื่ออย่างตื่นตัว” การใช้สื่ออย่างตื่นตัวนั้น ผู้รับสารจะต้องแสวงหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร เข้าถึงสื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพ และสามารถที่จะใช้
ประโยชน์จากสื่อ โดยมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาสื่อต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น การท้วงติงหรือร้องเรียนเมื่อพบสื่อ
ที่ไม่เหมาะสม เรียกร้องสิทธิในฐานะผู้บริโภคสื่อ ฯลฯ (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556) 

จากค านิยามข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การรู้ เท่าทันสื่อ คือ การที่บุคคลมี
ความสามารถในอ่านสื่อ (literate) อย่างเข้าใจ สามารถประเมินค่า ตีความนัยยะแฝงในสื่อ และสามารถ
สรุปเป็นแนวคิดของตนเอง 

 
 

แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ 
แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเป็นเครื่องมือส าหรับผู้รับสารในการป้องกันตนจากการตก

เป็น “เหยื่อ” ในกระบวนการสื่อสาร Potter (2004) เสนอหลักการเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่ง
สามารถสรุปใจความส าคัญ ได้ดังนี ้ 

1. ทุกคนมีหน้าที่ในการเพิ่มพูนความรู้เท่าทันสื่อของตน (responsibility axiom) 
2. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเกี่ยวข้องกับการให้ความสนใจถึงผลกระทบที่สื่อมวลชน

มีต่อผู้รับสาร (effect axiom) 
3. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลของผู้รับสารในการตีความและ

สร้างความหมายสารในแบบฉบับของตน (interpretation axiom) 
4. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อให้ความส าคัญต่อการสร้างความหมายร่วม  (share 

meaning) ของสังคม ภายใต้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 
5. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเชื่อว่าความรู้ (knowledge) ของผู้รับสาร ทั้งความรู้ที่ได้

จากประสบการณ์ตรงและความรู้จากสื่อมีส่วนในการเสริมสร้างอ านาจ (power) ของผู้รับสารในฐานะ
ผู้บริโภคข่าวสารมากขึ้น 
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แบบจ าลองทักษะการรู้เท่าทันสื่อตามกรอบแนวคิดของ UNESCO 
ภายใต้กรอบแนวคิด เรื่อง การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการสร้างเสริม

สมรรถภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมขององค์กร UNESCO 
การที่บุคคลจะทักษะการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือการจะเท่าทันสื่อได้นั้น ต้องมีทักษะที่เป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ เรียงตามล าดับ คือ การเข้าถึง  (access) การวิเคราะห์ (analyze)         
การประเมินค่า (evaluate) และการสร้างสรรค์ (create) 

 

 
 

ภาพที่ 4.1  แบบจ าลองทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 
ที่มา : พรทิพย์  เย็นจะบก, 2552 

 
1. การเข้าถึง (access) คือ การได้รับสื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ว 

สามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ มีการแสวงหาข่าวสาร
ได้จากสื่อหลายประเภทและไม่ถูกจ ากัดอยู่กับสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป ความสามารถใน
การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งท าความเข้าใจความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

1.1 อ่านเนื้อหาจากสื่อนั้น ๆ และท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
1.2 จดจ าและเข้าใจความหมายของค าศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิคที่ใช้ใน

การสื่อสาร 
1.3 พัฒนากลยุทธ์ เพ่ือหาต าแหน่งที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
1.4 เลือกกรองข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ที่ต้องการ 
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2. การวิเคราะห์ (analyze) คือ การตีความเนื้อหาสื่อตามองค์ประกอบและรูปแบบ
ที่สื่อแต่ละประเภทน าเสนอ ว่าสิ่งที่สื่อน าเสนอนั้นส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อสังคม การเมือง หรือ
เศรษฐกิจ โดยใช้พื้นความรู้เดิมและประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ที่อาจมาจากการ
วิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของสื่อ (กลุ่มผู้เปิดรับสื่อ) จุดยืน
ของสื่อ บริบทต่าง ๆ ของสื่อท่ีส่งผลกระทบต่อการน าเสนอของสื่อ โดยอาจใช้วิธีการของการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ การแตกองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผลความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบรูปแบบการใช้สื่อ โครงสร้างและล าดับการเรียงเนื้อหาสื่อ ซึ่ง
สามารถใช้แนวคิดจากศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ ศิลปะ วรรณกรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพ่ือท า
ความเข้าใจเนื้อหาบริบทที่ต้องการสื่อ 

ตัวอย่างเช่น 
2.1 ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพ่ือท านายผลที่จะเกิด 
2.2 ตีความเนื้อหา โดยใช้หลักการวิ เคราะห์ พ้ืนฐาน เช่น วิ เคราะห์ 

“วัตถุประสงค์” 
2.3 “ผู้รับสาร” “ความคิดเห็น” “รูปแบบที่ก าหนด” “ประเภทรายการ” 

“บุคลิก” “พล็อต” “แนวคิดรวม” “อารมณ”์ “ภาพที่เห็น” และ “เนื้อหา” 
2.4 ใช้ยุทธวิธีซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบ/หาความแตกต่าง ข้อเท็จจริง/

ความเห็น เหตุ/ผล การล าดับความส าคัญ/การเรียง 
2.5 ใช้ความรู้เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ซึ่งเป็น

ที่มาของการสร้างสรรค์และตีความหมาย 
3. การประเมินค่า (evaluate) เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สื่อที่ผ่านมา ท าให้

สามารถที่จะประเมินค่าคุณภาพของเนื้อหาสารที่ถูกส่งออกมาได้ว่ามีคุณค่าต่อผู้รับมากน้อยเพียงใด
สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับในด้านใดได้บ้าง คุณค่าที่เกิดขึ้นเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นทางใจ 
อารมณ์ ความรู้สึก หรือมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรม หรือประเพณีอย่างไร
บ้าง สิ่งที่สื่อน าเสนอมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งหรือไม่ อย่างไร ในขณะเดียวกัน
การประเมินค่าท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นการประเมินคุณภาพของสื่อว่า การน าเสนอของสื่อนั้นมีกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพหรือไม่เมื่อเปรียบกับสื่อประเภทเดียวกัน ความสามารถในการประเมินเนื้อหา โดย
สร้างความเกี่ยวข้องของเนื้อหากับประสบการณ์ พร้อมเสนอความเห็นในแง่มุมของความหลากหลาย 
คุณภาพ และความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยใช้วิธีดังนี้ 

3.1 ชื่นชอบและเกิดความพึงพอใจในการตีความหมายสื่อ จากประเภท
รายการและรูปแบบที่หลากหลาย 

3.2 สนองตอบโดยการพิมพ์หรือพูดถึงความซับซ้อนที่หลากหลายและเนื้อหาสื่อ 
3.3 ประเมินคุณภาพของเนื้อหา จากเนื้อหาสื่อและรูปแบบ 
3.4 ตัดสินให้คุณค่าของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหลักจริยธรรม ศาสนา และ

หลักประชาธิปไตย 
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4.  การสร้างสรรค์ (create) การพัฒนาทักษะการสร้างสื่อในแบบฉบับของตนเอง
ขึ้นมาเมื่อผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได้อย่างถ่องแท้แล้ว 
ทุกคนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ผลิตที่จะต้องวางแผน เขียนบท ค้นคว้าข้อมูลเนื้อหามาประกอบ
ตามเทคโนโลยีของสื่อหรือรูปแบบองค์ประกอบของสื่อแต่ละประเภท เพ่ือที่จะสามารถสื่อให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์การสื่อสารที่ตนได้วางไว้ การพัฒนาทักษะนี้จึงเป็นบทสรุปที่ท าให้ครบกระบวนการรู้เท่า
ทันสื่อได้สมบูรณ์ที่สุด ความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรือสื่อสาร) เนื้อหา โดยการเขียนบรรยาย
ความคิด ใช้ค าศัพท์ เสียง และ/หรือสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย และ 
ต้องสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่หลากหลายของการสื่อสารเพ่ือสร้างสรรค์ ตัดต่อ และ
เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าว 

4.1 ใช้ประโยชน์จากขั้นตอนการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไข 
4.2 ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดตามหลักของ

ภาษาศาสตร์ 
4.3 สร้างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ 

ที่ก าหนดไว้ 
4.4 ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการวางโครงสร้างของเนื้อหา 
นอกจากแนวคิดเรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อข้างต้น Center for Media Literacy 

(2008) ได้ระบุในรายงาน Learning for the 21st Century ว่าทักษะที่จ าเป็นในการรู้เท่าทันสื่อ     
คือ ทักษะในการเข้าถึง (access skill) ทักษะการวิเคราะห์ (analyze skill) ทักษะการประเมิน 
เนื้อหาสาร (evaluate skill) ทักษะการสร้างสรรค์ (create skill) และมีองค์ประกอบที่เพ่ิมเติม คือ 
ทักษะการมีส่วนร่วม (participate skill) ซึ่งเป็นอีกทักษะหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถในการแก้ปัญหา
และปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นอีก
ทักษะหนึ่งที่ช่วยเสริมให้บุคคลสามารถพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

 
โครงสร้างของการรู้เท่าทันสื่อของคณะกรรมการยุโรป 
คณะกรรมการยุโรป (Celot & Perez Tornero, 2009) กล่าวถึงโครงสร้างของการ

รู้เท่าทันสื่อว่าประกอบด้วย 2 มิติ คือ ปัจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม (environmental factors) และ 
ความสามารถส่วนบุคคล (individual competences) ประกอบด้วย 

1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม (environmental factors) เป็น
ระดับพ้ืนฐานซึ่งเป็นชุดของปัจจัยที่เป็นไปตามบริบทที่มีผลต่อบุคคลแต่ละคนและเชื่อมโยงกับ
สื่อมวลชนศึกษาและสิทธิของพลเมือง ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติย่อย ได้แก่ 

1.1  ความสามารถในการเข้าถึงสื่อ (media availability) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ 

1.2  บริบทการรู้เท่าทันสื่อ (media literacy context) ได้แก่ สื่อมวลชน
ศึกษา นโยบายการรู้เท่าทันสื่อ ประชาสังคมและอุตสาหกรรมสื่อ 
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2. ความสามารถส่วนบุคคล (individual competences) หมายถึง ความสามารถ
เฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกปฏิบัติทางทักษะ (การเข้าถึง การวิเคราะห์และการสื่อสาร) 
เพ่ือเพ่ิมระดับของความตระหนัก การวิเคราะห์อย่างวิพากษ์และความสามารถที่สร้างสรรค์เพ่ือ
แก้ปัญหาซึ่งประกอบด้วย 2 มิติย่อย ได้แก่ 

2.1  ความสามารถของบุคคล (personal competences) ประกอบด้วย 
2.1.1  ทักษะการใช้สื่อ (use skills) เป็นเงื่อนไขแรกของการพัฒนาการ

รู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นการประสานระหว่างความสามารถในการเข้าถึงสื่อและทักษะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ได้แก่ การใช้สื่ออย่างเหมาะสมและคล่องแคล่ว ทักษะทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและการใช้
อินเทอร์เน็ตที่รุดหน้า  

2.1.2 ท าความเข้าใจในสื่ออย่างพินิจพิเคราะห์ (critical understanding) 
เป็นส่วนส่วนส าคัญที่สุดของความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและสื่อ โดยที่แต่ละบุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์กับสื่ออย่างไรขึ้นกับความเข้าใจอย่างพินิจพิเคราะห์ทั้งในแง่ของเนื้อหาและบริบท ได้แก่ 
ความรู้เกี่ยวกับสื่อและข้อบังคับของสื่อความเข้าใจในเนื้อหาสื่อและพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อ 

2.2 ความสามารถทางสังคม (social competences) ประกอบด้วย 
ความสามารถทางการสื่อสาร ได้แก่ การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ทางสังคมและการสร้างสรรค์ เนื้อหา 

ดังนั้น องค์ประกอบของความสามารถของบุคคลและความสามารถทาง
สังคมสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ความสามารถของบุคคลและความสามารถทางสังคม 
 

ความสามารถ 
ของบุคคล 
(personal 
competences) 

การกระท า 
(action) 

มิติทักษะส่วนบุคคล 
(individual skills dimensions) 

เป้าหมาย (การด าเนินการที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน) 

ทักษะการใช้สื่อ 
 (use skills) 

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค 
 (technical skills) ทักษะที่
เกี่ยวกับการด าเนินการทางสื่อท่ี
ต้องการการใช้เครื่องมือสื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การใช้สื่อ (Using Media) 
การใช้เครื่องมือ 

ท าความเข้าใจใน
สื่ออย่างพินิจ 
พิเคราะห ์
(critical 
understanding) 

ความสามารถเกีย่วกับการรับรู ้
 (cognitive kkills) ความสามารถ 
ที่เช่ือมโยงกับความรู้และการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมาย
และสญัลักษณ์: การเข้ารหสั/   
การถอดรหสั/การตีความ/ 
การประเมินตัวบทสื่อ 

การประเมินและการไดม้าในการ
รายงานของสื่อและเนื้อหาสื่อ 
(evaluating and taking 
account of media and media 
content) ความเข้าใจและความ
ตระหนัก 

ความสามารถ 
ทางสังคม 
(social 
competences) 

การสื่อสาร 
(communicate) 

ทักษะทางการสื่อสารและการมี
ส่วนร่วม (communicative and 
participative skills) 
ความสามารถในการมีปฏสิัมพันธ์
กับบุคคลอื่นและการรักษา
เครือข่าย 

• การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม 
(building social relations) 
เครือข่ายทางสื่อ 
• การมีส่วนร่วมในแวดวง
สาธารณะ (participating in 
public sphere) 
• ทักษะการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
(citizen’s participation skills) 
ความเป็นพลเมืองที่คล่องตัว 
• การสร้างและผลิตเนื้อหา 
(creating and producing 
content) การสร้างสื่อ 

  
ที่มา : Celot and Tornero (2009 อ้างถึงใน บุบผา เมฆศรีทองค า, 2552) 

 
แนวคิดเรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อขององค์กร UNESCO อธิบายถึงทักษะที่เป็น

องค์ประกอบส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ 
คณะกรรมการยุโรป (Celot & Perez Tornero, 2009) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่บริบท

แวดล้อมของบุคคล ส่งผลต่อความสามารถของบุคคลและมีเชื่อมโยงกับสื่อมวลชนศึกษาและสิทธิของ
พลเมือง กล่าวโดยสรุปคือ ปัจจัยส่วนบุคคลนั้นมีความส าคัญที่สุด (individual is prime) ในการที่จะ
สร้างการรู้เท่าทันสื่อให้เกิดขึ้น Potter (2004) จึงน าเสนอ ทฤษฏีการรู้เท่าทันสื่อ (The Theory of 
Media Literacy: A Cognitive Approach) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ
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ความคิดของมนุษย์ (human mind) กับการเปิดรับสื่อ ซึ่งจะน าไปสู่การท าความเข้าใจในกระบวน
การณ์รู้เท่าทันสื่อ จากปฏิสัมพันธ์ของปัจจัย 4 ประการคือ โครงสร้างความรู้ (knowledge 
structure) คุณลักษณะเฉพาะตน (personal locus) ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (media literacy skill) 
และกระบวนการประมวลผลข้อมูล (information processing task) 

ปัจจัยทั้ง 4 ประการข้างต้นจะท างานร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์เป็นระบบ โดยผู้รับ
สารต้องมีความรู้พ้ืนฐาน ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง และสังคม หลังจากนั้นเมื่อมีการเปิดรับ
สารก็จะต้องมีเป้าหมายและแรงจูงใจที่จะพิจารณาเลือกรับและเลือกให้ความสนใจ โดยมีทักษะต่าง ๆ 
เป็นเครื่องมือส าหรับการสร้างความหมายสารที่ได้รับอย่างเหมาะสม และตอบสนองเป้าหมายของ
ตนเอง (ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ, 2552) 

ดังนั้น การพัฒนาความรู้ด้านการรู้เท่าทันและทักษะรู้เท่าทันสื่อเราจึงต้องมี
ความเข้าใจ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความคิดของมนุษย์กับการเปิดรับสื่อ 

 
 

ทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ  
Potter (2004) ได้เสนอทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ (Cognitive theory of media 

literacy) เพ่ืออธิบาย ถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาความรู้ด้านการรู้เท่าทันและ
ทักษะรู้เท่าทันสื่อ โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยหลัก 4 ประการ ประกอบด้วย โครงสร้างความรู้ 
(knowledge structure) แรงจูงใจในการตัดสินใจ (decisions motivated) เครื่องมือของการ
ประมวลข้อมูลข่าวสาร (information processing tools) และ การไหลของการประมวลข้อมูล
ข่าวสาร (information processing task) โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

 
1.  โครงสร้างความรู้ (knowledge structure)  

โครงสร้างความรู้จัดเป็นองค์ประกอบแรกของการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ เป็น
ส่วนส าคญัที่จะท าให้ผู้รับสารมีกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยองค์ความรู้ 5 ด้าน คือ 
ผลกระทบของสื่อ (media effects) เนื้อหาของสื่อ (media content) อุตสาหกรรมสื่อ (media 
industries) โลกแห่งความจริง (real world) และตัวตนของผู้รับสาร (the self) 
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ภาพที่ 4.2  แบบจ าลองทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ (Cognitive Theory of Media Literacy) 

ที่มา : Potter, (2004) 
 

1.1  ผลกระทบของสื่อ (media effects) การที่ผู้รับสารจะตระหนักถึง
ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อได้นั้น ผู้รับสารต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่สื่อมวลชนมีต่อผู้รับ
สารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จากการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังในสื่อ (Hate Speech) มีผลกระทบ
ต่อความคิด อารมณ์ ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม เป็นต้น 

1.2  เนื้อหาของสื่อ (media content) การมีความรู้เกี่ยวกับความแตกต่าง
ของแบบแผน (formulas) การน าเสนอเนื้อหาของสื่อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ละคร โฆษณา 
ภาพยนตร์ ข่าว และสื่ออ่ืน ๆ เช่น โฆษณามักมีลักษณะกระตุ้นความสนใจ ชักจูงใจให้ซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ข่าวมีลักษณะการน าเสนอข้อเท็จจริง (fact) โดยไม่ใส่อคติ (bias) และความคิดเห็น
ส่วนตัวของผู้น าเสนอ ฯลฯ ทั้งนี้ นอกจากผู้รับสารจะต้องความรู้เรื่องแบบแผนของเนื้อหาสื่อแล้ว 
ความรู้เกี่ยวกับค่านิยม (value) ที่อยู่ในเนื้อหาสื่อ เช่น ค่านิยมการแต่งกายแบบเกาหลี ความสวยคือ
ความขาวและผอม สื่อได้แฝงค่านิยมเหล่านี้ เพื่อขายสินค้าและบริการ 

1.3 อุตสาหกรรมสื่อ (media industries) โครงสร้างความรู้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมสื่อจะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจจุดมุ่งหมายของสถาบันสื่อมวลชนมากขึ้น  เช่น การพัฒนา
อุตสาหกรรมสื่อ มีความเกี่ยวข้องกับสังคมแบบทุนนิยม การอยู่รอดของสื่อต้องอาศัยเงินทุนมหาศาล
ในการด าเนินการ สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมบริโภคนิยม การอยู่รอดของสื่อปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญคือรายได้สนับสนุนจากองค์กรธุรกิจ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์มีรายได้จากการขายพ้ืนที่
โฆษณาเป็นหลัก เช่นเดียวกับสื่อโทรทัศน์ก็ย่อมมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา และสื่อโฆษณาเอง
นั้นก็ย่อมมีรายได้จากผู้ผลิตสินค้าและบริการที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้บริโภค เป็นต้น   

Four Major Factors 

Flow of Information- 
Processing Tasks 

Information- 
Processing Tools 

 

Decisions Motivated 

 

Knowledge Structures 

Filtering Meaning 
Matching 

 

Meaning 
Construction 

Competencies and Skill 

Personal Locus 

Media 
Effects 

Media 
Content 

Media 
Industries 

Real 
World 

The 
Self 
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1.4 โลกแห่งความจริง (real world) สารที่น าเสนอสื่อมวลชนล้วนมีการ
ประกอบสร้าง (constructed) เป็นความรู้แฝง (tacit knowledge) และความจริงเทียม (virtual 
reality) เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในสังคมบริโภคนิยมสารจ านวนมากถูกสร้างขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนบทความให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ แต่แฝงเนื้อหาว่าการ
บริโภคสินค้าของผู้ที่ให้การสนับสนุนมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น ประสบการณ์จาก
โลกแห่งความจริง จะช่วยให้ผู้รับสารเกิดความรู้ที่ตรงกับความจริงที่ถูกต้องมากขึ้น เช่น ก่อนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์มีการหาพูดคุยกับเพ่ือน หรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ก่อนตัดสินใจ เป็นต้น 

1.5 ตัวตนของผู้รับสาร (the self) ความรู้ที่เกิดจากการสร้างมุมมองเฉพาะ
ตนของผู้รับสารที่เกิดจากการเปิดรับสื่อโดยปราศจากการถูกครอบง าความคิด ซึ่งประกอบด้วย ความ
ตระหนักรู้เป้าหมายของตนในการบริโภคสื่อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่น าไปสู่การพัฒนาทาง
ความคิด (cognitive) อารมณ ์(emotional) และจริยธรรม (moral)  

 
2.  แรงจูงใจในการตัดสินใจ (decisions motivated)  

องค์ประกอบโครงสร้างความรู้ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดคุณลักษณะเฉพาะบุคคล
เมื่อมีการเปิดรับสื่อ (personal locus) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการตัดสินใจ 
องค์ประกอบที่สองของพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ Potter (2004, อ้างในดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ, 2552) 
กล่าวว่า คุณลักษณะเฉพาะบุคคลเมื่อเปิดรับสื่อ (personal locus) เป็นลักษณะที่จ าแนกผู้รับสาร
ออกตามระดับของการควบคุม (control) และระดับของการมีสติ (consciousness) ที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่ผู้รับสารเปิดรับสื่อ 

ผู้รับสารแต่ละคนจะมีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเมื่อเปิดรับสื่อ (personal locus) 
ที่แตกต่างกันออกไป ผู้รับสารคนเดียวกันแต่เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันก็อาจมีคุณลักษณะดังกล่าว
แตกต่างกันได้ Potter ได้อธิบายคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเมื่อเปิดรับสื่อในแบบจ าลอง Neighborhood 
in the Locus ดังนี้  
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ภาพที่ 4.3  แบบจ าลอง Neighborhood in the Locus 

ที่มา : Potter (2004) 
 

จากแบบจ าลองข้างต้น แบ่งคุณลักษณะเฉพาะบุคคลเมื่อเปิดรับสื่อเป็น 4 แบบ 
ประกอบด้วย 

1.  automatic manipulated คือผู้รับสารที่มีความตระหนักรู้น้อย ถูกกระตุ้น
จากสารและสื่อ เพราะไม่มีเป้าหมายและแรงขับของตนเองสื่อมวลชนจึงเป็นผู้ควบคุมการเปิดรับสาร
เกือบทั้งหมด 

2.  automatic-habitual ผู้รับสารไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนในการเปิดรับสื่อแต่
มองหาอะไรสักอย่างที่จะเปิดรับ เช่น การเปิดโทรทัศน์เพ่ือฆ่าเวลาไปเรื่อย ๆ เป็นต้น 

3.  mindful-manipulated ผู้รับสารมีแรงขับและเป้าหมายในการเปิดรับสาร
แต่ขาดพ้ืนฐานความรู้เรื่องต่าง ๆ จึงท าให้มีทางเลือกในการบริโภคสื่อน้อย และอาจได้รับข้อมูลที่
ผิดพลาดจากสื่อเพราะมีความรู้ที่จะใช้ต่อรองกับสารที่ได้รับ 

4. high degree of media literacy ผู้รับสารมีความรู้เท่าทันสื่อมาก 
ตระหนักถึงเป้าหมายและแรงขับในการเปิดรับสาร เป็นผู้ควบคุมการเปิดรับสารเพราะมีพ้ืนฐานความรู้
ที่มากเพียงพอ 

กล่าวโดยสรุปคือ ผู้รับสารที่มีระดับการรู้เท่าทันสื่อมาก จะต้องเป็นผู้รับสารที่มี
ลักษณะเฉพาะบุคคลแบบ high degree of media literacy กล่าวคือ เป็นผู้รับสารที่มีระดับของการ
ควบคุม (control) และระดับของการมีสติ (consciousness) อยู่ในระดับสูงมีความตระหนักรู้ 
(awareness) ในขณะที่เปิดรับสื่อ โดยทราบว่าตนเองม ีเป้าหมายอะไรในการเปิดรับสื่อ เช่น ต้องการ
ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ต้องการข้อมูลเพ่ือความรู้  ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์ทางการเมือง ต้องการความบันเทิง เป็นต้น 

Media in Control 

Automatic 
Manipulated  

Mindful 
Manipulated 

Mindful Automatic  

High degree of  
Media Literacy 

Automatic 
Habitual 

Person in Control 
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3. เครื่องมือของการประมวลข้อมูลข่าวสาร (information processing tools)  
เครื่องมือของการประมวลข้อมูลข่าวสาร คือ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ ที่

บุคคลต้องใช้ เ พ่ือประมวลผลข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สามของการพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อ 
ประกอบด้วยทักษะ 7 ประการ ได้แก่ การวิเคราะห์ (analysis) ประเมิน (evaluation) จัดกลุ่ม 
(grouping) คิดแบบอุปนัย (induction) คิดแบบอนุมาน (deduction) สังเคราะห์ (synthesis) สรุป
ใจความส าคัญ (abstracting) ทักษะทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินเนื้อหา      
และคุณค่าของสื่อ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 มิติ คือ มิติด้านการรับรู้ มิติด้านอารมณ์ความรู้สึก มิติ
ด้านความไพเราะหรือความสุนทรียะ และมิติด้านศีลธรรม โดยความสามารถของแต่บุคคลในมิติ        
แต่ละด้านอาจจะไม่ข้ึนต่อกัน เช่น บางคนอาจจะมีความสามารถด้านศีลธรรมมากกว่ามิติด้านอารมณ์
ความรู้สึก แต่ส าหรับผู้ที่มีความรู้เท่าทันสื่อมากจะเป็นผู้ที่มีทั้ง 4 มิติท างานร่วมกันได้เป็นอย่างดีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.4  มิติการรู้เท่าทันสื่อ 
ที่มา : Potter (2004) 

 
3.1 มิติองค์ประกอบทางด้านการรับรู้สื่อ คือ ความสามารถในการแยกแยะ 

คิดและวิเคราะห์ เข้าใจสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่น าเสนอในสื่อ ผู้รับสารต้องมีความรู้พ้ืนฐานที่ดีพอในการ
สรุปขอมูลต่าง ๆ เป็นความคิดของตนเอง  

3.2 มิติองค์ประกอบทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก คือ ความสามารถในการ
จ าแนกสัญลักษณ์ที่สื่อใช้กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ และรับรู้ว่าสื่อต้องการกระตุ้นให้เรามี
ความรู้สึกอะไร เพ่ือปรับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง 

3.3 มิติองค์ประกอบทางด้านความไพเราะหรือความสุนทรียะ คือ ความสามารถ
ในการเข้าถึงและเล็งเห็น "คุณค่าของเนื้อหาสื่อในมุมมองด้านศิลปะ" เนื้อจากการน าเสนอสารในสื่อ มี
ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ ตามลักษณะของสื่อแต่ละประเภท เช่น การจัดองค์ประกอบภาพ
ในสื่อสิ่งพิมพ์ เสียงดนตรีและภาพในสื่อภาพยนตร์ เป็นต้น  

 

มิตดิ้านการรับรู้ 
 
 
 
 

 

มิติด้านอารมณ์ความรู้สึก 

 

มิติด้านความสุนทรียะ 

 

 

 

 

มิตดิ้านการรับรู้ 
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3.4 มิติองค์ประกอบทางด้านศีลธรรม คือ ความสามารถในการวินิจฉัย ว่าสิ่ง
ต่าง ๆ ที่สื่อน าเสนอมีคุณค่า ไม่ขัดกับค่านิยม ขนบธรรมเนียม และระบบสังคม พิจารณาและตัดสินได้
ว่าสิ่งถูก สิ่งใดผิด ตามมาตรฐานการผลิต จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

4. การไหลของการประมวลข้อมูลข่าวสาร (information processing task)  
องค์ประกอบสุดท้ายของการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ เป็นกระบวนการพิจารณา

คัดกรองและเลือกสารก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการประมวลผลเพ่ือแปลความหมาย โดยในกระบวนการคัดกรอง
ในขั้นตอนนี้มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ ได้แก่ การคัดกรอง (the filtering task) การเชื่อมโยง
ความหมาย (meaning matching) และการสร้างความหมาย (meaning construction) โดยแต่ละ
ระดับมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1  การคัดกรอง (the filtering task)  
ในกระบวนการคัดกรองผู้รับสารจะเลือกให้ความสนใจกับสารบางอย่าง 

และเลือกที่จะมองข้ามสารบางอย่าง โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองสาร ทั้งในปัจจัยเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของสาร เช่น วิธีการน าเสนอที่แปลกใหม่ ความคมชัดของภาพ คุณภาพของเสียง ฯลฯ
ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้รับสาร เช่น แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ และปัจจัยเกี่ยวกับตัวสื่อเอง  เช่น การมี
ช่องทางการน าเสนอสารที่หลากหลาย เป็นต้น 

4.2  การเชื่อมโยงความหมาย (meaning matching)  
การเชื่อมโยงความหมายเกิดจากการจับคู่ความหมายจากองค์ความรู้เดิม

ที่มพ้ืีนฐานจากโครงสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์เดิมของผู้รับสาร เช่น การรับรู้และการตีความ
สัญลักษณ์ ก่อนเข้าสู่เข้าสู่กระบวนการตีความหมายและแปลความหมายในล าดับต่อไป 

ผู้รับสารที่มีความรู้เท่าทันสื่อนั้นจะใช้พ้ืนฐานความรู้ (knowledge 
structure) ในการคิดพิจารณาและเชื่อมโยงความหมายในการเปิดรับสาร มีการคิดพิจารณาก่อน
ตัดสินใจว่าสารนั้นมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ความรุนแรง (violence) มักถูกสื่อด้วยฉากที่มี
เลือดปรากฏอยู่ในละครหรือภาพยนตร์ส่วนใหญ่ แต่ในบางครั้งแม้ไม่มีเลือดให้เห็นก็ยังสามารถสื่อถึง
ความรุนแรงได้ เช่น ภาพแม่ทุบตีลูกสาวหกล้มหัวกระแทกแต่ไม่มีเลือดออกที่สื่อถึงความรุนแรงทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ ความผิดปกติในครอบครัว กับฉากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งตัวละครบาดเจ็บ
เลือดอาบนั้น คนที่ดูละครมักมองว่า สถานการณ์หลังมีความรุนแรงมากกว่า เป็นต้น กรณีดังกล่าวเป็น
สิ่งที่เรามักพบเห็นเป็นประจ าจากการน าเสนอของสื่อ ซึ่งถ้าผู้รับสารไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วก็จะมี
การเชื่อมโยงความหมายของความรุนแรงที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริง (ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ) 

4.3 การสร้างความหมาย (meaning construction) 
ผู้รับสารที่มีความรู้เท่าทันสื่อนั้น ต้องสามารถสร้างความหมายสารที่มี

ความหมายเฉพาะเจาะจงเป็นของตนเอง โดยการใช้โครงสร้างความรู้ที่แข็งแกร่ง และทักษะต่าง ๆ เป็น
เครื่องมือในการน ามาสร้างความหมายของสาร ในการเปิดรับสารในแต่ละครั้งผู้รับสารจะต้องหา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลาย ๆ แหล่งมาเพิ่มเติมและใช้การประเมินร่วมกับการสังเคราะห์ความหมายใหม่
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ที่ตอบสนองกับเป้าหมายในการเปิดรับสารของตน เช่น โฆษณาสินค้ามักให้ข้อมูลเฉพาะด้านที่เป็น
ภาพลักษณ์ที่ดีกับสินค้า ผู้รับสารต้องแสวงหาข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า น ามาแยกแยะคัดเฉพาะ  
สิ่งที่เป็นประโยชน์และทิ้งข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องโดยใช้ทักษะของการอ้างอิงเหตุผลเพ่ือสร้างการเชื่อมโยง
ข้อมูลที่ยังขาดอยู่ด้วยการตั้งสมมติฐานแล้วใช้หลักตรรกะร่วมกับการพิจารณาบริบทของสารว่ามี
ความถูกต้องหรือไม ่

ดังนั้น การจัดการกระบวนการทางข้อมูลสามารถส่งเสริมให้ผู้รับสารมีความรู้เท่าทันสื่อ 
สามารถที่จะคัดกรอง แยกแยะ สร้างความหมายจริงในแบบของตนเองด้วยทักษะการอ้างอิงเหตุผล
จากการหาข้อมูลที่รอบด้าน สามารถมองเห็นสิ่งที่สื่อสร้างข้ึนที่ผิดไปจากความเป็นจริงได้ 

 
 

แนวทางการรู้เท่าทันสื่อ 
จากทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ (Cognitive Theory of Media Literacy) ที่อธิบายถึง

ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาความรู้ด้านการรู้เท่าทันและทักษะรู้เท่าทันสื่อ จะเห็นว่า 
ปัจจัยต่าง ๆ ของสื่อมีผลอย่างยิ่งต่อโครงสร้างการรับรู้ของผู้รับสาร สื่อแต่ละประเภทมีปัจจัยที่ซับซ้อน
และเกี่ยวพันซึ่งกันและกันแนวทางการที่ผู้รับสารจะรู้เท่าทัน สิ่งต่าง ๆ ที่แฝงมากับสื่อ จ าเป็นต้องมี
กรอบแนวทางเพ่ือวิเคราะห์สื่อ ดังนี้ (สุชาดา จักรพิสุทธ์, 2554) 

 
แนวทางการรู้เท่าทันและวิเคราะห์  
1. สื่อคือสิ่งที่สร้างข้ึน  

สื่อเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพ่ือสื่อสารกับผู้รับสาร ซึ่งผ่าน
กระบวนการประกอบสร้างขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิตที่ต้องมีการวางแผน คิดออกแบบ และเลือกสรร
สารที่ตอบวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร โดยกระบวนการประกอบสร้างนั้น สร้างสิ่งที่เรียกว่าความรู้แฝง  
(tacit knowledge) และความจริงเทียม (virtual reality) ท าให้ผู้รับสารซึมซับรับรู้เสมือนหนึ่งเป็น
ความจริงหรือประสบการณ์ของตน เช่น ภาพความงามของนางแบบที่ปรากฏโฆษณาสินค้าล้วนผ่าน
การปรับแต่งโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือสร้างความจริงเทียมให้กับผู้รับชมโฆษณาเห็นว่านางแบบ
โฆษณามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณดีโดยสมบูรณ์แบบ 

นอกจากประเด็นการสร้างความรู้แฝงและความจริงเสมือนแล้ว ประเด็นด้าน
ทัศนคติเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อของผู้รับสาร ส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อว่า ภาพที่น าเสนอในหน้า
หนังสือพิมพ์ คือความจริง camera never lies แต่ในความเป็นจริงแล้ว บางครั้งภาพข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์ก็เกิดจากการประกอบสร้างได้เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง
ที่น ารูปเหตุการณ์ กรือเซะที่ปัตตานีลงหน้าหนึ่ง ภาพดังกล่าวเป็นผู้ตายในเหตุการณ์ที่ก ามีดสปาตาร์
ไว้ในมือ ซึ่งสื่อสารถึงความเป็นโจรก่อการร้ายที่โหดเหี้ยมและมีขบวนการหนุนหลัง น ามาซึ่งความ
หวาดกลัวมาสู่คนในสังคม ในกรณีดังกล่าว แม้ว่าในที่สุดหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นจะได้ออกมาขอโทษต่อ
ผู้อ่าน และสารภาพว่าใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการตัดแต่งภาพ แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสังคมคือ 
มีผู้อ่านจ านวนมากรับรู้ และเชื่อว่าเป็นความจริงไปแล้ว 
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2.  สื่อมีเป้าหมายทางธุรกิจโฆษณา 
สื่อเป็นองค์กรธุรกิจที่ต้องแสวงหาก าไรและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการสูง 

ความอยู่รอดของสื่อจึงมีความสัมพันธ์กับรายได้จากธุรกิจโฆษณา เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับมีตน
ทุนการผลิตเฉลี่ยฉบับละ 80-100 บาท แต่หนังสือพิมพ์ขายเพียง 10-25 บาทเท่านั้น สิ่งที่ท าให้สื่อ
หนังสือพิมพ์อยู่รอดได้ก็คือรายได้จากโฆษณา ผลที่ตามมาคือ ในทางปฏิบัติการท างานของสื่ออาจจะ
ขัดแย้งกับหลักการความเที่ยงธรรมในการน าเสนอข่าว บ่อยครั้งหากมีข่าวสารใดที่มีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และธุรกิจของผู้มีอ านาจ สื่อก็อาจจะหลีกเลี่ยงการน าเสนอหรือน าเสนอเพียงผิวเผิน หรือ
แม้กระท่ังจงใจบิดเบือนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อุปถัมภ์รายการ 

ในปัจจุบันมูลค่าจากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ เมื่อเทียบกับอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ของประเทศ พบว่า รายได้จากการโฆษณามีสัดส่วนมากกว่า 4 เท่าของ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากปริมาณเม็ดเงินจ านวนมากในธุรกิจโฆษณา ส่งผลให้โทรทัศน์ช่อง
ต่าง ๆ พยายามหาวิธีการเพ่ิมพ้ืนที่ให้แก่การโฆษณา เช่น วิธีการ product placement หรือการ 
tie-in เพ่ือการสร้างความคุ้นเคยและภักดีต่อสินค้า (product loyalty)   

ในส่วนของรายการข่าวก็มีการน าเสนอโฆษณาแฝงเสมือนหนึ่งเป็นข่าวสารหรือ
เหตุการณ์ในรอบวัน แต่เนื้อแท้คือการโฆษณาที่บริษัทธุรกิจต้องจ่ายเงินซื้อเวลา หรือแม้แต่การที่       
สื่อท าเสมือนหนึ่งการให้ผู้รับสาร มีส่วนร่วมในรายการอย่างการส่ง SMS เพ่ือตอบค าถามหรือแสดง
ความคิดเห็น ที่แท้ก็เป็นความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสื่อกับบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีวัตถุประสงค์
หารายได้จากบริการโทร SMS เป็นต้น 

3.  สื่อสร้างค่านิยมและอุดมคติ  
ค่านิยม คือ ความเชื่อของบุคคลส่วนใหญ่ ซึ่งเชื่อว่า สิ่งหนึ่งมีค่า มีความส าคัญ 

และเป็นสิ่งที่ปรารถนา พฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ การที่สื่อผลิตซ้ าเนื้อหาที่สร้างความจริงแฝง
หรือความจริงเทียมข้ึน มีผลต่อการรับรู้ของผู้รับสาร หากสื่อผลิตซ้ าเนื้อหาบางอย่างซ้ า ๆ ผลที่เกิดขึ้น
ตามมาก็คือค่านิยมและอุดมคติของคนในสังคมมีแนวโน้มที่จะแปรผันตามกับสิ่งที่สื่อน าเสนอ เช่น 
ละครโทรทัศน์ที่ผลิตซ้ าความรุนแรงย่อมมีผลต่อทัศนคติเรื่องความรุนแรง เสพติดความรุนแรง     
หรือมองว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติในชีวิต ค่านิยมความขาวคือความงาม หรือแม้กระทั่งการสื่อ
น าเสนอภาพความรุนแรงในเนื้อหาข่าว ในกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สื่อมีส่วนในการสั่งสม อคติ 
ความเชื่อและความแตกต่างทางเชื้อชาติของมุสลิม เป็นต้น 

การรู้เทา่ทันสื่อสร้างค่านิยมและอุดมคติที่สื่อสร้างขึ้นจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้
ผู้รับสารหลงในภาพที่สื่อผลิตซ้ า เพื่อตอกย้ าให้เชื่อสิ่งตามที่แฝงมาในสื่อ 

4. สื่อท าให้มีผลที่ตามมาทางการเมืองและสังคม  
สื่อเกี่ยวข้องกับกลุ่มอ านาจทางการเมือง ข้อมูลข่าวสารในสื่ออาจจะมีวาระซ่อนเร้น 

เพ่ือผลประโยชน์ด้านความได้เปรียบทางการเมือง และกระตุ้นให้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ไปในทิศทางที่สื่อต้องการ สื่อมวลชนไทยในช่วงเหตุการณ์ "พฤษภาทมิฬ 2535" แม้ว่าจะมี
สถานีโทรทัศน์ช่องใหม่เกิดขึ้นจากอุดมการณ์สื่อเสรี แต่ปัจจุบันด้วยเหตุผลทางธุรกิจท าให้สถานีโทรทัศน์
ช่องดังกล่าว เปลี่ยนเป็นสถานีโทรทัศน์ที่ด าเนินการทางธุรกิจ ภายใต้เม็ดเงินการถือหุ้นใหญ่จากกลุ่ม
บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น วัฒนธรรมการท าข่าวของสื่อ โดยการเกาะติดกับนักการเมืองและศูนย์อ านาจ 
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เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้สื่อตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง ท าให้ข่าวสารทางเดียวจากปากนักการเมือง
ไหลลงสู่ประชาชนผู้รับสารเพียงข้างเดียว สถานการณ์การรุกรานสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน และการยึดครอง
พ้ืนที่ สื่อรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งการเข้าจัดการควบคุมเนื้อหาและก าราบบุคคลผ่านระดับบริหารของสื่อ
ที่เป็นเครือญาติ เช่น ไล่ออก ถอดบทความ หรือโดยการกว้านซื้อหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์เพ่ือกุม
อ านาจบริหารเอง รวมถึงการตอบโต้ทั้งทางลับและทางแจ้งแก่สื่อมวลชน นักวิชาการ นักเคลื่อนไหว
ทางสังคม จนกล่าวได้ว่า พื้นที่ทางสังคมท่ีเหลืออยู่ของภาคประชาชนซึ่งคือ "สื่อ" ตกอยู่ภายใต้อ านาจ
ควบคุมเบ็ดเสร็จ ทุกวันนี้ ข่าวสารจ านวนมากที่มีวาระซ่อนเร้น ( hidden agenda) และเป็นข่าวที่ถูก 
"สร้าง" ขึ้น (agenda setting) ด้วยอ านาจและการสมรู้ร่วมคิด ตัวอย่างข่าวครึกโครมกรณี  
นายกรัฐมนตรีด าริจะซื้อสโมสรฟุตบอล "ลิเวอร์พูล" ในห้วงเวลาเดียวกับความวุ่นวายในพรรคไทยรักไทย
เพ่ือปรับคณะรัฐมนตรี ท าให้สังคมทั้งสังคมหันไปจับตาข่าวสร้างดังกล่าวนี้ทันที หรือตัวอย่างข่าว  
การระบาดของไข้หวัดนกใหญ่ ที่สร้างความตื่นตระหนกจนคนไม่กล้าบริโภคไก่ เมื่อนักการเมืองและ
ดาราโชว์การกินไก่ว่ามีความปลอดภัย สื่อก็ร่วมประโคมข่าวกันทั่วประเทศ โดยไม่ได้น าเสนอข้อมูล
ด้านแย้งหรือบทเรียนอื่นแต่อย่างใด  

5.  สื่อแต่ละชนิดมีเอกลักษณ์และข้อจ ากัด  
สื่อแต่ละชนิดมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน เพราะในทางศาสตร์และศิลป์ ของสื่อทุก

ประเภท แม้จะจ าแนกเป็น สาร = media content กับ สื่อ = media form เท่านั้น หากแต่
รายละเอียด ขั้นตอน เทคนิคและเครื่องมือ มีความแตกต่างอย่างมาก ซึ่งในกระบวนการผลิตนี้ท าให้ 
"สาร" บางอย่างถูกตัดตอน ปรับแต่ง ลดปริมาณและคุณภาพ รวมถึงอาจกลายเป็นการสร้างความจริง
เทียมข้ึน 

ยกตัวอย่างการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ที่มักรายงานแต่เพียงตัวเหตุการณ์
ว่าใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร โดยปราศจากบริบทแวดล้อมและความเกี่ยวข้องของปัญหาอ่ืน ๆ 
รวมถึงการจ ากัดบุคคลในข่าวแต่เพียงผู้กระท า ผู้ถูกกระท าและผู้เห็นเหตุการณ์ แต่ไม่สืบค้นคลี่คลาย
ประเด็น "ท าไม / อย่างไร" ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดของ "สาร" ก็ด้วยข้ออ้างเรื่องความจ ากัดของ
เวลา การเร่งรีบปิดข่าวให้ทันการตีพิมพ์ จนแม้กระทั่งตัดทอนรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญลงเหลือ
เพียงข้อมูลฉาบฉวยและสีสันทางอารมณ์ เช่น การชุมนุมเรียกร้องการแก้ปัญหาเขื่อนและที่ดินของ
สมัชชาคนจน หน้าท าเนียบรัฐบาลเป็นเวลา 90 วัน สื่อก็ไปรายงานที่ตัวเหตุการณ์ มีคนมาชุมนุม
เท่าไร ข้อเรียกร้อง 1 2 3 วันนี้ชาวบ้านสมัชชาคนจนลงไปอาบน้ าในคลองแสนแสบ วันนี้ ชาวบ้าน     
ยิงธนูเข้าท าเนียบโดยผูกจดหมายไว้ที่ปลายลูกศร และถ่ายรูปลงหน้าหนึ่งจนดูน่าตื่นเต้น เป็นต้น      
แต่ส าหรับผู้รับสารที่เท่าทันสื่อ ย่อมมีค าถามเกิดขึ้นทันทีว่า แล้วเนื้อหาสาระที่เขียนไว้ในจดหมายนั้น
ว่าอย่างไร ท าไมคนจนเหล่านี้จึงยืนหยัดตากแดดตากฝนอยู่หน้าท าเนียบแทนที่จะนอนหลับอุ่นสบาย
ในบ้านเกิด เราแทบไม่รู้เลยว่า ก่อนหน้าการชุมนุมหน้าท าเนียบของสมัชชาคนจน พวกเขาร้องเรียน
ตามข้ันตอนและรอคอยอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวมา 13 ปี แล้ว  

สื่อโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่ให้ทั้งเสียงและภาพ ดูเป็นจริงและน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง 
ผู้รับสารถูกจ ากัดมุมมองมุมกล้องในการน าเสนอ ภาพที่เห็นในสื่อโทรทัศน์อาจจะไม่ใช่ความจริงตามที่
สื่อน าเสนอ 
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จากแนวทางการรู้เท่าทันสื่อข้างต้น  ได้ถูกพัฒนาเป็นค าถามหลัก 5 ค าถาม ส าหรับ
ผู้รับสารให้ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ตั้งค าถามกับสื่อที่ตนเปิดรับ เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้ 

1. เนื้อหาสื่อล้วนถูกประกอบสร้างขึ้น ใครสร้างเนื้อหาสื่อนี้ขึ้นมา 
2. มีวิธีการสร้างเนื้อหาสื่อ ใช้วิธีการใดบ้างการสร้างสื่อนี้ 
3. แต่ละคนรับรู้เนื้อหาของสื่อต่างกัน แต่ละคนรับรู้เนื้อหาสื่อต่างกันเพราะอะไร 

และอย่างไร 
4. เนื้อหาสื่อซ่อนและปลูกฝังความคิดค่านิยมบางอย่างไว้เสมอ วิถีชีวิต ค่านิยม

หรือทัศนะใดที่ถูกน าเสนอหรือละเว้นไม่น าเสนอ  
5. เนื้อหาสื่อหวังประโยชน์บางอย่าง สื่อผลิตเนื้อหานี้ส่งมาให้เราเพื่ออะไร 
นอกจากแนวคิดหลักในการรู้เท่าทันสื่อดังกล่าว นิษฐา หรุ่นเกษม (2546) ได้

น าเสนอแนวคิด การ “รื้อสร้าง” ตามแบบจ าลองการรู้เท่าทันสื่อของ Eddie Dick โดยสรุปใจความ
ส าคัญดังนี้ 

การสื่อสารทุกรูปแบบ ล้วนเป็นวาทกรรมที่ใช้เพ่ือประกอบสร้างความเป็นจริง สื่อ
สร้างภาพตัวแทนขึ้น เพ่ือก าหนดการรับรู้ของผู้รับสาร เช่น การสร้างภาพว่าผู้หญิงที่สวยจะต้องขาว 
ผอมเพรียวหุ่นบาง และรักเด็ก หรือถ้าเป็นมุสลิมแล้วจะต้องหัวรุนแรง การสร้างเรื่องเล่าต่าง ๆ ของสื่อ 
ในรายการสนทนาข่าว และวิเคราะห์ข่าว ทั้ งทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต 
รายการปกิณกะบันเทิง แม้กระทั้งรายการละคร ทั้งหมดนี้มันก็คือความพยายามที่จะอธิบายหรือ
นิยามความเป็นจริง ซึ่งก็คือ "การประกอบสร้าง" 

การเข้าใจว่าสื่อเป็นผู้ประกอบสร้างความเป็นจริงนี้ เป็นจุดเริ่มต้นไปสู่วิธีการตั้ ง
ค าถามที่จะช่วยผู้รับสารสามารถ "รื้อสร้าง" (deconstruction) สื่อได้ใน 3 ส่วน คือ ตัวบท (text) 
ผู้รับสาร (audience) และ ขั้นตอนการผลิต (production) 

1. ตัวบท (text)  คือ ผลิตผลของสื่อทุกชนิดที่ผู้รับสารสามารถน ามาตรวจสอบได้ 
ไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์ หนังสือ โปสเตอร์ เพลงยอดนิยม แฟชั่นล่าสุด ฯลฯ โดยผู้รับสารอาจ
เริ่มต้นในการตั้งค าถามว่าประเภทของตัวบทต่อไปนี้ ต่างจากตัวบทประเภทอ่ืน ๆ อย่างไร อย่างเช่น 
ความแตกต่างระหว่าง การ์ตูน นิทานก่อนนอน ละครแบบต ารวจจับผู้ร้าย ฯลฯ จากนั้นก็ค้นหา
ความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวบทเหล่านั้น โดยดูที่โครงสร้างของการเล่าเรื่อง วิธีการสื่อความหมายใน
เรื่อง ค่านิยมที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากตัวบทนั้น เช่น สอนให้มีความซื่อสัตย์ สอนให้ประหยัด เป็นต้น 
ซึ่งความเชื่อมโยงระหว่างตัวบทกับตัวบทอ่ืน ๆ เช่น ผู้ร้ายในละครโทรทัศน์มีลักษณะนิสัยคล้ายคลึง
กับผู้ร้ายที่ตกเป็นข่าวในชีวิตจริง หรือความเหมือนและความต่างของนวนิยายเรื่องหนึ่งที่ถูกถ่ายทอด
ออกมาผ่านรูปแบบของสื่อต่าง ๆ เช่น ได้รับการดัดแปลงเป็นบทภาพยนตร์ เป็นละครทางโทรทัศน์ 
เป็นหนังสือเล่มละ 25 บาท หรือเป็นนวนิยายทางหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

2.  ผู้รับสาร (audience)  
ผู้ที่ได้รับสารจากสื่อ ไม่ว่าผู้หญิง ผู้ชาย เด็กหรือผู้สูงอายุ อาจเป็นคนที่ก าลังนั่ง

อ่านหนังสืออยู่เพียงล าพังคนเดียว หรืออยู่ภายในโรงภาพยนตร์ที่มีผู้ชมอยู่มากมาย ล้วนแล้วแต่เป็น 
"ผู้รับสาร" (audience) ด้วยกันทั้งสิ้น สิ่งส าคัญที่จะต้องเข้าใจร่วมกันในเบื้องต้นก่อนก็คือ สื่อทุก
รูปแบบล้วนผ่านการวางแผน พิจารณา คัดเลือก กลั่นกรอง และถูกออกแบบมาแล้วเป็นอย่างดี เพ่ือ
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ผลิตกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายของตนเอง เพ่ือที่สื่อ ในฐานะที่เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่ต้องการผลก าไร 
จะได้ "ขาย" กลุ่มผู้รับสารเหล่านั้น (ซ่ึงก็คือผู้อ่าน ผู้ดู หรือผู้ชมรายการ) ให้กับผู้โฆษณาด้วยกันทั้งสิ้น 

ผู้รับสารจึงควรพัฒนาอ านาจการต่อรองความหมายกับสื่อ โดยพิจารณาตัวบท
ว่ามีค่านิยม หรืออคติแฝงมากับสื่ออย่างไรบ้าง เช่น โฆษณาที่น าเสนอตัวบทว่า ยิ่งขาวเร็วเท่าไร ผอม
ลงเร็วเท่าไร ยิ่งดี แท้จริงแล้วอัตราความเร็วนั้นมาพร้อมกับผลแทรกซ้อนในทางลบต่อร่างกายก็ยิ่งเพ่ิม
มากขึ้นตามอัตราความเร็ว 

3.  ขั้นตอนการผลิต (production) 
ขั้นตอนในการผลิตนี้หมายความครอบคลุมถึงทุกสิ่งในระหว่างการผลิตตัวบท

ของสื่อในประเภทต่าง ๆ ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยี อ านาจการตัดสินใจจากความเป็นเจ้าของสื่อและ
ระบบเศรษฐกิจ เช่น บริษัทผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เป็นผู้โฆษณา สนับสนุนรายการ หรือที่
เรียกว่า "สปอนเซอร์" สถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นทางด้านกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ และ
บทบาทต่าง ๆ ของคนท างานสื่อในกระบวนการผลิต เช่น นักข่าว บรรณาธิการ ช่างภาพ เจ้าหน้าที่
ตัดต่อ ผู้ก ากับ ฯลฯ และอ่ืน ๆ  

ในระหว่างที่ก าลังฟังเพลงจากวิทยุ ดูโทรทัศน์ ชมภาพยนตร์ หรือก าลังรับสาร
จากสื่อต่าง ๆ อยู่นั้น ความเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจไปกับเทคนิคใหม่ ๆ สิ่งที่ต้องค านึงถึงและ  
ถามตนเองอยู่เสมอก็คือ อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในเรื่องกับความตั้งใจในการขายสินค้า
ผ่านสื่อ ค่านิยมที่ปรากฏในตัวบทนั้น ๆ มีความ เกี่ยวโยงกับความเป็นเจ้าของ รวมถึงการควบคุมหรือ
การเซ็นเซอร์สารอย่างไร ประเด็นข่าวและเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะมาน าเสนอ อาจมีที่มาจากค าขอร้อง
จากภาครัฐหรือกลุ่มนายทุนการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงขั้นตอนใน  
การสร้างสารหรือผลิตตัวบทของสื่อต่าง ๆ ได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สิ่งที่จ าเป็นต้องค านึงอยู่เสมอด้วยว่า ในระหว่างการ "รื้อ
สร้าง" สื่อเพ่ือให้เกิดความรู้เท่าทันการแยกพิจารณาทั้ง 3 ส่วนออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ แต่ต้อง
พินิจพิเคราะห์และตั้งค าถามควบคู่กันไปอยู่เสมอ ต้องหมั่นตั้งค าถามและเตือนตนอยู่ตลอดเวลาว่า ใน
ระหว่างที่รับสารจากสื่อนั้น มีสิ่งที่สื่อเลือกมาน าเสนอ เลือกมาจุดประเด็น และเลือกตัดทิ้งออกไปอยู่
เสมอ และ "ความเป็นจริง" อย่างที่ปรากฏในสื่ออาจจะเป็นเพียงความจริงเสมือนที่สื่อสร้างข้ึน 

 
แนวทางการรู้เท่าทันสื่อใหม่ 
ในสภาวะปัจจุบันของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อ บทบาทของผู้รับสารปรับเปลี่ยนจากการเป็นเพียงผู้รับข้อมูลข่าวสาร  
(message) เพียงอย่างเดียวในกระบวนการสื่อสารมวลชนแปรเปลี่ยนเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร 
(sender) ในเวลาเดียวกัน สามารถส่งข้อมูลไปยังมวลชนในเครือข่ายออนไลน์ของตนได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย ความรวดเร็วและง่ายดายนี้เอง น ามาสู่การสร้างสาร ส่งต่อสาร กันอย่างมหาศาล ทั้งที่
เกิดจากขอ้เท็จจริง ความคิดเห็น อารมณ์ อคติ ฯลฯ เกิดเป็นมลพิษด้านข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายเกิน
ความจ าเป็น  
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ธาม เชื้อสถาปณศิริ (2557) ได้เสนอแนวคิด การรู้เท่าทันสื่อในยุคของการโพสต์ 
ไลค์ และแชร์ข้อมูลผ่านสื่อใหม่ สามารถสรุปใจความส าคัญ ดังนี้ 

1. มิติพ้ืนที่ (space) คือความตระหนักว่าพ้ืนที่ของสื่อใหม่นั้น มิใช่พ้ืนที่ส่วนตัว
หรือสาธารณะ แต่พ้ืนที่ในสื่อใหม่คือ "พ้ืนที่ส่วนตัวบนพ้ืนที่สาธารณะ" ยกตัวอย่างเช่น การนั่งร้าน
กาแฟในห้างสรรพสินค้า หรือ ทานอาหารในร้านอาหาร สถานที่แห่งนั้น อาจจะท าให้เกิดความรู้สึกว่า 
"เป็นพ้ืนที่ส่วนตัว" ทว่าแท้จริงแล้ว พ้ืนที่นั้นมีคนสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้น ทุก ๆ ครั้งของการโพสต์
ข้อความ ข้อความนั้นจึงไม่ได้อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ส่วนตัว แต่เป็นพื้นที่สาธารณะ 

2. มิติเวลา (time) มนุษย์ในยุคสังคมสารสนเทศใช้เวลากับสื่อมากขึ้น ทั้งใน
พฤติกรรมการใช้สื่อหลากหลายช่องทางในเวลาเดียวกัน และท ากิจกรรมหลายอย่างพร้อม ๆ กัน 
(multi-platform & multi-tasking) ดังนั้น การรู้เท่าทันสื่อใหม่จึงหมายความถึง "การรู้ตัวว่าใช้เวลา
กับสื่อมากเกินไป หรือควรรู้ว่า เวลาใดควรใช้หรือควรใส่ใจกับกิจกรรมอ่ืน ๆ บ้าง" นอกจากการใช้เวลา
กับสื่อมากเกินความจ าเป็น สื่อใหม่ยังเข้ามาก าหนดความเร็ว และการแข่งขันให้ผู้คน "ตกหลุมพราง
ความเร็ว/ช้า" เช่น รีบกดแชร์ กดไลค์หรือปล่อยข่าวลือไปอย่างรวดเร็ว เส้นแบ่งเวลา และกับดัก
ความเร็ว เป็นปัจจัยส าคัญของความถูกต้องของข่าวสาร และความเร่งรีบกลัวตกข่าวท าให้เกิดโรค 
"FOMO" ที่แปลว่า "Fear Of Missing Out" หรือ "โรคกลัวตกข่าว/พาดข่าว" 

3. มิติตัวตน (self) คือความรู้สึกต่อตนเอง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 ความรู้สึกว่าตัวตนที่แท้จริงของตนเองว่า เราคือใครระหว่างในโลก

ออนไลน์ ในเกมออนไลน์  ในเฟซบุ๊ก หรือตัวตนในโลกความจริง 
3.2  ความรู้สึกต่อร่างอวตารในสื่อออนไลน์ของตน ท าให้เกิดความสับสน

ต่ออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนที่แท้จริง ย่อมส่งผลในเชิงจิตวิทยาต่อการยอมรับตัวตนของตนเอง 
3.3  ความสับสนเรื่องอัตลักษณ์ตัวตนกับตัวตนที่อยากจะเป็น การหลงใน

ตัวตนและชื่อเสียง สถานะทางสังคมในโลกสื่อใหม่ อาจกร่อนท าลายอัตลักษณ์ที่แท้จริงได้ 
4. มิติความเป็นจริง (reality) คือการรู้เท่าทัน ความจริง ข้อเท็จจริง และสิ่งที่

ความเป็นจริง ในโลกของสื่อเก่า การประกอบสร้างความจริง เช่น การโฆษณาต่าง  ๆ อาจจะท าให้
หลงเชื่อกับความจริงเสมือนที่สื่อก าหนดขึ้น แต่ในโลกของสื่อใหม่ ความจริงในโลกคอมพิวเตอร์ คือ 
ความจริงเสมือนแบบหนึ่ง ที่พาไปสู่จินตนาการมากกว่า กล่าวคือ ในโลกของสื่อใหม่ เทคโนโลยีสร้าง
ให้เกิด "ความจริงเพ่ิมขยาย" (augmented reality) เช่น ข้อมูลจากกูเกิ้ล (Google) ที่เพ่ิมเติมข้อมูล
จากภาพหน้าจอเข้าทับซ้อนกับโลกความจริง 

5. มิติสังคม (social) ในโลกยุคอิทธิพลอ านาจสื่อเก่า สื่อนั้นมีผล ส่งผลกระทบ
มากมายต่อชีวิต ทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรมและจิตวิญญาณของมนุษย์  ผู้รับสารกลายเป็นผู้ตั้งรับรอ
กระบวนการกล่อมเกลาจากการประกอบสร้าง แต่ในสื่อใหม่ ผู้คนมีอ านาจที่จะสื่อสารกับโลกทุกคน
จะหันมาพูดเรื่องตัวเองมากขึ้น ไม่มีใครใส่ใจจะฟังเรื่องของคนอ่ืน ๆ ทั้งความโกรธ อวดเก่ง ขี้อิจฉา 
ความรุนแรง อคติ ความเกลียดชัง ต่างถูกโยนทึ้งลงมาที่เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลให้เกิดพลังทั้ง
ด้านบวกด้านลบ พลังสร้างสรรค์และท าลายเกิดผลกระทบต่อสังคมได้ทั้งหมด ด้วยเนื้อหา เวลาและ
สถานการณ์แวดล้อมที่เอ้ืออ านวย ค าต าหนิ ค าชม ข่าวลือ ข่าวจริง ความรัก ความชัง สันติและสงคราม  
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กล่าวโดยสรุปแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อใหม่ ทั้ง 5 มิติ คือ การรู้เท่าทันตนเอง ในฐานะ
เป็นผู้ใช้สื่อในสังคมข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ เข้าใจกฎเกณฑ์ กติกาการอยู่ร่วมกันในโลกออนไลน์ และ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

สรุป 
การรู้เท่าทันสื่อ คือ การที่บุคคลมีความสามารถในอ่านสื่อ (literate) อย่างเข้าใจ 

สามารถประเมินค่า ตีความนัยยะแฝงในสื่อ และสามารถสรุปเป็นแนวคิดของตนเอง  ในการพัฒนา
ความรู้ด้านการรู้ เท่าทันและทักษะรู้ เท่าทันสื่อนั้น มีความสัมพันธ์กับปัจจัยหลัก 4 ประการ 
ประกอบด้วย โครงสร้างความรู้ (knowledge structure) แรงจูงใจในการตัดสินใจ (decisions 
motivated) เครื่องมือของการประมวลข้อมูลข่าวสาร (information processing tools) และการ
ไหลของการประมวลข้อมูลข่าวสาร (information processing task) ทั้งนี้ แนวทางในการรู้เท่าทัน
สื่อคือ ฝึกตั้งค าถามสื่อว่า ใครสร้างเนื้อหาสื่อนี้ขึ้นมา ใช้วิธีการใดบ้างการสร้างสื่อนี้ แต่ละคนรับรู้
เนื้อหาสื่อต่างกันเพราะอะไร และอย่างไร มีเนื้อหาในสื่อที่ซ่อนและปลูกฝังความคิดค่านิยมบางอย่าง
ไว้หรือไม่ สื่อผลิตเนื้อหานี้ส่งมาให้เราเพ่ืออะไร กล่าวคือ การรู้เท่าทันสื่อคือการเปิดรับสื่ออย่างมีสติ
และรู้ตัว ตั้งค าถามกับสื่อแล้วใช้เหตุผลพิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริง จากความจริงเสมือนในสื่อ 
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บทที่ 5  
อิทธิพลและผลกระทบของสื่อ 

 
 

ผศ.ดร.ลดาวัลย์  แก้วสีนวล และ ผศ.ดร.สุภาวดี  พรหมมา 
 
 

สื่อมวลชนเป็นสถาบันทางสังคมที่ท าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นเวทีส าหรับการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างเสรี  พ้ืนที่ของสื่อจึงถูกเปิดกับบุคคลทุกชนชั้นในขณะที่สื่อได้
ท าหน้าที่ของตนเองในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ทั้งรูปแบบของการเสาะแสวงหามาด้วยตนเอง 
การผลิต การสร้างสรรค์เพ่ือให้ผู้รับสารแต่ละกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนตรงไปตรงมา ยิ่งในปัจจุบัน
จะเห็นว่าสื่อมีอิทธิพลอย่างส าคัญในการสร้างค่านิยม การก าหนดประเด็นทางสังคม  ซึ่งเนื้อหาสาระที่
ถูกสื่อน ามาเสนอนั้นมีทั้งสิ่งที่เป็นข่าวสารที่สร้างสรรค์สังคม และในทางตรงกันข้ามคือการท าลาย
วัฒนธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม  การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนจึงต้องมีความระมัดระวังและมีการกลั่นกรอง
ข้อมูลก่อนการน าเสนอไปสู่สาธารณะซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากสามัญส านึกของสื่อมวลชนเอง  
 
 
การสื่อสารกับสังคมมนุษย์  

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอาศัยการสื่อสารเพ่ือการด ารงอยู่  การจัดกลุ่มกรอบ
ความคิดหรือทฤษฎีการสื่อสารกับสังคมที่สามารถน ามาอธิบายการสื่อสารกับสังคม โดยทั่วไปแล้ว
มักจะกล่าวถึงประเด็นดังต่อไปนี้  

1. ผู้รับสาร  
เป็นการศึกษาที่เน้นตัวผู้รับสาร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสื่อสารสังคมทั้งนี้

เพราะผู้รับสารเป็นเป้าหมายส าหรับการสื่อสาร หากขาดการตอบสนองจากผู้รับสารแล้ว  การสื่อสาร
สังคมก็ไร้ความหมายอย่างสิ้นเชิง  รูปแบบการศึกษาตัวผู้รับสาร เช่น ความแตกต่างของปัจเจกชน 
เป็นแบบแผนที่อธิบายพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลว่า  มีความแตกต่างกันประการใด  อัน
เนื่องมาจากความแตกต่างกันทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวิทยา  สภาพภายใน (จิตใจ) ของ
บุคคลที่แตกต่างกัน ท าให้กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นแตกต่างกันไป  ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติของ
บุคคลที่ท าให้มีความชื่นชอบ  หรือการกระท าของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกัน  โดยมีรากฐานของความ
เชื่อที่ว่า โครงสร้างบุคลิกภาพของบุคคลมีผลต่อกระบวนการเลือกสรรสารสนเทศ ซึ่งก่อให้เกิดทัศนคติ
ของบุคคลหนึ่ง ๆ ที่แตกต่างจากบุคคลอ่ืน   
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2. ผลกระทบของการสื่อสาร 
ผลกระทบที่เป็นผลมาจากการสื่อสารมีทั้งผลในด้านส่งเสริมสนับสนุนพฤติกรรม

และตอกย้ าความคิดเห็น ทั้งทางบวกและทางลบ อาจเกิดข้ึนได้จาก 4 ลักษณะ คือ 
1)  แรงเสริม (reinforce) หมายถึง  การสื่อสารสังคมที่ช่วยตอกย้ าพฤติกรรม 

หรือนิสัยของผู้รับสารให้มั่นคงข้ึนกว่าเก่า 
2)  แรงกระตุ้น (activate) หมายถึง การสื่อสารสังคมช่วยท าให้ผู้รับสารเกิด

มานะที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือมีพฤติกรรมตามความคาดหวัง  หรือความจ าเป็นของตนหรือของสังคม 
3)  แรงสร้างสรรค์ (create) เป็นการสร้างพฤติกรรมต่อผู้รับสารในแนวทางใหม่  

โดยไม่สนใจกับเงื่อนไขของสังคมและวัฒนธรรมเดิม 
4)  แรงเปลี่ยน (convert) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารแบบเดิม

ไปสู่รูปแบบใหม่  อย่างไรก็ตาม นักวิชาการหลายคนเชื่อว่า แรงเปลี่ยนจากการสื่อสารสังคมนั้น เพียง
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวมากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร ทั้งนี้เนื่องจากการสื่อสารสังคม
จะท าให้มนุษย์พัฒนา (เปลี่ยนแปลง) วิถีชีวิตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง  โดยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจาก
รูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งอยู่เสมอ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 4 ลักษณะ สามารถให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมใน 
2 ทางได้แก่ 

1)  ผลกระทบเชิงปฏิปักษ์สังคม (anti-social) เป็นผลกระทบที่ส่งผลในเชิงลบ
ต่อสังคมเป็นการมองโลกในแง่ร้ายที่เห็นว่า การสื่อสารสังคมและสื่อมวลชนมีส่วนส าคัญที่ท าให้พฤติกรรม
ของบุคคลทั่วไปเลวลง เช่น การก่อความรุนแรง การข่มขืน หรือการผละหนีสังคม ทั้งนี้เนื่องจาก   
การน าเสนอของสื่อสังคมหรือสื่อมวลชนในรูปแบบของความรุนแรง กามราคะ หรือความชั่วร้าย เป็นต้น 

2)  ผลกระทบเชิงเสริมสังคม (pro-social) เป็นผลกระทบที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อสังคม ซึ่งตรงข้ามกับผลลัพธ์ในแบบแรกโดยการมองว่าสื่อสังคมและสื่อมวลชนให้ประโยชน์มิใช่ให้
แต่ความเลวร้ายอย่างเดียวเสมอไปและเห็นว่าในภาพรวมแล้ว สื่อสังคมและสื่อมวลชนให้คุณค่ามากกว่า
ให้โทษ เช่น การท าให้ผู้รับสารเกิดทักษะในด้านข่าวสารให้ความบันเทิงคลายเครียดและการให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ ในการปรับใช้กับสังคม 

 
 

พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อ 
บทบาทและอิทธิพลของสื่อในบริบทต่างประเทศ 
การวิจัยทางด้านอิทธิพลและผลกระทบของสื่อในต่างประเทศ พบว่า สามารถแบ่ง

ช่วงเวลาของอิทธิพลและผลกระทบของสื่อได้เป็น 5 ยุค ดังตารางที ่5.1 
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ตารางที่ 5.1 แสดงช่วงเวลาการแบ่งยุคของสื่อและอิทธิพลและผลกระทบของสื่อ 
 

ช่วงระยะเวลา มุมมองหลักเรื่องผลกระทบของสื่อ ข้อมูลสนับสนุนและข้อโต้แย้งส าคัญ 

ยุคที่ 1 
ยุคที่สื่อมีพลังอ านาจ 
(พ.ศ. 2463-2473 

ทฤษฎีเข็มฉีดยา สื่อถูกน ามาใช้เพื่อการโฆษณาชวนเชื่อ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 อย่างได้ผล 

ยุคที่ 2 
ยุคอ านาจสื่อถูกท้า
ทาย 
(พ.ศ.2483-2493) 

ทฤษฎีเข็มฉีดยา 
ทฤษฎีการเลือกรับ เลือกรับรู้และ
เลือกจดจ า 

ผลงานวิจัยหลายชิน้ยนืยันข้อมลูตรงกัน
ว่าสื่อภาพยนตร์ไมไ่ด้มีอทิธิพลโดยตรงต่อ    
ความก้าวร้าวรุนแรงของเด็กและเยาวชน 

ยุคที่ 3 
ยุคสื่อกลับมามีอิทธิพล 
(พ.ศ.2493-2503) 

ทฤษฎีการก าหนดวาระขา่วสาร 
(Agenda setting) 
ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคม 
(Socialization theory) ปฏิเสธ
ทฤษฎกีารเลือกรับ เลือกรับรู้และ
เลือกจดจ า 

สื่อโทรทัศน์เริ่มเข้ามามีบทในสังคมผล
การศึกษาพบว่าสื่อเป็นผู้ก าหนดบริบท        
และประเด็นของการสื่อสารในสงัคมซึ่งมี
ผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม 

ยุคที่ 4 
ยุคสื่อมีอิทธิพลและ
ผลกระทบในวงกว้าง 
(พ.ศ. 2513-2523) 

ทฤษฎีการก าหนดวาระขา่วสาร 
(Agenda setting) 
ทฤษฎีการปลูกฝังทัศนคติและ
ค่านิยมความเชื่อของสื่อ 
(Cultivation theory) 

การเพิ่มจ านวนของสื่อโทรทัศนอ์ย่าง
รวดเร็วผลการวิจัยระบุวา่สื่อโทรทัศน์มี
อิทธิพลต่อทัศนคติ พฤติกรรมก้าวร้าว
และพฤติกรรมความรุนแรง 

ยุคที่ 5 
ยุคพลังผู้รับสื่อใน
บริบทใหม่ของอ านาจ
สื่อมวลชน 
(2523-2533) 
 
 

ทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้รับสาร 
(Cultural study) ทฤษฎีเก่ียวกับ
ผู้รับสาร (Reception theory) 
ปัจจัยทางด้านความแตกตา่ง
ระหว่างภูมิหลังและความต้องการ
ของบุคคลมีผลต่อการการตีความ 
และผลกระทบของสื่อ 

สื่อของอเมริกันมีบทบาทอย่างกว้างขวาง
และผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมก็มีการตอบสนองต่อสื่อที่     
แตกต่างกัน 

ยุคปัจจุบนั 
ยุคแห่งการหลอมรวม
สื่อและเทคโนโลยี       
การผลิตสื่อดิจิทลั 

รายงานสถานการณ์โซเชียลมีเดีย 
ไตรมาส 3 ปี 2554 (บ.นีลเส็น, 2554) 

คนอเมริกันมากกว่าร้อยละ 80 มีการ 
โซเชียลเน็ตเวิร์ค และเว็บบล็อก และมี
แนวโน้มการใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ต
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

 
ที่มา : อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์ (2547, หน้า 282) 
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บทบาทและอิทธิพลของสื่อในบริบทสังคมไทย 

การท าตามบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนอิจจะก่อให้เกิดผลได้ทั้งในทางที่เป็นด้าน

บวกและด้านลบ อาจจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของสื่อก็ตาม สามารถแบ่งผลกระทบดังกล่าว

ได้เป็น 4 ระดับ (อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์, 2547 หน้า 558-560) ดังนี้ 

1. ระดับปัจเจก ผลกระทบในระดับนี้ได้แก่ ด้านความรู้ (knowledge) และ

ความเห็น (opinion) ด้านความรู้สึก (affcction) และด้านพฤติกรรม (behavior) เช่นกรณีท่ีเด็ก

เปิดรับสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป (heavy use of mass media) จนท าให้เกิดปัญหาการ

ติ่ดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ ที่อาจน าไปสู่การถูกครอบง าได้โดยง่าย 

2. ระดับกลุ่มองค์กร ผลกระทบในระดับนี้ได้แก่ การน าเสนอรายการประเภทดนตรี

และบันเทิงมีอิทธิพลต่อการสร้างกลุ่มย่อยของเด็กและเยาวชน การโฆษณาโทรศัพท์มือถือท าให้คนรุ่นใหม่

ติดโทรศัพท์มือถือที่เรียกกว่าสมาร์ทโฟนมีการเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ อยู่เสมอเมื่อมีรุ่นใหม่ ๆ เข้ามา 

3. ระดับสถาบันทางสังคม ผลกระทบในระดับนี้ได้แก่ การน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ

สถาบันพระสงฆ์ในทางลบบ่อย ๆ ย่อมจะน าไปสู่การเสื่อมศรัทธาที่มีต่อสถาบันทางศาสนา ซึ่งน าไปสู่

การปฏิรูปสถาบันนั้น ๆ เป็นต้น 

4. ระดับสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบในระดับนี้ได้แก่การน าเสนข่าวสาร

เกี่ยวกับการประกวดแข่งขันเป็นนางงาม ศิลปิน ดารา  นักร้อง  สิ่งเหล่านี้เป็นการตอกย้ าค่านิยมของ

ความต้องการเด่น ดัง และตอกย้ าค่านิยมเรื่องรูปเป็นทรัพย์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมใน

วัยรุ่นในเรื่องการบริโภคแบบฟุ่มเฟือย  

นอกจากนี้การน าเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของสื่อมวลชนยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบใน

หลาย ๆ ระดับในขณะเดียวกัน ซึ่งเราอาจสรุปเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อมวลชนในภาพรวมได้ ดังนี้ 

1) เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความประสงค์ได้ 

2) เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ก็ได้ 

3) เอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในทางท่ีพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ได้ 

4) ช่วยหนุนเสริมสิ่งที่มีหรือเป็นอยู่ให้มีอยู่หรือคงอยู่ต่อไป 
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อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนต่อเพศและความรุนแรง 
การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อนี้  โดยทั่วไปมักขึ้นอยู่กับบริบททาง

สังคม ปรากฏการณ์  และเงื่อนไขทางสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ย่อมจะส่งผลกระทบ
ต่อการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติ      และความ
เชื่อในเรื่องอิทธิพลและผลกระทบของสื่อจึงไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเส้นตรง เนื่องจากมีปัจจัย
อื่นมาแทรกอยู่ด้วยเสมอ ทั้งนี้ความรุนแรงที่ปรากฏในสื่อมวลชนต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์
นั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้รับสารทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ มีผลทั้งในด้านการเลียนแบบและการ
เรียนรู้ ซึ่งผลกระทบจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ ลักษณะทางจิตวิทยาและสังคม  
ตลอดจนเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อม และประสบการณ์ของบุคคลนั้นๆ ด้วย   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
อิทธิพลของสื่อแบ่งออกได้เป็นทฤษฎีการกระตุ้น และกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในสื่อ  ซึ่ง
ประกอบด้วย ทฤษฎีการผ่อนคลาย ทฤษฎีการกระตุ้น ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกตทฤษฎีแรงเสริม 
และทฤษฎีการปลูกฝัง โดยแต่แต่ละทฤษฎีมีรายละเอียดประเด็นที่ควรพิจารณาส าคัญ  4 ทฤษฎี  
(Bitter,1999 อ้างถึงใน อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์, 2547 หน้า 562-563)  ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการปลดปล่อยความคับข้องใจ ทฤษฎีนี้เห็นว่า รายการโทรทัศน์หรือสื่อ
ที่น าเสนอเนื้อหาความรุนแรงจะสามารถช่วยผ่อนคลายความคับข้องใจของปัจเจกบุคคลจากภาระต่าง ๆ 
ในชีวิตประจ าวัน และช่วยให้ความรู้สึกเก็บกดหรือความรุนแรงทางอารมณ์ภายในจิตใจมีโอกาสถูก
ปลดปล่อยผ่านรายการหรือเนื้อหาที่มีความรุนแรงในสื่อ อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน
มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีอ่ืน ๆ แม้ว่าผลการวิจัยบางเรื่องจะสนับสนุนแนวทฤษฎีนี้อยู่บ้างก็ตาม 

2. ทฤษฎีสัญญาณความก้าวร้าว ทฤษฎีนี้เห็นว่า การรับสื่อที่มีความรุนแรงจะ
เพ่ิมระดับความตื่นเต้น และจะเป็นการประตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงกับพฤติกรรมอ่ืน ๆ ที่ปัจเจกบุคคล
ได้เรียนรู้มาแล้ว ซึ่งกระบวนการเช่นนี้สามารถน าไปสู่การกระท าที่ใช้ความรุนแรงได้ในสถานการณ์จริง
เมื่อบุคคลต้องเผชิญหน้ากับเรื่องที่กระทบจิตใจหรือต้องตัดสินใจแก้ปัญหา 

3. ทฤษฎีแรงเสริม ทฤษฎีนี้มีพ้ืนฐานที่ใกล้เคียงกับแนวทางของทฤษฎีสัญญาณ
ความก้าวร้าว ผู้เสนอทฤษฎีเชื่อว่าผลกระทบของสื่อท่ีมีเนื้อหารุนแรงคือการไปสนับสนุนทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่มีอยู่แล้วในตัวผู้รับสาร ไม่ได้ไปสร้างให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาใหม่ในบุคคลแต่อย่างใด 
ทฤษฎีนี้แบ่งออกเป็น 2 จ าพวกคือ  กลุ่มที่มีแนวโน้มจะแสดงความก้าวร้าวรุนแรงหรือพวกที่มีความ
ก้าวร้าวรุนแรงในตัวเองกับพวกที่ไม่มีความก้าวร้าวรุนแรง ในกลุ่มแรก เมื่อรับเนื้อหาที่มีลักษณะ
ก้าวร้าวรุนแรงก็จะมองเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงที่สอดคล้องกับแนวโน้มของคนกลุ่มนั้น  ในขณะที่
กลุ่มท่ีไม่มีความก้าวร้าวรุนแรงในตัวจะมองรายการที่มีเนื้อหาก้าวร้าวรุนแรงเป็นเพียงแค่ความบันเทิง
อย่างหนึ่ง โดยไม่มีผลกระทบ 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์ ทฤษฎีนี้เห็นว่าปัจเจกบุคคลสามารถ
เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่ได้จากการรับสื่อที่มีเนื้อหามีมีความรุนแรงแฝงอยู่ ซึ่ง
ทฤษฎีนี้อาจจะน าไปประยุกต์กับเด็กเล็กมากกว่าวัยอื่น ๆ กล่าวคือ หากพ่อแม่ปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์
ที่มีเนื้อหาความรุนแรงมาก ๆ ในช่วงที่เด็กอายุ 2-3 ขวบ การเรียนรู้ในวัยนี้จะเป็นพ้ืนฐานที่สะสมใน
ตัวเด็ก หากได้รับการเสริมแรงจากสื่อที่มีเนื้อหารุนแรงต่อไปในบางช่วงของอนาคต ก็มี โอกาส
แสดงออกซ่ึงพฤตกิรรมที่ใช้ความก้าวร้าวรุนแรงออกมาได้ 
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การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอทิธิพลและผลกระทบของสื่อ 

นักวิชาการทางด้านนิเทศศาสตร์ สังคมวิทยาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชนหลายองค์กรได้ท าการศึกษา วิจัยและศึกษาผลกระทบของสื่อโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มผู้รับสารที่มีความอ่อนไหวต่อการเลียนแบบจากสื่อในทุกมิติ  เนื่องจากในวัย
นี้เป็นช่วงของการเรียนรู้ด้านการด าเนินชีวิต  ซึ่งการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมเริ่มมาจาก
สถาบันครอบครัว  และสถาบันการศึกษาเป็นล าดับถัดมา  จากนั้นสถาบันสื่อมวลชนจะเข้ามามี
บทบาทมากข้ึนในการเรียนรู้เรื่องราว เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสังคม  สื่อมวลชนกลายมา
เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ที่สามารถกระตุ้นการรับรู้และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้เป็น
อย่างมากโดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่  ๆ ท าให้เกิดสื่อขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ต  ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจ ากัด  ในขณะที่สื่อดั้งเดิมได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ก็พัฒนารูปแบบการน าเสนอให้น่าสนใจมากขึ้น โดยเนื้อหามักจะเน้นไป
ทางด้านเพ่ือความบันเทิงเป็นหลัก  ทั้งในรูปแบบ ละคร เกมโชว์ มิวสิควิดิโอ แฟชั่น โฆษณาขายสินค้า
และบริการ 

ทั้งนี้ผลการศึกษาเรื่องผลกระทบของสื่อที่มีต่อเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มักเป็น

ผลกระทบในทางลบ ตัวอย่างงานวิจัยของมาลาภรณ์  วิชัย (2557)   ซึ่งได้ท าการศึกษาเรื่อง สื่อกับ

ผลกระทบต่อการบริโภคของเด็กและเยาวชน พบว่า การเปิดรับสื่อด้านการโฆษณาสินค้าส่งผลให้เด็ก

และเยาวชนมีพฤติกรรมการทานอาหารประเภทอาหารจานด่วน  ซึ่งอาหารเหล่านั้นไม่มีคุณค่าทาง

อาหาร ส่งผลต่อภาวการณ์เกิดโรคอ้วน  มีค่านิยมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย  เนื่องจากการรับข่าวสาร 

การโฆษณาสินค้าจากสื่ออินเทอร์เน็ต  การรับเอาค่านิยมหุ่นผอมเพรียวมาจากพวกศิลปิน ดารา     

และนางแบบ พฤติกรรมทางเพศ มักจะเกิดจากการเลียนแบบสื่อโดยเฉพาะจากโทรทัศน์  เนื่องจาก

สื่อดังกล่าวนี้เป็นตัวแบบส าคัญของการแสดงออกทางเพศของเด็ก เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

การแต่งกาย การวางตัวกับเพศตรงข้าม การแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมซึ่งติดมา

จากตัวละครในโทรทัศน์ความรุนแรง ผลการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบ     

จากการต่อสู้ในเกม  ความรุนแรงที่น าเสนอผ่านเกมออนไลน์และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม  มีพฤติกรรม

ด้านบุคลิกภาพที่เสื่อมลง เช่น มีมนุษยสัมพันธ์ต่ า มีโลกส่วนตัวสูง พฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจต่อเรื่อง

ต่าง ๆ ที่มากระทบลดลง 

ในทางวิชาการการสื่อสารมวลชน  เชื่อว่าสื่อมวลชนสามารถท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (socialization) หมายถึง เด็กสามารถที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่

สื่อมวลชนน าเสนอและการเรียนรู้นี้จะขัดเกลาความเป็นตัวตนของเขานับตั้งแต่เขาเริ่มจ าความได้



P a g e  | 87 

 

จนถึงวัยผู้ใหญ่  และผลจากการเรียนรู้นั้น จะปรากฏออกมาเป็นบุคลิกภาพของเขา  ซึ่งอาจเรียก

กระบวนการนี้ว่าเป็นการปลูกฝังก็ได้ 

สื่อมวลชนสามารถแสดงบทบาทหน้าที่เป็นเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่สามารถ

เป็นตัวถ่ายทอดอุดมการณ์ความนึกคิดแก่คนในสังคม แต่ทั้งนี้ เนื้อหาที่ปรากฏทางสื่อสะท้อนสิ่งที่เป็น

การสร้างการเรียนรู้ทางบวกและทางลบ เช่น  สื่อละครทางโทรทัศน์ที่เป็นละครส าหรับครอบครัว     

ก็เป็นทางเลือกในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีส าหรับเด็ก  ทั้งนี้แนวเนื้อหาส่วนใหญ่ นอกจากจะปลูกฝัง

แนวคิดสันติภาพ  เสรีภาพแล้ว ยังสามารถเสริมสร้างจินตนาการที่ดีให้กับเด็กได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม 

ใช่ว่าการท าหน้าที่ของสื่อส าหรับเด็กจะมีแต่เรื่องน่าชื่นชมเสมอไป บ่อยครั้งมาก ที่มักพบบทความทาง

หน้าหนังสือพิมพ์ ข่าวสารทางวิทยุโทรทัศน์ หนังสือ ตลอดจนคอลัมน์ในหน้าหนังสือพิมพ์ตลอดจนสื่อ

นิตยสารต่าง ๆ ได้กล่าวถึงผลเสียของการน าเสนอเนื้อหาส าหรับเด็กและเยาวชน อาทิ การน าเสนอ

เนื้อหารุนแรง ภาพหวาดเสียว  แบบอย่างของความก้าวร้าว เป็นต้น 

สื่อมีอิทธิพลต่อเด็ก สื่อสามารถปลูกฝังแนวคิดเรื่องต่างๆ ทั้งในทางสร้างสรรค์สังคม  

การสร้างค่านิยมที่ดี  การสร้างตัวแบบการปฏิบัติ แต่ในขณะเดียวกันสื่อก็สามารถปลูกฝังแนวคิด

เกี่ยวกับความก้าวร้าวและความรุนแรงด้วยเช่นกัน   และลักษณะความก้าวร้าวรุนแรงมีหลายประเภท  

อาจเป็นความก้าวร้าวรุนแรงเพ่ือให้อิทธิพลอ านาจเหนือผู้อ่ืนทางร่างกาย เช่น การท าร้ายผู้อ่ืน หรือ

อาจเป็นความรุนแรงทางเพศก็ได้   ตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนคือ ภาพยนตร์การ์ตูนที่เป็นเรื่องเนื้อหา

แนวการต่อสู้ล้างผลาญ  ตัวละครบางตัวต้องรวบรวมพละก าลังแห่งความโกรธ ความเกลียดชังจึงจะ

สามารถมีพลังต่อสู้ได้  เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัว  บ่อยครั้งภาพแห่งการเข่นฆ่าล้างผลาญ

ถูกน าเสนอ  ซึ่งแน่นอนว่า หากเด็กเปิดรับสื่อเหล่านี้จนเกิดความเคยชิน  เด็กอาจเกิดความเชื่อว่า

พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นเรื่องปกติก็ได ้
ปรมะ  สตะเวิทิน (2539, หน้า 172-176) กล่าวถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนที่ส าคัญไว้ 

ดังนี้ 
ประการแรก  อิทธิพลต่อการซื้อของประชาชน ซึ่งบรรดาผู้โฆษณามีความเชื่อว่า 

การโฆษณานั้นช่วยให้การขายสินค้าและบริการได้ดีขึ้น  แต่ในขณะที่การโฆษณาทางโทรทัศน์ และใน
สื่ออ่ืนๆ นั้นช่วยให้ประชาชนตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่  การโฆษณาท าให้ประชน
สนใจสินค้าท่ีไม่มีประโยชน์แต่มีการใช้กลวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่เกินจริง หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดความ
ฟุ่มเฟือยหรือความทะเยอทะยานเกี่ยวกับฐานะทางสังคมของบุคคลหรือไม่ 

ประการที่สอง อิทธิพลต่อเด็ก  วิทยุและโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีการศึกษาถึงผลกระทบ
ที่มีต่อเด็กมากท่ีสุด ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้ว่าอิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อเด็กมีดังนี้ 

1) อาจจะเพ่ิมความตื่นเต้นของเด็กให้ถึงจุดๆหนึ่ง ซึ่งจะท าให้เด็กติดความตื่นเต้น
และไม่ชอบดูรายการที่ไม่ตื่นเต้น 



P a g e  | 88 

 

2) อาจจะสร้างนิสัยรุนแรงและก้าวร้าวแก่เด็กได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าความ
ก้าวร้าวถูกกระตุ้นในเวลาต่อมา 

3) อาจจะท าให้เด็กรู้สึกล าบากในการที่จะอดทนรอในสิ่งที่ปรารถนา 
4) เปิดโอกาสมากเกินไปที่จะท าให้เด็กหลีกหนีจากความกดดันทางสังคม ท าให้เด็ก

ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
5) ท าให้เด็กเพ่ิมแนวโน้มของการพอใจในอ านาจตามแบบของบุคคลผู้มีอ านาจที่ได้

ดูจากโทรทัศน ์
6) อาจแทรกแซงการปฏิบัติในชีวิตจริงของเด็ก มีการพบว่าโทรทัศน์ท าให้

ครอบครัวใกล้ชิดกันแต่กลับส่งผลเสียต่อเวลาในการอ่านหนังสือ การเล่น การพุดคุย การช่วงกิจกรรม
งานบ้าน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของเด็กลดลง 

ประการที่สาม อิทธิพลต่อรสนิยม สื่อวิทยุและโทรทัศน์ช่วยยกระดับรสนิยมของ
ประชาชนด้วยการน าศิลปะและดนตรีที่มีรสนิยมดี  ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่คนชั้นสูงมาสู่ความ
นิยมในกลุ่มคนทั่วไป ศิลปะต่างๆ เหล่านี้รวมไปถึงสถาปัตยกรรม การตกแต่งบ้าน การแต่งกาย 
กิริยามารยาท เป็นต้น ขณะเดียวกันได้มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสนใจอ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเนื้อหาสาระประเภทชีวประวัติ ประวัติศาสตร์มากขึ้น สื่อมวลชนท าให้วัฒนธรรมที่
แสดงถึงรสนิยมที่ดีให้กลายมาเป็นวัฒนนธรรมของมวลชน (mass culture) 

ประการที่สี่  อิทธิพลต่อความก้าวร้าวรุนแรง ความรุนแรงทางโทรทัศน์เป็นประเด็น
ที่มีการพูดถึงกันมานาน การวิจัยทางสื่อสารมวลชนพบว่า ความรุนแรงทางโทรทัศน์ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมก้าวร้าว 

นอกจากนี้จากการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของสื่อใหม่  ซึ่งช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจ านวน
สมาชิกของเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมหาศาล  ในขณะที่เทคโนโลยีการ
สื่อสารได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  สื่อสังคมออนไลน์กลับส่งอิทธิพลด้านลบต่อชีวิตประจ าวัน
และความสัมพันธ์ของคนในสังคมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นประเด็นทางสังคม ที่ทั้งสื่อ
กฎหมาย และประชาชนเองจะต้องให้ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ (หนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2556) ได้แก่ 

1. การคุกคามผ่านสื่อออนไลน์ (cyber bullying) คือการคุกคามหรือรังแกกันผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ข่มขู่หรือแบล็คเมล (black mail) 
การส่งข้อความทางโทรศัพท์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ โปรแกรมออนไลน์ และชัดเจนที่สุดคือการ
คุกคามผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แม้ว่าการคุกคามกันบนโลกออนไลน์จะไม่ใช่การท าร้ายร่างกายหรือมี
ใครได้รับบาดเจ็บ แต่เป็นการท าร้ายทางอารมณ์ความรู้สึกซึ่งสามารถสร้างบาดแผลที่รุนแรงมาก
ในทางจิตวิทยาอันจะส่งผลให้เกิดอาการหวาดระแวง ซึมเศร้า หดหู่ ไปจนถึงการฆ่าตัวตายในที่สุด               

2. การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล (identity theft) ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ทั้งใน
สังคมไทยและประเทศอ่ืนๆทั่วโลก และยังเป็นอีกสาเหตุของการเติบโตอันรวดเร็วของจ านวนสมาชิก
ที่เพ่ิมขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีรายงานจากกรมสถิติออสเตรเลียเมื่อปี 2008 ว่ามีประชาชน
ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวอ่ืน ๆ รวม
กว่า 806,000 คน เช่นเดียวกับท่ีสื่อมวลชนไทยรายงานข่าวการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลที่เพ่ิมข้ึน
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ใน 5 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีท้ังในกรณีของการแอบอ้างต้มตุ๋นเพ่ือขูดรีดทรัพย์สิน ไปจนถึง  
การล่อลวงไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาว เป็นต้น 

3. เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างปัญหาทางความสัมพันธ์ของคนในสังคม ท าให้คน
ห่างไกลกันมากขึ้น เพราะวิธีการสื่อสารกับคนรู้จักและคนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตท าให้ความรู้สึก
ด้านความผูกพัน  ความเอ้ืออาทร ของคนเปลี่ยนไป มิตรภาพที่เกิดจากความไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริง 
สังคมออนไลน์เป็นเหมือนการสร้างสังคมแห่งการหลอกลวง ผลกระทบทางลบอีกอย่างหนึ่งของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์คือความสัมพันธ์ของคนในสังคม แม้จะช่วยสร้างสัมพันธภาพให้เรากับคนที่
ไม่สนิทให้รู้จักกันแน่นแฟ้นได้ง่ายขึ้น แต่คนเรามักจะมองไม่เห็นว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นก็ท าให้
เราห่างไกลจากคนที่เราสนิทด้วยมากขึ้น ด้วยความเป็น “เครือข่ายสังคม” จึงท าให้สมาชิกส่วนใหญ่
มีความเข้าใจผิดคิดว่าเพียงแค่เป็นสมาชิกในเครือข่ายก็เท่ากับเป็นการเข้าสังคมแล้ว  

จากอิทธิพลและผลกระทบของสื่อดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ที่ผู้ เกี่ยวข้องต้องเร่ง
ด าเนินการให้การศึกษา เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและการรู้เท่าทันสื่อ  ตลอดจนการก ากับ  ส่งเสริม  
และสนับสนุนให้สื่อทุกประเภทหันมาให้ความส าคัญในการส่งเสริม  สนับสนุน  ให้เกิดการเรียนรู้   
แก่เด็กและเยาวชนในสังคม  อีกทั้งเสริมสร้างทางด้านพัฒนาการต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา สังคม และอารมณ์ให้เป็นเยาวชนที่ดีสามารถเป็นก าลังส าคัญของประเทศในอนาคต 
 
 

สรุป 
อิทธิพลของสื่อมวลชนเป็นประเด็นที่ ได้รับความสนใจจากสังคม ชนชั้นน า 

นักวิชาการสาขาต่างๆ ซึ่งแม้ว่าสื่อส่วนใหญ่มีความพยายามที่จะสร้างสรรค์เนื้อหาเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้  ความบันเทิง สื่อมวลชนเป็นพ้ืนฐานในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์สังคม 
แต่ในขณะเดียวกันก็ยังส่งผลในทางตรงกันข้าม ไม่น้อยไปกว่ากัน   คุณประโยชน์อันมหาศาลของสื่อ
คือการพัฒนา และตอบสนองความต้องการของบุคคล  การสื่อสารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตดังกล่าว  สื่อมวลชนมีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวาง มีอิทธิพลโดยตรงและ
โดยอ้อมต่อสังคม   รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสมาชิกของสังคมท้ังในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม  
โดยมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า  การสื่อสารมีบทบาทอย่างสูงยิ่ง
ในการเป็นเส้นเลือด และใยประสาทซึ่งหล่อเลี้ยงสังคม  ที่สามารถส่งผลกระทบต่อระบบสังคมได้
โดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงคือเด็กและเยาวชน  ความระมัดระวังในส่วนที่ให้โทษของการ
สื่อสารโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ การส่งเสริมส่วนที่เป็นคุณของการสื่อสารย่อมท าให้สังคมและสมาชิกรุ่นใหม่ของสังคม
บรรลุไปสู่คุณภาพแห่งชีวิต  ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพในเด็กเยาวชน อันเป็นเป้าหมายของการ
ด ารงอยู่และความมีเสถียรภาพของสังคม   สื่อมวลชนจึงเป็นตัวจักรที่ส าคัญ  เพราะคุณภาพของ
สื่อมวลชนส่งผลต่อคุณภาพของสังคม   อย่างไรก็ตามสิ่งที่สามารถท าได้ในการป้องกันภัยที่มาจาก
สื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ก็คือการรู้เท่าทันสื่อ หากสมาชิกในสังคมทั้งทางกายภาพและสังคม
ออนไลน์รู้หน้าที่ของตัวเอง มีความรับผิดชอบ ไม่ประมาท และค านึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
กระท าของตน ปัญหาของสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมใดก็ตามก็น่าจะลดลง 



P a g e  | 90 

 

  
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 91 

 

เอกสารอ้างอิง 
 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. โซเชียลมีเดีย...สื่อใหม่ที่ทรงพลัง.  

www.bangkokbiznews.com/home/details/technology สืบค้นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2557 
ปรมะ  สตะเวทิน. (2539). การสื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์ 
มาลาภรณ์  วิชัย. สื่อกับผลกระทบต่อการบริโภคของเด็กและเยาวชน. 

www.gotoknow.org.posts/400183 สืบค้นเมื่อ 19 กรกฏาคม 2557 
อุบลรัตน์  ศิริยุวศักดิ์. (2547). สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน วัฒนธรรมและสังคม. 

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
Bitter, J.R. (1999). Children Television Standards.  (Variation) No.1 March.   
 
 

 
 
 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/details/technology%20สืบค้น
http://www.gotoknow.org.posts/400183%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20สืบค้นเมื่อ%2019%20กรกฏาคม%202557


P a g e  | 92 

 



P a g e  | 93 

 

 
 
 

บทท่ี 6  
จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อ 

 
 

ผศ.พิมพ์ณัฐชยา  สัจจาศิลป์  
ดร.ฉลองรัฐ  เฌอมาลย์ชลมารค 

 
 

ในสังคมประชาธิปไตย สื่อมวลชนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสวงหาและน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเพ่ือให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่อย่างไรก็ตามการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนควรอยูในกรอบแห่งจริยธรรม
และความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน 

 
 

สิทธิและเสรีภาพของสื่อ 
สื่อมวลชนมีบทบาทและเสรีภาพอย่างสูงจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยท า

หน้าที่ในการแสวงหาข่าวสารและก าหนดวาระข่าวสารในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการวิเคราะห์
ประเด็นความคิดเห็น (พจนา  สัจจาศิลป์, 2554, หน้า 19) ทั้งทางด้าน การเมือง การทหาร เศรษฐกิจ 
สังคม และอ่ืน ๆ ให้แก่ประชาชนในการรับรู้และความเข้าใจหรือการตัดสินใจ ในการนี้เสรีภาพของ
สื่อมวลชนในการแสวงหาข่าวสารจึงมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับเสรีภาพของประชาชนในการได้รับ
ข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ กล่าวคือ ประชาชนในประเทศใดได้รับหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพในการได้รับข่าวสารข้อมูลหรือการแสดงความคิดเห็นมากเท่าใด สื่อมวลชนก็ย่อมมีเสรีภาพใน
การแสวงหาข่าวสารอย่างกว้างขวางมากขึ้นเท่านั้น (กฤษณ์  ทองเลิศ, 2557, หน้า 3) ประเด็นจึงอยู่ที่ว่า
เส้นแบ่งระหว่างสิทธิในการรับรู้ของประชาชนกับสิทธิส่วนบุคคลอยู่ตรงไหนและจะใช้อะไรเป็นตัวแบ่ง 
ดังนั้น ก่อนที่จะท าความเข้าใจเส้นแบ่งและเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งจะต้องท าความเข้าใจในเบื้องต้น 
ก่อนว่าสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนนั้นคืออะไรและมีลักษณะส าคัญอย่างไร 

กฎหมายได้รองรับให้สื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาข่าวสาร เพ่ือท าหน้าที่
ในการน าเสนอข่าวสารสู่ความรับรู้ของประชาชนอย่างกว้างขวางประกอบกับเทคโนโลยีทางสื่อสารใน
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น สื่อมวลชนและประชาชนจึงเกิดความคล่องตัวในการ
ติดต่อสื่อสารมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อันเนื่องมาจากนวัตกรรมและมีเครื่องมือที่ใช้ใน
การแสวงหาข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้นสะดวกรวดเร็วมากขึ้นในระยะเวลาเดียวกันสามารถขยายขอบเขต
ไปได้ทั่วโลกเช่นกัน (พจนา  สัจจาศิลป์, 2554, หน้า 39) ภายใต้หน้าที่ของสื่อมวลชนในการแสวงหา
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือน ามาเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ให้มากที่สุด ดังนั้น แม้จะมีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
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ที่มีความทันสมัย แต่ข้อมูลดังกล่าวก็อาจถูกลักลอบน ามาเผยแพร่ได้เช่นกัน ดังที่เกิดขึ้นจริงหลายกรณี 
ซึ่งอาจส่งผลให้สื่อมวลชนมีโอกาสที่จะกระท าการอันเป็นการละเมิดต่อชีวิตส่วนตัวของประชาชน
ได้มากขึ้น โดยที่สื่อมวลชนไม่อาจรู้ว่าการกระท าภายใต้หน้าที่ดังกล่าวมีกฎหมายให้เป็นความผิดได้ 

เมื่อกล่าวถึงค าว่า “สิทธิ” ดังที่ได้ทราบแล้วว่าสิทธินั้นจะเกิดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย
รองรับและสิทธิจะก่อให้เกิดหน้าที่บุคคลอ่ืนในอันที่จะไม่กระท าการอันเป็นการรบกวนหรือละเมิด
สิทธิบุคคลอื่น จากปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของสหประชาชาติที่ก าหนดไว้ว่า “บุคคลจะถูก
สอดแทรกในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน การสื่อสาร และจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศชื่อเสียง   
โดยพลการมิได้ คนทุกคนมีสิทธิจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการสอดแทรกหรือลบหลู่นั้น”  
(วนิดา แสงสารพันธ์, 2547, หน้า 65) 

นอกจากนั้น สิทธิ (right) หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะ
กระท าการเกี่ยวข้องกับทรัพย์หรือบุคคลอ่ืนในการเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการบางประการให้เกิด
ประโยชน์แก่ตน ตัวอย่างเช่น สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือข้อมูลที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานรัฐ สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในการเลือกอาชีพ สิทธิใน
ครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัว (กฤษณ์  ทองเลิศ, 2557, หน้า 3) 

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นสิทธิของประชาชนนั้น องค์การสหประชาชาติให้ความสนใจ
ในการลดช่องว่างของความไม่เท่าเทียมกันในการบริโภคสื่อของประเทศต่าง ๆ และเน้นการสร้างการ
รู้เท่าทันสื่อ (media literacy) ให้เป็นเครื่องมือในการลดช่องว่างในการกระจายข่าวสารตามทฤษฎี
ช่องว่างทางการสื่อสาร (information gaps)กลุ่มคนซึ่งมีการศึกษาและสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่างกันจะมีผลให้เกิดการเหลื่อมล้ าในสังคม ได้แก่ กลุ่มคนที่ซึ่งมีการศึกษาสูง มี สถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกว่าจะมีโอกาสในการรับรู้ข่าวสารได้ดีมากกว่ากลุ่มคน ซึ่งมีการศึกษาด้อย
กว่าและสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่ ากว่า ดังนั้น ปริมาณการเพ่ิมขึ้นของข่าวสารในสังคม
แทนที่จะลดช่องว่างของความแตกต่างในด้านความรู้ความเข้าใจของคนในสังคมกลับขยายช่องว่างให้
เกิดมากขึ้น (พจนา สัจจาศิลป์, 2554, หน้า 23) ดังนั้น ประชาชนหรือพลเมืองจ าเป็นต้องรู้จักการใช้
สิทธิและรู้จักการควบคุมการไหลเวียนของข่าวสารให้พลเมืองของทุกประเทศได้มีศักยภาพในการเป็น
ผู้บริโภคสื่อที่มีอ านาจโดยเท่าเทียมกัน (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2556, หน้า 16) 

 
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 45 บุคคล

ย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณาและการสื่อความหมาย
โดยวิธีการอ่ืนการจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเฉพาะ เพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิ
ในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน 

การสั่งปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือลิดรอน
เสรีภาพตามมาตรานี้จะกระท ามิได้ การให้น าข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนน าไปโฆษณา
ในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะกระท าใน
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ระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ แต่ทั้งนี้จะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามความในวรรคสอง   

เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ “การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอ่ืนของเอกชน 
รัฐจะกระท ามิได้”  

ในข้อเท็จจริงปัจจุบันจากสภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองหลังจากปี พ.ศ. 2552 ได้เกิด
สื่อสารมวลชนประเภทเลือกข้างทางการเมืองอย่างชัดเจน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี  5  
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัพเดท  
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม 
บลูสกาย สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทีนิวส์ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
เอเอสทีวี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฮอตทีวี สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเร็สคิว 
สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) สถานีวิทยุชุมชนที่
ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ก าหนด จึงถูกระงับตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15/2557 เรื่อง ขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเคเบิล 
โทรทัศน์ระบบดิจิตอลและสถานีวิทยุชุมชน (ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 2  เล่ม 131 ตอนพิเศษ 
87 ง วันที่ 28 พฤษภาคม 2557) นอกจากนั้น ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
12/2557 เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อระงับการให้บริการส่งข้อความเชิงปลุกระดม 
ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงาน
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา หน้า 11  เล่ม 131 ตอนพิเศษ 84 ง 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2557) 

 
 

ความรับผิดชอบทางกฎหมายของสื่อ 
ภายใต้บทบาทหน้าที่ในการแสวงหาข่าวสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารไปสู่ความรับรู้

ของประชาชนซึ่งจัดได้ว่าเป็นหน้าที่หลักของสื่อมวลชนนั้น การกระท าดังกล่าวมักก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิของบุคคลอ่ืนอยู่เสมอหลายคดีมีการฟ้องร้องและน าคดีไปสู่การพิจารณาของศาล สาเหตุที่
สื่อมวลชนกระท าการในลักษณะดังกล่าว   ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าการกระท านั้นมีความผิดและมีบทลงโทษตาม
กฏหมาย ทั้งนี้ เนื่องมาจากสาเหตุ 3 ประการ คือ ต้องการขายข่าว ต้องการสนองความอยากรู้ของ
ประชาชนและสถานภาพของผู้ตกเป็นข่าวอยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น นักแสดง นักกีฬา 
หรือนักการเมือง ฯลฯ ดังนั้น เมื่อสื่อมวลชนกระท าสิ่งที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนแล้ว 
จึงมีกฎหมายที่เป็นตัวก าหนดความผิดและบทลงโทษ จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ (วนิดา แสงสารพันธ์, 
2547, หน้า 135) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ประชาชน 

2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่งในคดีละเมิด 
3. ประมวลกฎหมายอาญา เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญา 
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จะเห็นได้ว่า เมื่อสื่อมวลชนกระท าผิดเพียงครั้งเดียว อาจจะต้องรับผิดทั้งในทางแพ่ง
และทางอาญา หรือเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและองค์ประกอบของความผิดนั้น ๆ  

 
การกระท าอันเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                          
มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินล่อ ท าต่อผู้อื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย 

ถึงชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้น
ท าละเมิดจ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น (วนิดา แสงสารพันธ์, 2547, หน้า 135) 

มาตรา 421 การใช้สิทธิที่มีแต่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืนนั้น ท่านว่าเป็น
การอันมิชอบด้วยกฎหมาย  

มาตรา 423 ผู้ใดกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริง เป็นที่
เสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี หรือเป็นที่เสียหายแก่ทางท ามาหาได้หรือทางเจริญ
ของเขาโดยประการอ่ืนก็ดี ท่านว่าผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เขาเพ่ือความเสียหาย 
อย่างใด ๆ อันเกิดแก่การนั้น แม้ทั้งเมื่อตนมิได้รู้ว่าข้อความนั้นไม่จริงแต่หากควรจะได้รู้ (กฤษณ์  ทองเลิศ, 
2557, หน้า 70) 

ผู้ใดส่งข่าวสารอันตนมิได้รู้ว่าเป็นความไม่จริง หากว่าตนเองหรือผู้รับข่าวสารนั้นมีทาง
ได้เสียโดยชอบด้วยการนั้นด้วยแล้ว ท่านว่าเพียงที่ส่งข่าวสารเช่นนั้น หาท าให้ผู้นั้นต้องรับผิดขอบใช้
ค่าสินไหมทดแทนไม ่

 
การกระท าอันเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายกฎหมายอาญา  
1.  หมิ่นประมาท : มาตรา 326 ผู้ใดใส่ความผู้อ่ืนต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่

น่าจะท าให้ผู้อ่ืนนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาท 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (กฤษณ์  ทองเลิศ, 
2557, หน้า 57) 

2.  ดูหมิ่น : มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อ่ืนซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (วนิดา แสงสารพันธ์, 
2557, หน้า 204) 

3.  บุกรุก : มาตรา 362 ผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อ่ืนเพ่ือถือการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเข้าไปกระท าการใดๆอันเป็นการรบกวนการ
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ (วนิดา แสงสารพันธ์, 2547, หน้า 186) 

4.  ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ : มาตรา 397 ผู้ใดในที่สาธารณะหรือต่อหน้า
ธารก านัล กระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นที่รังแกหรือข่มเหงผู้อ่ืน หรือกระท าให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอาย
หรือเดือดร้อนร าคาญ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ (วนิดา แสงสารพันธ์, 2557, หน้า 217) 

 



P a g e  | 97 

 

ความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติของมาตราที่ส าคัญ ๆ เช่น 

มาตรา 37 ห้ามมิให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง
ของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร 
หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง 

ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะ
ตามวรรคหนึ่ง หากผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการให้กรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจสั่ง
ด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือให้ระงับการออกอากาศรายการนั้นได้ทันทีและให้คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยพลัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนแล้วเห็นว่าการกระท าดังกล่าวเกิดจากการละเลย
ของผู้รับใบอนุญาตจริง ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไขตามที่สมควร
หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตก็ได้ 

มาตรา 50 ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการโทรคมนาคม หรือเจ้าของโครงข่ายให้บริการ
การส่งหรือการแพร่ข่าวสารสาธารณะหรือรายการที่มีลักษณะเป็นการประกอบกิจการกระจายเสียง
หรือกิจการโทรทัศน์แก่ผู้อ่ืนซึ่งมิใช่เป็นผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
ความรับผิดชอบทางจริยธรรมของสื่อ 

จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 4 ภายใต้บังคับ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค บรรดาที่ชน
ชาวไทย เคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ 

ข้อบังคับด้านจริยธรรมของวิชาชีพ 
1.  ความเที่ยงตรง ความเป็นกลางและความเป็นธรรม 
2.  ความเป็นอิสระของวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 
3.  การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองสิทธิ

ส่วนบุคคล 
4.  การคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากรายการที่แสดงออกถึงความรุนแรง การ

กระท าอันผิดกฎหมายหรือศีลธรรม อบายมุขและภาษาอันหยาบคาย 
5.  การปฏิบัติต่อเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและผู้ที่อยู่ในภาวะเศร้าโศก 
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6.  การจ่ายเงินแก่แหล่งข่าว การรับรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือให้เสนอ
ข่าว หรือมีส่วนร่วมในการกระท าใดอันกระท าให้ขาดความเป็นธรรมและความเป็นอิสระของวิชาชีพ 

7.  การปกป้องและปฏิบัติต่อแหล่งข่าวอย่างเป็นธรรม 
 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติได้สรุป ความรับผิดชอบที่ส าคัญ 2 ประการของนักข่าว
ไว้ดังนี้ 

1.  ความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
ในฐานะที่นักข่าวเป็นนายประตูข่าวสาร หรือเป็นด่านแรกในการท างานข่าว 

ควรจะต้องศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน เช่น พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ 
ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยเฉพาะความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วย
การโฆษณา ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติว่าด้วยคดีเด็กและเยาวชน ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยความผิดฐานละเมิดต่อชื่อเสียง เกียรติยศและทางท ามาหาได้ ทั้งนี้เพราะความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายเป็นข้อจ ากัด ในการใช้สิทธิ เสรีภาพประการหนึ่ง ภายใต้หลักประกันสิทธิ เสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

2.  ความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (ethics) เป็นความรับผิดชอบที่ต้องใช้จิตส านึก 

พิจารณาและใคร่ครวญถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่เป็นข่าว ญาติพ่ีน้อง และครอบครัวในแง่ของ
การก ากับ ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมนั้น สภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะเป็นองค์กรหลักในการควบคุมการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพ  โดยมี
ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้สมาชิกใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการท างาน นอกจากนั้นองค์กรสื่อบางแห่ง เช่น กลุ่มเนชั่น โพสต์ ก็ได้ตราข้อก าหนด 
แนวทางประพฤติปฏิบัติในเรื่องจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงรายละเอียดของการประพฤติที่
พึงกระท าหรืองดเว้น  เพ่ือให้พนักงานใช้เป็นหลักในการท างานด้วย 

ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่มีการพูดถึงกันอยู่เสมอ ได้แก่การรายงานข่าวที่มี
ผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนถึงแม้บางเหตุการณ์จะมีคุณค่าข่าวที่ควรน าเสนอ แต่ข่าวก็อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ ด้วยสไตล์การเขียน การเขียนเนื้อ
ข่าวและความน า การให้หัวข่าวหรือการใช้ภาพประกอบที่อาจสร้างความเจ็บปวดซ้ า ๆ ให้แก่
ผู้เคราะห์ร้ายที่เป็นข่าวได้ หลายครั้งที่สื่อมวลชนถูกวิพากษ์วิจารณ์ และมีเสียงเรียกร้องให้ใช้จิตส านึก
ชั่งน้ าหนักระหว่างสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล นักข่าวจึงต้องใช้
วิจารณญาณในการคัดเลือกและรายงานข่าวด้วย 

 
จริยธรรมในการสื่อข่าวและการเขียนข่าว 
ในการสื่อข่าวและการเขียนข่าว ภาระหน้าที่ของนักข่าวในฐานะผู้แจ้งข่าวสาร คือ

การน าข้อเท็จจริงสู่สาธารณชน (The duty of journalists is to serve the truth) ดังนั้น นักข่าว
ควรต้องมีจริยธรรมในการสื่อข่าว และเขียนข่าวดังนี้ 
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1.   ความเที่ยงธรรมและความเป็นภววิสัยในการรายงานข่าวตามหลักการสื่อข่าว
ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติข่าวที่ดีไว้ว่าจะต้องมีความเป็นภววิสัยปราศจากอคติ และความรู้สึก
ส่วนตัวของนักข่าว ข่าวที่น าเสนอจะต้องเสนอเฉพาะข้อเท็จจริง มีความเที่ยงธรรม สมดุลในกรณีที่
เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นต้องให้โอกาสในการชี้แจงและแสดงข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่าย ไม่ว่านักข่าวจะเห็นพ้อง
กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้เพ่ือความเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพสังคมที่ชัดเจนเที่ยงตรง 
ไม่บิดเบี้ยว 

2.  ความเป็นส่วนบุคคลกับสิทธิในการรับรู้ของผู้บริโภคข่าวสารปัญหาความเป็น
ส่วนตัวกับสิทธิในการรับรู้ของผู้รับสาร นักข่าวมักถูกท้วงติงจากสังคมว่าปฏิบัติหน้าที่ล่วงล้ าความเป็น
ส่วนตัวของผู้อ่ืน หรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในลักษณะมองต่างมุมระหว่าง
สังคมกับนักข่าว ซึ่งนักข่าวควรมีวิจารณญาณในการไตร่ตรอง ชั่งน้ าหนักในความเหมาะควรขณะ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอว่า การเสนอข่าวและภาพผู้ถูกคุกคามทางเพศ หรือการระบุชื่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์
เป็นญาติมิตรท าให้สามารถเข้าใจได้ว่า ผู้ถูกคุกคามทางเพศเป็นใคร การน าเสนอภาพเปลือยของผู้ตาย 

หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งเสนอภาพเปลือยหญิงสาวที่ถูกข่มขืนใน
ที่เกิดเหตุภาพเปลือยเดวิด คาราดีน ดาราฮอลลีวู๊ดที่ฆ่าตัวตายในตู้เก็บเสื้อผ้าโรงแรมปาร์คนายเลิศ 
อีกฉบับหนึ่งเสนอภาพเปลือยหญิงชาวต่างชาติถูกคลื่นสึนามิพัดพาขึ้นไปค้างอยู่บนกิ่งต้นโกงกางใน
ลักษณะที่อุจาดตา นี่ก็เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าเธอทั้งสองและเขาจะเสียชีวิตแล้ว 

3.  การใช้แหล่งข่าวปิด บางครั้งนักข่าวอาจต้องใช้แหล่งข่าวปิด กรณีที่เป็นข่าว
เชิงสืบสวนสอบสวน ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยคุณลักษณะ (identification) ของแหล่งข่าวได้ เนื่องเพราะ
อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของแหล่งข่าวและครอบครัว ซึ่งหากนักข่าวละเมิดสิทธิของเขาในการ
ป้องกันตัวเองเท่ากับท าผิดหน้าที่ แต่ในขณะเดียวกันการใช้แหล่งข่าวปิดมากจนเกินไปอาจถูกตั้ง
ข้อสังเกตหรือวิพากษ์วิจารณ์จากคนอ่านได้ว่าอาจน าไปสู่การบิดเบือน หรือท าให้การน าเสนอข่าว
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้  

ในอีกแง่มุมหนึ่ง แหล่งข่าวอาจมีเจตนาให้ข้อมูลหรือความเห็นที่บิดเบือน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือให้ร้ายแก่ผู้อ่ืน ในกรณีเช่นนี้อาจมีผลถึงความน่าเชื่อถือได้เพ่ือไม่ให้สูญเสีย
ความเชื่อถือ นักข่าวจึงไม่ควรเสนอข่าวที่เลื่อนลอยปราศจากที่มาข่าวลือหรือแผ่นปลิว ควรระบุชื่อบุคคล
ที่ให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลอย่างชัดเจน เว้นแต่จะมีเหตุอันควรปกปิดเพ่ือสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ของแหล่งข่าว โดยข่าวสารนั้นเป็นประโยชน์และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของสาธารณชนด้วย หรืออาจ
ใช้วิธีอธิบายภูมิหลังของแหล่งข่าว เพ่ือให้ผู้อ่าน ผู้ชมและผู้ฟังทราบความสัมพันธ์ หรือบทบาท ทัศนคติ 
แนวความคิดของแหล่งข่าว ต่อเหตุการณ์หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

4.  การรับของขวัญจากแหล่งข่าวแม้ว่าการรับของขวัญจากแหล่งข่าว จะเป็นสิ่งที่
นักข่าวส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการกระท าที่ผิดหลักจริยธรรม แต่ก็มีข้อถกเถียงกันว่า ของขวัญมีมูลค่า
เท่าใดควรปฏิเสธ องค์กรข่าวบางแห่ง เช่น กลุ่มเนชั่น  เขียนชัดเจนในประมวลจริยธรรมว่า ปฏิทิน 
ดินสอ พวงกุญแจ เป็นของขวัญที่มีค่าทางเงินเล็กน้อย สามารถรับได้ เพราะการปฏิเสธอาจท าให้ผู้ให้
รู้สึกกระอักกระอ่วนใจ แต่ถ้าเป็นของขวัญที่มีราคาสูง ควรส่งคืนทันที พร้อมอธิบายถึงหลักปฏิบัติและ
นโยบายของบริษัทอย่างสุภาพ อย่างไรก็ตาม นักข่าวต้องใช้วิจารณญาณ และสามัญส านึกของการ
เป็นสื่อมวลชนที่ต้องท าหน้าที่เพ่ือสังคมมากกว่าหวังประโยชน์ส่วนตัว 
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5.  การไม่แสดงตัวว่าเป็นนักข่าวขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือแสดงตัวเป็นนักข่าว
เพื่อใช้อภิสิทธิ์ หลีกเลี่ยงความผิดแม้ว่าการไม่แสดงตัวว่าเป็นนักข่าว ขณะก าลังท าข่าวจะเป็น
ข้อยกเว้น ในกรณีที่จะต้องมีการรวบรวมข้อมูล ข่าวสารในการท าข่าวเชิงสืบสอบ สอบสวน เนื่องจาก
การเปิดเผยตัวต่อแหล่งข่าวอาจท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือหรืออาจเกิดอันตรายได้ แต่ตามหลักจริยธรรม
ในการท าข่าวแล้วไม่ว่านักข่าวจะก าลังท าข่าวลักษณะใดก็ตาม นักข่าวต้องแนะน าตัวเองและแจ้งถึง
วัตถุประสงค์ ของการสัมภาษณ์ให้แหล่งข่าวทราบ ไม่ควรท าให้แหล่งข่าวประหลาดใจว่า ท าไมค าพูด
ของเขาจึงไปปรากฏเป็นข่าวได้  

ในอีกกรณีหนึ่ง การแสดงตัวเป็นนักข่าวเพ่ือใช้อภิสิทธิ์ในการได้รับบริการ
สาธารณะก่อนบุคคลอ่ืน ๆ หรือการใช้ความเป็นนักข่าวอวดอ้างหรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเรียกร้อง
สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม ก็ถือว่าเป็นการกระท าท่ีขัดกับหลักจริยธรรมด้วย 

6.  การขัดกันในด้านผลประโยชน์ สิทธิพิเศษและผลประโยชน์ทับซ้อนปัญหา
การท าข่าวโดยมีการแอบแฝงในเรื่องผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือเรียกว่า ผลประโยชน์
ทับซ้อน (conflict of interest) มักจะถูกท้วงติงจากสังคมเรื่องความเป็นกลางในการน าเสนอข่าวของ
นักข่าวอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการรับเชิญไปท าข่าวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ตามค าเชิญของ
แหล่งข่าว การได้ข้อเสนอเป็นหุ้นราคาพาร์หรือหุ้นราคาถูกเป็นค่าตอบแทน การเขียนค าชมสินค้าหรือ
บริการ หรือกรณีที่นักข่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในแวดวงต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
โดยการเป็นสมาชิก กรรมการหรือผู้ถือหุ้น 

แนวทางในการปฏิบัติของนักข่าวในเรื่องนี้ คือ ในการรายงานข่าวหรือบทความ
อันสืบเนื่องจากการที่ได้รับเชิญจากแหล่งข่าว ในการรายงานข่าวควรมีการระบุให้ชัดเจนไว้ท้ายบทความ 
หรือรายงานชิ้นนั้นว่า ข้อมูลมาจากที่ใดและใครเป็นผู้จัดการในการเดินทางครั้งนั้น หรือกรณีที่ได้รับ
มอบหมายให้ไปท าข่าวที่นักข่าวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย บรรณาธิการอาจเปลี่ยนให้นักข่าวคนอ่ืน
ไปท าข่าวแทน 

7. ความสงสารหรือเห็นใจในการน าเสนอข่าวปัญหาอีกประการหนึ่งที่กระทบต่อ
จริยธรรมในการสื่อข่าวและเขียนข่าว คือ ความอึดอัดใจของนักข่าวกับแหล่งข่าวที่สนิทสนมหรือใกล้ชิด 
และนักข่าวถูกขอร้องให้ปกปิดหรือไม่ให้ระบุชื่อแหล่งข่าว ญาติมิตร หรือเพ่ือนพ้องที่ตกเป็นข่าว
เนื่องจากตายโดยผิดธรรมชาติ หรือมีการกระท าที่น่าละอายในการเสนอข่าว หรือขอให้ปิดข่าว เพราะ
กลัวว่าจะท าให้ตนเองเสื่อมเสียชื่อเสียงหรืออับอาย โดยนักข่าวเองก็รู้สึกอึดอัดและเกิดความขัดแย้ง
ต่อภาระหน้าที่ของตน ขณะเดียวกันก็กลัวว่าหากไม่กระท าตามที่แหล่งข่าวขอร้องต่อไปอาจจะไม่ได้
รับความร่วมมือในครั้งต่อไปอีก แนวทางแก้ไขคือ นักข่าวควรปรึกษากับบรรณาธิการเพื่อให้นักข่าว
คนอ่ืนท าข่าวนั้นแทน 

8. การน าเสนอข้อมูลที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 เปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้าตรวจสอบเอกสารราชการ 
แต่ข้อมูลความลับของราชการ หากเปิดเผยอาจมีผลต่อความมั่นคงของชาติได้ หรือการรู้ข้อมูลการลด
ค่าเงินบาท และน าไปเผยแพร่ก่อนประกาศกระทรวงการคลัง ท าให้มีการใช้ข้อมูลภายในไปเป็นประโยชน์
ในการเก็งก าไร 
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9.  การเสนอข่าวที่พาดพิงถึงสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ส าหรับประเทศไทย
เป็นสถาบันสูงสุดที่ผู้คนให้การเคารพเทิดทูน การเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
จึงเป็นเรื่องที่อ่อนไหวอย่างยิ่ง และส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนในวงกว้าง  การเสนอข่าวเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ไม่ระมัดระวัง ไม่เพียงมีผลให้ต้องถูกด าเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้น หากยัง
น ามาซึ่งความแตกแยกของคนในชาติด้วยในสถานการณ์ความขัดแย้งของคนในสังคมปัจจุบัน มักมี
การน าเรื่องสถาบัน มาเป็นเครื่องมือโจมตีกันเสมอ สื่อจึงพึงไม่ประมาท และใคร่ครวญก่อนเขียนว่าจะ
กลายเป็นสื่อในการขยายความขัดแย้ง หรือต้องรับผิดในข้อหาหมิ่นสถาบันหรือไม่ 

จริยธรรมในการสื่อข่าวและเขียนข่าวเป็นเรื่องที่นักข่าวต้องใช้วิจารณญาณและ
ส านึกของตนเอง ชั่งน้ าหนักระหว่างความเหมาะควร กับสิทธิเสรีภาพที่ได้รับ ด้วยเหตุว่า การกระท า
ผิดทางจริยธรรมจะไม่มีการก าหนดบทลงโทษไว้อย่างชัดเจน แต่นักข่าวที่ไม่มีจริยธรรมมักจะถูกต าหนิ
จากสาธารณชน และผู้ร่วมวิชาชีพ 
  
 
สรุป 

สื่อมวลชนมีบทบาทและเสรีภาพในการท าหน้าที่แสวงหาข่าวสารและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

ความรับผิดชอบของสื่อที่ส าคัญได้แก่ ความรับผิดชอบทางกฎหมายและความ
รับผิดชอบทางจริยธรรม 

สื่อมวลชนต้องมีความรับผิดชอบทางกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายอาญา 

สื่อมวลชนต้องมีความรับผิดชอบทางจริยธรรม ตามข้อบังคับด้านจริยธรรมของ
วิชาชีพ 
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บทท่ี 7 
การคิดเพื่อการรู้เท่าทนัสื่อ 

 
 

ผศ.ดร.ชมพูนุท  นุตาคม 
 
 

การคิดเป็นการท างานของสมองที่ติดตัวคนเรามาตั้งแต่เกิด  การคิดจะมีการพัฒนา
ไปตามวัยและประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือช่วยให้สามารถด าเนินชีวิต และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้  
การเรียนรู้และฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ท าให้คนเราเกิดปัญญารู้คิด  
และรู้เท่าทันสถานการณ์และบริบทของสังคม  ช่วยให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบ
ความส าเร็จ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดวิพากษ์ เป็นการคิดในระดับที่พัฒนาขึ้น
ในลักษณะที่ลุ่มลึกและซับซ้อนที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจสามารถแยกแยะ ผสมผสาน ตลอดจนประเมิน
คุณค่าสิ่งต่าง ๆ ได ้
 
 
ความส าคัญของการคิดเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ 

การคิดเป็นกระบวนการทางสมองของแต่ละบุคคลซึ่งมีศักยภาพสูงมาก ผู้ที่มี
ความสามารถในการคิดสูงจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ การคิดเป็นปัจจัยภายในที่มีอิทธิพล
ต่อการกระท าและการแสดงออก จุดมุ่งหมายในการคิดมีหลากหลาย เช่น การคิดเพื่อแก้ปัญหา 
การคิดเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม การคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  และเนื่องจากการคิดมีลักษณะ
เป็นกระบวนการหรือวิธีการ จึงต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะหรือความสามารถในการคิด  
(ทิศนา  แขมณี, 2554, หน้า 188)  

การพัฒนาทักษะการคิดให้อยู่ในระดับสูงขึ้นนั้น ตามทฤษฎีของ บลูม (Bloom, 1956) 
(อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ, 2556, หน้า 9 – 15) ที่มีชื่อว่า Bloom’s Taxonomy นั้น จ าแนก
ระดับความคิดออกเป็น 6 ระดับ เริ่มจากระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับที่ซับซ้อนขึ้นได้แก่ ระดับความรู้
ความจ า (knowledge) ระดับความเข้าใจ (comprehension) ระดับการน าไปใช้ หรือการประยุกต์ 
(application) ระดับการวิเคราะห์ (analysis)  ระดับการสังเคราะห์ (synthesis) และ ระดับการ
ประเมินค่า (evaluation) (Marzano and Kendall, 2007, pp. 5 – 8) ต่อมามีนักการศึกษาอีก
หลายคนได้พัฒนาต่อยอดทฤษฎีของ บลูม ซึ่งสรุปว่าระดับความคิดแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ การคิด
ระดับพ้ืนฐาน การคิดระดับกลาง และการคิดระดับสูง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. การคิดระดับพ้ืนฐาน การคิดระดับพ้ืนฐานเป็นความคิดทั่ว ๆ ไป ไม่มีความลึกซ้ึง
สลับซับซ้อน เป็นทักษะความคิดพ้ืนฐานที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ทักษะการสื่อสารที่เป็น
ความสามารถในการรับรู้และถ่ายทอดความรู้ข้อมูลในรูปของภาษาดนตรี ศิลปะ การคิดค านวณ 
ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ได้แก่ การจด การจ า การอ่าน การพูด การฟัง การเขียน การบรรยาย 
การอธิบาย เป็นต้น  

2.  การคิดระดับกลาง เป็นทักษะการคิดที่ต้องใช้การตัดสินใจและแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นทักษะที่ส าคัญส าหรับการน าไปใช้ในการคิดระดับสูง เช่น การถาม การสังเกต 
การส ารวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การให้เหตุผล การเปรียบเทียบ การเรียงล าดับ การตีความ 
การสรุปย่อ เป็นต้น   

3.  การคิดระดับสูง เป็นการคิดที่มีความซับซ้อนสูง ใช้ทักษะการคิดที่หลากหลาย 
ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะการฝึกฝน มีทักษะพ้ืนฐานการคิดต่าง ๆ มาประกอบกันอย่าง
เป็นกระบวนการคิด มีการคิดอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ โดยต้องมีทักษะความคิดระดับพ้ืนฐานและ
ระดับกลางเป็นฐานในการคิด ได้แก่ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การวางแผน การวิเคราะห์ การคิด
วิจารณญาณ การตั้งสมมติฐาน การพิสูจน์ความจริง เป็นต้น 

ตามแนวคิดข้างต้น การคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) การคิดสังเคราะห์ 
(synthesis thinking) และการคิดวิพากษ์ (critical thinking) จัดเป็นการคิดในระดับกลาง และ
ระดับสูงที่คนเราควรได้รับการพัฒนาการคิดทั้ง 3 ด้าน เพ่ือให้สามารถคิดในเรื่องที่มีความลึกซึ้งและ
สลับซับซ้อนมากขึ้นได้เนื่องจากภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ท าให้บริบททางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง  สังคม  ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว       
คนในสังคมจึงต้องมีทักษะการคิดในระดับที่สามารถเรียนรู้เข้าใจเรื่องราวข่าวสารและเหตุการณ์     
ความเป็น ไปรอบตัวอย่างรู้เท่าทันเพื่อการปรับตัวและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

ด้วยพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันที่ท าให้เกิดการขยายตัวของสื่อที่
มีความหลากหลายทั้งประเภทรูปแบบและปริมาณ  นอกเหนือไปจากข้อมูลข่าวสารจากสื่อหลักอย่าง 
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสารแล้ว ข้อมูลข่าวสารจากสื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น 
เฟซบุ๊ค (facebook) ทวิตเตอร์ (twitter) และ ไลน์ (line)  ก็มีจ านวนมหาศาลไหลเวียนอยู่ในพ้ืนที่ที่
ใช้ติดต่อสื่อสาร (cyberspace)  ที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างไม่มีขีดจ ากัด ข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะมา
จากสื่อหลักหรือสื่อสมัยใหม่ทั้งหลายนี้ ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารด้านบวกที่มีคุณค่า ผู้รับข่าวสาร
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และข้อมูลข่าวสารด้านลบที่ไม่มีคุณค่าที่นอกจากจะไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้แล้วยังอาจเป็นโทษอีกด้วย ดังนั้นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องรับข่าวสารทั้งโดยตั้งใจและ
ไม่ได้ตั้งใจจะต้องเป็นผู้ที่กระตือรือร้นเพ่ือพิจารณาเรื่องราว เหตุการณ์และข่าวสารต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 
โดยใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดวิพากษ์  เพื่อเป็นผู้รู้เท่าทันสื่อ 
เพราะการรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) เป็นทักษะส าคัญในการด าเนินชีวิตของประชาชนผู้รับสาร
ในยุคปัจจุบัน 

ดังนั้น การคิดเพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อจึงมีความส าคัญต่อตัวของผู้รับสารเองและต่อสังคม 
ดังนี้ 
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1. การคิดเป็นกระบวนการที่ท าให้คนเราได้พัฒนาสติปัญญา เพ่ือให้เป็นผู้มีเหตุผล
มีวิจารณญาณและเข้าใจเรื่องราวข่าวสารในสื่อต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ เพ่ือตอบสนองต่อสื่อเหล่านี้ได้อย่างเป็นผู้รู้เท่าทัน 

2. การคิดเพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อ เป็นการแสดงถึงพลังของประชาชนผู้บริโภคข้อมูล
ข่าวสารที่มีความคิดอิสระไม่ถูกครอบง าโดยมีความสามารถที่จะเลือกรับข้อมูลข่าวสารตามความคิด 

3. การคิดเพื่อให้รู้เท่าทันสื่อ เป็นกระบวนการคิดที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ในการเข้าถึงสื่อของประชาชนพลเมืองที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนและสังคมโดยรอบ 

 
 

การคิดวิเคราะห์ 
ความหมายของการคิดวิเคราะห์ 
นักวิชาการได้ให้ความหมาย “การคิดวิเคราะห์” (analytical thinking) ไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
บลูม (Bloom, 1956) อธิบายว่า การคิดวิเคราะห์เป็นการพิจารณาและแยกแยะ

รายละเอียดของข้อมูล องค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพ่ือระบุสาเหตุและค้นหา
ความจริงหรือหลักการของเรื่องนั้น ๆ  

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553, หน้า 24) ให้ความหมายว่าเป็นความสามารถใน
การจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งและหาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 

ลักขณา สริวัฒน์ (2549, หน้า 69) อธิบายว่าเป็นความสามารถในการแยกแยะ
ส่วนย่อยของเหตุการณ์เรื่องราวหรือเนื้อเรื่องต่าง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือความ
ประสงค์สิ่งใดและส่วนย่อยๆ ที่ส าคัญนั้น แต่ละเหตุการณ์เกี่ยวพันกันอย่างไรบ้างและเกี่ยวกัน
โดยอาศัยหลักการใด เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจจนสามารถน าไปสู่การตัดสินใจได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ทิศนา  แขมณี (2554, หน้า 192) ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการจ าแนกแยกแยะสิ่ง 
เรื่อง ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือหาส่วนประกอบ องค์ประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น
เพ่ือให้เข้าใจเรื่องนั้น หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลมาอธิบาย ประเมิน และตัดสินใจเลือกค าตอบที่
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2556, หน้า 70–71) อธิบายว่า เป็นความสามารถในการ
มองเห็นรายละเอียดและจ าแนกแยกแยะข้อมูล องค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เรื่องราว 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ และจัดเป็นหมวดหมู่เพ่ือค้นหาความจริง ความส าคัญ แก่นแท้ 
องค์ประกอบหรือหลักการของเรื่องนั้น ๆ สามารถอธิบายตีความสิ่งที่เห็น รวมทั้งหาความสัมพันธ์  
และความเชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุ อะไรเป็นผล ส่งผลกระทบ 
ต่อกันอย่างไร อาศัยหลักการใด จนได้ความคิดเพ่ือน าไปสู่การสรุป การประยุกต์ใช้ ท านายหรือ
คาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
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ข้อมูล 

                คิดวิเคราะห์ เรื่องราว เหตุการณ์ 

จ าแนก / แยกแยะ 

ตีความ / อธิบาย 

หลักการ เหตุผล 

ค าตอบ/ข้อสรุป 

ความเป็นมา 

ความจริง สาเหตุ 

ผลกระทบ 

จากการให้ความหมายของ “การคิดวิเคราะห์” ข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบ
ส าคัญของการคิดวิเคราะห์ คือ 1) ข้อมูล เรื่องราว เหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ 2) การจ าแนก แยกแยะ 
หรือ การจัดหมวดหมู่ 3) การอธิบาย ขยายความหรือการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 4) หลักการ หรือ 
หลักเหตุผล 5) ค าตอบ ความจริงหรือข้อสรุป 

ดังนั้นสามารถสรุปความหมายของการคิดวิเคราะห์ได้อย่างสั้น ๆ ว่าการคิดวิเคราะห์ 
หมายถึงความสามารถในการจ าแนกแยกแยะองค์ประกอบของเรื่องราว เหตุการณ์ หรือสิ่งต่าง ๆ  
โดยอาศัยหลักการหรือเหตุผลในการตีความหรือการอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงให้เห็นความจริง 
ความเป็นมา สาเหตุ  ตลอดจนผลกระทบที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องเหมาะสม 

จากความหมายของการคิดวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
หรือขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7.1 กระบวนการคิดวิเคราะห์ 

 



P a g e  | 107 

 

ลักษณะของการคิดวิเคราะห์ 
ลักขณา  สริวัฒน์ (2549, หน้า 72) กล่าวถึงการคิดวิเคราะห์ไว้ว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. การคิดวิเคราะห์เป็นการก าหนดขอบเขตของสิ่งที่จะวิเคราะห์ 

การก าหนดขอบเขตของสิ่งที่จะวิเคราะห์คือการที่ผู้วิเคราะห์จะต้องสามารถ
ระบุได้ว่าจะวิเคราะห์เกี่ยวกับอะไร เรื่องใด ที่ชัดเจน 

เช่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับข่าวเหตุการณ์ส าคัญเรื่องหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์
การวิเคราะห์เกี่ยวกับข่าวลือที่ส่งต่อกันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือจ ากัดการคิดวิเคราะห์
ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถหาข้อสรุปได ้

2. การคิดวิเคราะห์ต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายว่าเพ่ืออะไร 
การคิดวิเคราะห์นั้นต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือความต้องการของผู้วิเคราะห์

ได้ว่าเป็นไปเพ่ืออะไร  ทั้งนี้เพื่อให้การคิดวิเคราะห์เพ่ือค้นหาความจริง หรือความเชื่อมโยงต่าง ๆ เกิด
ความชัดเจน 

เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาของบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ์เพ่ือดูว่ามีข้อมูลด้าน
วิชาการสนับสนุนเพียงพอที่จะเชื่อถือได้หรือไม่ 

3. การคิดวิเคราะห์ต้องใช้แนวคิดหรือทฤษฎีที่เหมาะสมเป็นกรอบในการคิดวิเคราะห์ 
การคิดวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกแยกแยะ และค้นหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ นั้น 

จะต้องตั้งอยู่บนฐานของหลักการหรือเหตุผล ซึ่งต้องอาศัยแนวคิดหรือทฤษฎีมาเป็นกรอบของการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์ 

เช่น การวิเคราะห์เกี่ยวกับรายการต่าง ๆ ที่แพร่ภาพทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ว่ามีสัดส่วนเนื้อหารายการเหมาะสมเพียงใดโดยใช้ความเป็นสื่อสาธารณะตามวัตถุประสงค์ของการจัด 
ตั้งมาใช้ในการวิเคราะห์ 

4. การคิดวิเคราะห์ต้องน าไปสู่ผลสรุปที่ชัดเจน 
การคิดวิเคราะห์เป็นกระบวนการทางความคิดเพ่ือค้นหาความจริง หรือแก่น     

ของเรื่องราวอย่างบนฐานของหลักการหรือหลักเหตุผล  ดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงต้องได้ผลสรุปที่มี
ความถูกต้องชัดเจน 

แนวคิดข้างต้นมุ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการคิดที่มี
องค์ประกอบหลายอย่างท่ีเกี่ยวข้องกัน ซึ่งนักคิดวิเคราะห์จะต้องใช้ความคิดเพ่ือน าไปสู่ผลสรุปอันเป็น
จุดหมายปลายทาง โดยต้องก าหนดขอบเขตว่าสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์คืออะไร  เป็นการวิเคราะห์โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ืออะไรและการวิเคราะห์นั้นจะตั้งอยู่บนหลักการ เหตุผล แนวคิดหรือทฤษฎีใด อันจะ
ส่งผลให้บทสรุปของการคิดวิเคราะห์นั้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

ส่วน เสงี่ยม  โตรัตน์ (2546, หน้า 28) ได้ระบุถึงลักษณะของการคิดวิเคราะห์ไว้ 
3 ประการ ได้แก่ 

1.  การคิดวิเคราะห์เป็นการแสวงหาข้อมูลและการน าข้อมูลไปใช้ 
2.  การคิดวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะอย่างต่อเนื่อง 
3.  การคิดวิเคราะห์จะต้องมีทักษะที่ค านึงถึงผลที่ยอมรับได้ 
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ตามแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการคิดวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงทักษะหรือ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่ไม่เพียงเป็นการรู้ถึงข้อมูลหรือสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เท่านั้น แต่การ
คิดวิเคราะห์จะเกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรด้วย ซึ่งเกิดจาก
ความสามารถและการพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผลสรุปที่ได้จากการ
วิเคราะห์นั้นเป็นที่ยอมรับได ้

ในขณะที่ สุวิทย์ มูลค า (2547, หน้า 23) ได้จ าแนกลักษณะการคิดวิเคราะห์เป็น 
3 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็นการหาส่วนประกอบที่ส าคัญของสิ่งของหรือ
เรื่องราวต่าง ๆ  

2.  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นการหาความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล 

3.  การวิเคราะห์หลักการ เป็นการหาหลักการของความสัมพันธ์ของส่วนส าคัญใน
เรื่องนั้น ๆ  

แนวคิดข้างต้นจะเน้นว่าลักษณะของการคิดวิเคราะห์นั้นเป็นการวิเคราะห์ใน 3 เรื่อง ซึ่ง
ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ ส่วนประกอบของเรื่องราวหรือสิ่งที่จะวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของเรื่องราวหรือสิ่งที่วิเคราะห์ และหลักการที่ใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งนั้น ๆ เหล่านี้คือ
สิ่งที่ต้องร้อยเรียงเชื่อมโยงอยู่ในกระบวนการคิดวิเคราะห์ทั้งมวล 

 
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553, หน้า 26 – 30) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการ

คิดวิเคราะห์ไว้ในมุมมองด้านความสามารถอันเป็นคุณลักษณะที่ผู้เป็นนักคิดวิเคราะห์พึงมีพึงเป็นไว้ว่า
ประกอบด้วย    

1.  ความสามารถในการตีความ 
การที่คนเราจะคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้เริ่มต้นจากการท าความเข้าใจข้อมูลที่

ปรากฏด้วยการตีความ ซึ่งการตีความ (interpretation) คือ การพยายามท าความเข้าใจและให้เหตุผล
กับสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์เพื่อแปลความหมายที่ไม่ปรากฏโดยตรงของสิ่งนั้น การจะตีความจะแตกต่าง
กันไปซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ ์

เช่น หากเปรียบระหว่างนักเล่นหุ้นกับคนทั่วไป นักเล่นหุ้นเมื่อเห็นตัวเลขการซื้อ
ขายหุ้นที่ตนเองถืออยู่ย่อมเข้าใจสถานการณ์ของหุ้นตัวนี้ได้ดีจากความรู้และประสบการณ์ของตน  
ซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปที่ไม่ได้เล่นหุ้น หรือในกรณีผู้ที่อ่านบทความหรือข้อเขียนของคอลัมนิสต์คนหนึ่ง
เป็นประจ าย่อมเข้าใจจุดมุ่งหมายของการเขียน หรือบุคลิกภาพของผู้เขียนที่แฝงอยู่และสะท้อนผ่าน
เนื้อหาในบทความได้ดีกว่าผู้ที่ไม่เคยอ่าน 

2.  ความรู้ความเข้าใจเรื่องท่ีวิเคราะห์ 
การคิดวิเคราะห์ได้ดีนั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานในเรื่องนั้น 

เพราะความรู้จะช่วยก าหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ แจกแจงและจ าแนกได้ว่าเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับ
อะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง จัดล าดับความส าคัญอย่างไร และรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุ การวิเคราะห์จะ
ไม่สมเหตุสมผลหากไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้น 
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เช่น การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจระดับมหภาคของประเทศไทย  
ถ้าไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ หรือ ไม่มีข้อมูลความรู้ และความสามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
อย่างเพียงพอย่อมไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร 

3.  ความช่างสังเกตช่างสงสัยและช่างถาม 
นักคิดวิเคราะห์ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตสามารถค้นพบความผิดปกติต้องเป็นคน

ช่างสงสัยเมื่อเห็นความผิดปกติแล้วไม่ละเลยไป แต่จะพิจารณาไตร่ตรอง และต้องเป็นคนชอบตั้งค าถาม
เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การคิดต่อเกี่ยวกับสิ่งนั้น การตั้งค าถามจะน าไปสู่การสืบค้นความจริง
และเกิดความชัดเจนในประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ 

เช่น การวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจการน าเสนอข่าวสถานการณ์ด้านการเมือง
ของสื่อมวลชนแต่ละสื่อ อาจใช้วิธีการตั้งข้อสังเกตหรือตั้งค าถามว่าเพราะเหตุใดสื่อจึงน าเสนอข่าวใน
ลักษณะนี้  สื่อมีจุดมุ่งหมายอะไรแอบแฝงหรือไม่ เพื่อหาค าตอบให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน 

4.  ความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
นักคิดวิเคราะห์ต้องมีความสามารถในการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล สามารถ

หาค าตอบได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดสิ่งนี้ มีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไร เมื่อเกิดเรื่องนี้แล้วจะ
ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างและจะมีทางแก้ปัญหาอย่างไร 

เช่นกรณีมีคนจ านวนไม่น้อยที่ชอบส่งต่อข้อมูลข่าวสารโดยไม่ได้มีการกลั่นกรอง  
หรือเป็นเท็จ หรืออาจเข้าข่ายหลอกลวงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หากจะวิเคราะห์เรื่องนี้อาจต้องหา
ค าตอบให้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดพฤติกรรมนี้ เมื่อเกิดเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง แนวทาง
แก้ปัญหามีอะไรบ้าง และ ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปสังคมจะเป็นอย่างไร  

  
หลักการคิดวิเคราะห์ 
ในการคิดวิเคราะห์นั้นควรค านึงถึงหลักการส าคัญต่อไปนี้ (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 

2556, หน้า 73–74) 
1. การคิดวิเคราะห์จะต้องพยายามมองสิ่งต่าง ๆ ตามเนื้อหาที่มีตามความเป็นจริง

หรือตามข้อมูลที่ปรากฏ ณ ขณะนั้น อย่างพยายามท านายและคาดการณ์ว่า สิ่งนั้นน่าจะเป็นเช่นนี้
สิ่งนั้นน่าจะเป็นเช่นนั้น โดยไม่มองถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีแม้เพียงเล็กน้อย 

2.  การคิดวิเคราะห์จะต้องฝึกคิดและท านอกกรอบ โดยระวังไม่ยึดติดกับการ
แก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ที่เคยท าแล้วประสบความส าเร็จ เพ่ือไม่ให้หลงประเด็น หรือเกิดความไขว้เขว 
ซึ่งเป็นการปิดก้ันการคิดวิเคราะห์   

3.  การคิดวิเคราะห์ต้องมองและคิดในมุมที่แตกต่าง ทั้งนี้คนเรามักถูกครอบง า
ท าให้เชื่อจากสิ่งที่ก าหนดให้และคิดว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งเป็นการปิดกั้นการคิด
ที่จะค้นหาในแง่มุมอ่ืน ๆ ที่เป็นการคิดลึกซึ้งนอกกรอบ 

4.  การคิดวิเคราะห์จะต้องรอบคอบในการพิจารณาความเป็นจริง เพ่ือหาความสัมพันธ์
เชิงเหตุผลที่จะช่วยให้คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ดี 

สรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์นั้นจะต้องใช้ความสามารถในการหาเหตุผล เพ่ือจ าแนก
แยกแยะความจริง ความเท็จ ตลอดจนองค์ประกอบของเรื่องราวที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพ่ือให้รู้ถึงข้อเท็จจริง
เพ่ือเป็นฐานความรู้ในการพิจารณาและตัดสินใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน

ที่มีความเป็นพลวัตสูง ประกอบด้วยคน สถาบัน องค์กร ที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายและมี
ลักษณะซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของเรื่องราว ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างผู้รู้ผู้ตระหนัก  

มาซาร์โน และ เคนดัล (Marzano and Kendall, 2008, pp. 18–19) ระบุว่าการคิด
วิเคราะห์เป็นทักษะหรือความสามารถของกระบวนการคิดที่ต้องอาศัยข้อมูลความรู้อย่างมีเหตุผล 
ซึ่งการพัฒนาความสามารถนี้ท าได้โดยฝึกกระบวนการวิเคราะห์ใน 5 ด้าน ได้แก่ การจับคู่ การจัด
หมวดหมู่ การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด การสรุปหลักการ และการคาดคะเน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. การจับคู ่
การจับคู่ (matching) เป็นการระบุลักษณะความเหมือนและความแตกต่าง 

การจับคู่อาจง่ายหรือซับซ้อนขึ้นอยู่กับว่าจะจับคู่สิ่งใด ในระดับเริ่มต้นอาจเริ่มจากสังเกตสิ่งที่เหมือนกัน
ง่าย ๆ ไปจนถึงระดับยากหรือซับซ้อนขึ้น ทั้งนี้องค์ประกอบส าคัญของการกระบวนการจับคู่หมาย
รวมถึงความสามารถในการระบุคุณลักษณะของสิ่งต่าง ๆ ที่จะวิเคราะห์ พิจารณาว่าสิ่งนั้นเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร และ ระบุสภาพที่เหมือนกันและแตกต่างกันให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

การฝึกจับคู่ เช่น การจับคู่เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์
รายวันสามารถเริ่มต้นด้วยการระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการวิเคราะห์การน าเสนอข่าวเหตุการณ์เดียวกัน
ของหนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะและเนื้อหาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร หรือ การฝึกจับคู่เพ่ือเปรียบเทียบเนื้อหาของข้อมูลหรือข่าวสารที่ส่งผ่านกันทางเฟซบุ๊คกับ      
ทวิตเตอร์มีลักษณะอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ตัดสินได้ว่า
เนื้อหาข่าวสารจากสื่อใดเป็นอย่างไร และสามารถเรียนรู้อย่างเท่าทันเนื้อหาสาระของสื่อนั้น ๆ    

2. การจัดหมวดหมู่ 
การจัดหมวดหมู่ (classifying) เป็นการจัดระเบียบความรู้ความคิดให้เป็นหมวดหมู่

เป็นกลุ่มที่มีความหมาย โดยเน้นที่การจัดกลุ่มตามความส าคัญมากน้อยลดหลั่นกันไป องค์ประกอบ
ส าคัญของการจัดหมวดหมู่ ได้แก่ การสามารถระบุลักษณะของสิ่งที่จะจัดหมวดหมู่ การระบุหมวดหมู่
ตามล าดับชั้นได้ว่าอะไรและท าไมจึงอยู่ในล าดับชั้นนั้น ๆ และระบุได้ว่าอะไรหรือสิ่งใดอยู่ในล าดับย่อย
รอง ๆ ลงไป รวมทั้งอธิบายความเกี่ยวข้องของแต่ละล าดับได้ 

การฝึกจัดหมวดหมู่ เช่น ผู้ชมผู้ดูโทรทัศน์อาจลองจัดกลุ่มรายการโทรทัศน์ที่
แพร่ภาพเป็นประจ าในแต่ละสถานี โดยการจัดกลุ่มรายการว่ามีประเภทใดบ้าง การจัดกลุ่มประเภท
ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์แต่ละชื่อฉบับว่ามีกลุ่มเนื้อหาประเภทใดบ้าง เช่นนี้จะช่วยพัฒนาความสามารถ
การคิดวิเคราะห์และท าให้เข้าใจลักษณะของการน าเสนอเนื้อหาข่าวสารของสื่อดังกล่าวได้ชัดเจนขึ้น    

3. การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด 
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (analyzing errors) เป็นความสามารถในการแยกแยะ

ข้อมูลเพ่ือระบุสิ่งที่ถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง เหตุการณ์จริง ข้อโต้แย้ง หรือความผิดพลาดได้ การฝึก
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดนี้จะครอบคลุมในเรื่องของการพิจารณาว่าข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องหรือมี
เหตุผลหรือไม่ รวมทั้งวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลข่าวสารผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องเพราะเหตุใด 
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การฝึกวิเคราะห์ข้อผิดพลาด เช่น เมื่อดูละครเรื่องหนึ่งที่แพร่ภาพทางโทรทัศน์ 
แล้วสามารถเห็นถึงข้อผิดพลาด หรือความไม่สมจริงสมจังของฉาก ๆ หนึ่งในละคร หรือเมื่อได้ดูโฆษณา
สินค้าตรายี่ห้อหนึ่งทางโทรทัศน์แล้วพบว่าข้อความที่ใช้ในโฆษณาเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง   
และหากสามารถฝึกจนเป็นนิสัยในทุกครั้งที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน จะช่วย
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดี 

4. การสรุปหลักการ 
การสรุปหลักการ (generalizing) เป็นการฝึกความสามารถในการสรุปหลักการใหม่

จากข้อมูลความรู้เดิมที่มีอยู่หรือที่ได้สังเกตเห็น 
แนวทางการพัฒนาทักษะในลักษณะนี้เป็นการประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ หรือ

สามารถน าความรู้ไปใช้ในกิจกรรมชีวิตประจ าวันได้ส่วนใหญ่เป็นการให้เหตุผลเชิงอุปนัย (Inductive) 
คือ เรียนรู้จากตัวอย่างเหตุการณ์รายละเอียดย่อยแล้วสรุปเป็นหลักการ โดยมีข้ันตอนจากการพิจารณา 
สังเกตข้อมูล สันนิษฐาน และสรุปความคิดหารูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูล และสร้างหลักการเพ่ืออธิบาย
ข้อมูล (ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ, 2556, หน้า 77) 

การฝึกสรุปหลักการ เช่น การพิจารณาสังเกตรายการละครที่แพร่ภาพทาง
สถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ว่าเหตุใดละครส่วนใหญ่จึงเป็นละครประเภทชิงรักหักสวาท ริษยาอาฆาต เหตุใด
จึงเป็นเช่นนี้ อาจสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นเพราะผู้ชมส่วนใหญ่ชอบละครแนวนี้ที่ให้ความบันเทิงสนอง
รสนิยมผู้ดูผู้ชมได้มากกว่าแนวอ่ืน หรือ ละครแนวนี้มีโครงเรื่องไม่ซับซ้อนสามารถผลิตได้ง่ายกว่าแนวอ่ืน  
และหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับรายการละครต่างๆ เพื่อสรุปความคิดและหลักการที่สามารถอธิบายได้ 

5. การคาดคะเน 
การคาดคะเน (specifying) เป็นการใช้ความรู้หรือหลักการที่มีอยู่มาประมาณ

หรือคาดคะเนสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ใหม่ (new situation or phenomenon) ที่เกิดขึ้น 
ความสามารถในการประมาณ คาดคะเน หรือท านายสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้

อย่างจ าเพาะเจาะจง โดยสามารถระบุรายละเอียดในเหตุการณ์ ระบุสิ่งที่มีผลตามมา และสามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้ ส่วนใหญ่เป็นการให้เหตุผลเชิงนิรนัย  
(deductive) คือ การเริ่มจากการมีข้อสรุป มีกฎหรือหลักการแล้วระบุรายละเอียดได้  (ประพันธ์
ศิริ สุเสารัจ, 2556, หน้า 80) 

การฝึกคาดคะเน เช่น การโฆษณาสินค้า โดยปกติโฆษณาที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ 
โดยทั่วไปนั้น จะน าเสนอแต่ข้อดีเด่นของสินค้าเพ่ือจูงใจผู้บริโภค และละเลยข้อด้อย ดังนั้น เมื่อได้เห็น
โฆษณาสินค้าใด ๆ ก็ควรจะคาดคะเนไว้ก่อนว่าโฆษณานั้นจะมีข้อมูลความจริงเพียงใด หรือมีข้อมูล      
อ่ืนใดที่ปกปิดไว้ เพราะโฆษณาทั้งหลายจะเข้าลักษณะดังกล่าวนี้ 

แนวทางการพัฒนาทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดังข้างต้นนั้นมีหลาย
ประเด็นที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2553, หน้า 146–160) ที่ระบุ
เกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือเป็นนักคิดวิเคราะห์ไว้ว่าจ าเป็นต้องฝึกนิสัยการคิดในชีวิตประจ าวันให้เคยชินด้วย
การเป็นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างใคร่ครวญ ช่างซักไซ้ ช่างไต่ถาม ช่างแจกแจง ช่างสืบค้น ช่างสะสม 
ช่างเรียนรู้ และได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้  
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1. ช่างสังเกต ช่างสงสัย ช่างใคร่ครวญความช่างสังเกตและความช่างสงสัย
เป็นสัญชาตญาณท่ีมีอยู่ทั้งในคนและสัตว์ แต่การแสดงออกแตกต่างกันความสงสัยของคนเรานั้นน าไปสู่
การค้นหาความจริง เช่นที่นักวิทยาศาสตร์ยุคแรก ๆ ค้นพบ การสังเกตความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ การค้น 
พบสิ่งแปลกใหม่แล้วจึงหาค าตอบจากการทดลองท าซ้ า ๆ เพ่ือให้แน่ใจในสิ่งที่พบนักคิดวิเคราะห์จึงต้อง
ไม่เพิกเฉยต่อข้อมูลที่อยู่รอบตัว สิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน เมื่อได้รับข้อมูลใดมาต้องน ามาพิจารณา
ใคร่ครวญเพ่ือน าความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไร สัมพันธ์กันอย่างไร ส่งผลอย่างไร และเกี่ยวข้องกับเรา
หรือไม่ ไม่คล้อยตามความเคยชิน การสังเกตช่วยให้เห็นข้อบกพร่อง ที่สามารถน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง 
และพัฒนาการฝึกสังเกตจะช่วยให้ไม่ด่วนสรุป ไม่ละเลยประเด็น ช่วยให้คิดต่อและหาข้อพิสูจน์ ต่อไป 

ตัวอย่างเช่น เมื่อได้อ่านบทความเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
ของเยาวชนไทยในปัจจุบัน  ก็ไม่ควรด่วนสรุปหรือเชื่อตามเนื้อหาของบทความไปทั้งหมด  แต่ควรฝึก
ตั้งค าถามตั้งข้อสงสัย ในประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้เขียนบทความเสนอไว้ว่าเป็นความจริงหรือเป็นเพียงความ
คิดเห็นของผู้เขียน และเพ่ือให้หายสงสัยก็ควรหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือการเกิดข่าวแพร่ไปในโลกออนไลน์
เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดตกลงมาใส่หลังคาบ้านชาวบ้าน ก็ควรตั้งค าถามว่าสัตว์ประหลาดมีจริงหรือ 
เป็นไปได้จริงหรือ และหาข้อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อเพ่ือให้เกิดความกระจ่างแจ้งถึงความจริง
ของข่าวดังกล่าว  

2. ช่างซักไซ้ ช่างไต่ถาม ช่างแจกแจง นิสัยของนักคิดวิเคราะห์นั้นจะต้องไม่พอใจ
กับความคลุมเครือพอใจที่จะเห็นและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างชัดเจนชอบตั้งค าถามและชอบแจกแจง
เรื่องราวให้กระจ่าง ดังนั้นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเพ่ือให้พัฒนาการเป็นนักคิดวิเคราะห์คือการฝึกตั้งค าถาม
เชิงวิเคราะห์ในเรื่องราวต่าง ๆ จนเป็นนิสัย มองสิ่งรอบตัวด้วยค าถามเชิงวิเคราะห์  เพราะการคิด
เชิงวิเคราะห์กค็ือการตอบค าถามที่เกี่ยวข้องเมื่อเห็นสิ่งใดแล้วเกิดความอยากรู้เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่  
ความเข้าใจใหม่ซึ่งขอบเขตของการตั้งค าถามที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์จะเป็นประเด็น เช่น ใคร       
ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เพราะเหตุใด และส่งผลกระทบอย่างไร โดยเน้นค าถามให้ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การการค้นหาข้อเท็จจริง 

3. ช่างสืบค้น ช่างสะสม ช่างเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ได้ดีมาจากความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องที่วิเคราะห์ ถ้าไม่มีความรู้จะไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ ดังนั้น การฝึกนิสัย
ของการเป็นนักคิดวิเคราะห์คือการสะสมความรู้ความเข้าใจ และขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นในแง่มุมต่าง ๆ  

ตัวอย่างเช่น เมื่อได้เห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งที่ระบุว่า 
“ทานเพียงวันละ 1 เม็ด จะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นอย่างชัดเจน ภายใน 1 สัปดาห์” การที่จะ
วิเคราะห์ได้ว่าโฆษณานี้เป็นข้อเท็จจริงหรือเกินความจริงต้องอาศัยข้อมูล และความรู้ทางวิชาการมา
อ้างอิง นักคิดวิเคราะห์จึงต้องไม่เชื่อในทันทีแต่ต้องรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ให้แน่ใจก่อนจึงจะสรุปได้ 

แม้ว่าการคิดวิเคราะห์จะเป็นความสามารถที่คนเราโดยทั่วไปมีอยู่และได้ใช้      
เพ่ือประกอบกิจกรรมในการด าเนินชีวิตอยู่ตามปกติ แต่หากสามารถฝึกฝนเพ่ือเพ่ิมทักษะในการคิด
วิเคราะห์ให้มีความลุ่มลึก มีหลักการ ย่อมสามารถคิดวิเคราะห์ประเด็นเรื่องราว สถานการณ์ เหตุการณ์
ต่าง ๆ รอบตัว ที่มีความซับซ้อนมากได้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตยิ่งขึ้น 
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การคิดสังเคราะห์ 
ความหมายของการคิดสังเคราะห์ 
นักวิชาการให้ความหมาย “การคิดสังเคราะห์” (synthesis thinking) ไว้ดังนี้ 
เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546, หน้า 12) อธิบายไว้ว่าคือความสามารถในการคิด

ที่ดึงเอาองค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมหรือถักทอภายใต้โครงร่างใหม่อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ซึ่งครอบคลุมถึงการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

สุวิทย์  มูลค า (2547, หน้า 13) ให้ความหมายว่าเป็นความสามารถในการคิดที่ดึง
องค์ประกอบต่าง ๆ มาหลอมรวมกันภายใต้โครงสร้างใหม่อย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ 
เป็นการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพ่ือสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลให้เป็นหลักการหรือแนวคิดใหม่ที่มี
คุณค่าและคุณภาพสูงกว่าเดิม 

ลักขณา  สริวัฒน์ (2549, หน้า 81) อธิบายสั้น ๆ ว่า หมายถึงความสามารถในการ
ดึงองค์ประกอบต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้สิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 

ทิศนา  แขมณี (2554, หน้า 193) อธิบายไว้ว่าเป็นการน าข้อมูล ความรู้ที่ผ่านการ
วิเคราะห์มาแล้ว หรือการน าองค์ประกอบ ส่วนประกอบของสิ่ง เรื่องต่าง ๆ มาผสมผสานรวมกันอย่าง
กลมกลืน สร้างเป็นสิ่งใหม่ที่มีลักษณะ เอกลักษณ์ คุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างไปจากเดิม 

จากการให้ความหมายข้างต้นอาจขยายความเพ่ือให้ชัดเจนขึ้นว่า การคิดสังเคราะห์
นั้นเป็นการคิดเพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ โดยการน าข้อมูล หรือส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอยู่หรือมีอยู่ 
มาเข้าสู่กระบวนการหลอมรวมผสมผสานทางความคิดเพ่ือสร้างสิ่งใหม่ที่มีความแตกต่างจากเดิม โดยอาจ
มีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างไป ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการอาจยกตัวอย่าง
ได้จากการผลิตรายการละครไทย ละครบางเรื่องที่มีการผลิตซ้ า เป็นครั้งที่ 4 จากบทประพันธ์เรื่อง
เดียวกันนั้นในแต่ละยุคสมัยมีบทและรายละเอียดของบทแตกต่างกันในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้เขียนบทละคร 
เพ่ือใช้ผลิตละครครั้งท่ี 4 จะน าเอาบทประพันธ์ บทละครเดิมท่ีผ่านมา สภาพสังคมและความเป็นสมัย
นิยมในปัจจุบันมาผ่านกระบวนการคิดสังเคราะห์เพ่ือสร้างบทละครใหม่ที่แตกต่างจากบทละครเดิม ๆ 
เพ่ือให้ทันยุคทันสมัย และเหมาะกับบริบทของสังคมมากขึ้น หรือในกรณีนักวิจัยที่ท างานวิจัยอาจใช้
วิธีการคิดสังเคราะห์โดยน าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาหลาย ๆ เรื่องมาหลอมรวมทาง
ความคิดอย่างมีหลักวิชาเพ่ือให้เกิดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการวิจัยใหม่ ๆ ซึ่งมีประเด็นแหลมคมที่แตกต่าง
จากงานวิจัยที่ผ่านมา จึงกล่าวได้ว่าจุดหมายปลายทางของการคิดสังเคราะห์จึงเป็นการสร้างสิ่งใหม่ข้ึน 

ดังนั้น สรุปได้ว่า การคิดสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการน าเอาองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่อาจเป็นข้อมูล ความรู้ หรือ ความคิดต่าง ๆ มาประมวลหลอมรวมเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างข้อมูล 
ความรู้ ความคิด หรืออื่นใด ขึ้นใหม่ ที่จัดว่าเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณลักษณะแตกต่างและตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการคิดสังเคราะห์นั้นเป็นกระบวน  
การคิดที่มีข้ันตอน ดังภาพต่อไปนี้  
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ภาพที่ 2  กระบวนการคิดสังเคราะห์ 
 

ลักษณะของการคิดสังเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์  มีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้  
1. การคิดสังเคราะห์เป็นกระบวนการคิดที่หลอมรวมองค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือให้

เกิดสิ่งใหม ่
การคิดสังเคราะห์เป็นกระบวนการทางความคิดที่หลอมรวมองค์ประกอบทาง

ความคิดที่เป็นข้อมูล ความรู้และอ่ืน ๆ ซึ่งแนวคิดใหม่หรือสิ่งใหม่อันเป็นผลมาจากการคิดสังเคราะห์
นั้นสามารถน าไปสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งของ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไปได้ 

2. การคิดสังเคราะห์ต้องอาศัยการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ความรู้ หรือส่วนประกอบ
ของเรื่องต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือน ามาหลอมรวมผสมผสานกันผ่านกระบวนการคิด ซึ่งท า
ให้มีลักษณะของการคิดต่อยอดจากข้อมูลความรู้ต่าง ๆ  

ดังกรณีตัวอย่างของนักศึกษาที่ต้องผลิตงานโฆษณาหนึ่งชิ้นเพ่ือส่งอาจารย์ผู้สอน 
นักศึกษาต้องค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการคิดเพ่ือหลอมรวมองค์ประกอบของข้อมูลและ
ความรู้เกี่ยวกับโฆษณาท่ีเรียนมา ประสบการณ์การพบเห็นงานโฆษณา ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่โฆษณา 
และอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างความคิดใหม่เกี่ยวกับงานโฆษณาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

3. การคิดสังเคราะห์ต้องน าไปสู่การเกิดสิ่งใหม่ หรือ แนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากเดิม
และเป็นประโยชน์   

การคิดสังเคราะห์ ความคิด 

ความรู้ 

ข้อมูล 

ประมวล/หลอมรวม/ 

ผสมผสานความคิด 

ข้อมูลใหม่ ความรู้ใหม่ ความคิดใหม่ 
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ในกระบวนการคิดสังเคราะห์นั้น จุดหมายปลายทางที่แสดงถึงความสามารถ
ด้านการคิดสังเคราะห์นั้นคือ สร้างสิ่งใหม่ขึ้นจากการคิดนั้น โดยที่สิ่งใหม่ หรือแนวคิดใหม่ควรเป็นสิ่ง
ที่มีประโยชน์ มีคุณค่าสามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้ หรือต่อยอดได้ต่อไป ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน
นวัตกรรมด้านการบินของโลกได้พัฒนามาถึงขั้นที่เครื่องบินสามารถบินได้โดยไม่ต้องมีผู้ขับ  และเริ่ม
น ามาใช้ในกิจการด้านความม่ันคง ซึ่งในอนาคตข้างหน้าอาจมีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ยิ่งกว่าเกิดข้ึนได้ 

การคิดสังเคราะห์เป็นกระบวนการคิดในการน าเอาองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ข้อมูล 
ความรู้ ความคิดที่มีอยู่แล้วมาผสมผสาน หลอมรวมเพ่ือสร้างสิ่งใหม่ ดังนั้นการคิดสังเคราะห์จะสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ดีมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งเกิดจากความสามารถของผู้สังเคราะห์ในการ
รวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เหมาะสมด้วยเพื่อให้ได้สิ่งใหม่หรือแนวคิดใหม่ที่ตรงตามจุดมุ่งหมาย 

 
ความส าคัญของการคิดสังเคราะห์ 
การคิดสังเคราะห์มีความส าคัญหลายประการ ได้แก่ (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์, 

2546, หน้า 24–36)  
1.  การคิดสังเคราะห์ช่วยให้เกิดแนวคิดใหม่ที่เป็นทางลัด เนื่องมาจากการน าเอา

ความรู้ ข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมแล้วน ามาหลอมรวมผสมผสานเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
แนวคิดสังเคราะห์ที่เกิดข้ึนใหม่นั้น 

ดังนั้น หากประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมมีความสามารถในการคิดสังเคราะห์ 
ย่อมสร้างโอกาสของการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีมีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม เช่น   
สถาปนิกที่ต่อยอดความคิดในการใช้ประโยชน์จากผักตบชวามาเป็นสร้างสรรค์เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย
เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน หรือการสร้างสรรค์ผลิตรายการบันเทิงที่มีรูปแบบแตกต่าง
ไปจากเดิม ๆ ก็อาจเป็นผลมาจากการใช้ความคิดสังเคราะห์ของผู้ผลิตรุ่นใหม่ ๆ  

2.  การคิดสังเคราะห์ช่วยพัฒนาความสามารถของกระบวนการคิดของสมองในการ
เสาะแสวงหาข้อมูล ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือน ามาสังเคราะห์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

การคิดสังเคราะห์มีความส าคัญต่อปัจเจกบุคคลในแง่มุมของการพัฒนา
กระบวนการคิดของสมองให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าการคิดระดับพ้ืนฐาน หรือ การฟัง พูด อ่าน เขียน  
ตามปกติ ซึ่งระดับความสามารถการคิดของคนเรามีส่วนสัมพันธ์กับการประสบความส าเร็จในอาชีพ
การงานและในชีวิต 

3.  การคิดสังเคราะห์เป็นการคิดต่อยอดจากข้อมูลความรู้ที่มีอยู่ไปสู่ แนวคิดใหม่ 
และแนวคิดใหม่จากการคิดสังเคราะห์ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการคิดต่อยอดต่อๆ ไป ในอนาคตและ
สามารถพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่ท่ีแตกต่างและเป็นประโยชน์ต่อไป  

4. การคิดสังเคราะห์ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากข้อมูล
หรือแนวคิดใหม่จากการคิดสังเคราะห์นั้นจะถูกน าไปต่อยอดทางความคิดโดยนักคิดสังเคราะห์และ
นักคิดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากการคิดสังเคราะห์เป็นการคิดในระดับที่เหนือกว่าการคิดระดับพ้ืนฐาน
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันดังที่กล่าวแล้ว  ดังนั้น หากประชาชนในฐานะผู้รับสารมีความสามารถในการคิด
สังเคราะห์จึงเปรียบเสมือนผู้ที่มีภูมิปัญญา (wisdom) ในตัวเอง สามารถใช้ความคิดและต่อยอด
ความคิดจากข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ที่ได้รับรู้ และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ที่มีอยู่มาใช้เพ่ือสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่ สิ่งใหม่ ย่อมอ านวยประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม  



P a g e  | 116 

 

การพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะห์ 
ทฤษฎี Bloom’s Taxonomy ของ บลูม (Bloom,1956) ระบุไว้ว่า การคิดสังเคราะห์

เกี่ยวข้องกับการก่อรูปโครงสร้างของความรู้ใหม่ซึ่งหมายถึงเป็นกระบวนการคิดที่ต้องรวมเอาองค์ประกอบ
และส่วนต่าง ๆ ของสิ่งที่มีอยู่มาผสมผสานกันให้มีรูปแบบหรือโครงสร้างที่เป็นแนวคิดใหม่อย่างสร้างสรรค์ 
(Marzano and Kendall, 2007, pp. 7–8) จึงกล่าวได้ว่าการคิดสังเคราะห์นั้นเป็นการคิดที่ช่วย
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีถือว่าเป็นภูมิปัญญาอันเกิดจากกระบวนการทางสมองของคนเรา และแม้ว่าการคิด
สังเคราะห์จะเป็นความสามารถทางการคิดที่มีอยู่ในตัวคนเรา บางคนอาจมีมากบางคนอาจมีน้อย
แตกต่างกันไป แต่คนเราก็ควรฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมระดับความสามารถด้านการคิดสังเคราะห์
อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ประโยชน์ต่อตนเอง รวมทั้งประโยชน์ต่อเนื่องไปยังส่วนอ่ืน ๆ 
ของสังคมด้วย  

หากพิจารณาจากความหมายและลักษณะของการคิดสังเคราะห์แล้ว กล่าวได้ว่าการ
ที่คนเราจะพัฒนาทักษะการคิดสังเคราะห์เพ่ือให้ไปถึงถึงระดับของการเป็นนักคิดสังเคราะห์ได้นั้น 
สามารถท าได้โดยการฝึกให้เกิดนิสัย 4 ประการ ดังนี้ 

1. ใฝ่รู้แสวงหาข้อมูล  
องค์ประกอบที่ส าคัญของการคิดสังเคราะห์คือ ข้อมูล ความรู้ ความคิด ต่าง ๆ 

ที่จะถูกน ามาผสมผสานหลอมรวมเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการทางความคิดของผู้สังเคราะห์ หากขาด
องค์ประกอบนี้ การสังเคราะห์ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ความคิดย่อมว่างเปล่า ดังนั้น การพัฒนาความสามารถ
ในการคิดสังเคราะห์ได้นั้นจ าเป็นต้องฝึกฝนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ อยากรู้อยากเห็น ด้วยการแสวงหาข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เพ่ือเก็บเกี่ยววัตถุดิบไว้ในคลังสมองให้มากเพียงพอส าหรับเป็นฐานของการคิด
สังเคราะห์ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการ 

การฝึกให้มีความใฝ่รู้ท าได้โดยการให้ความสนใจต่อเรื่องรอบ ๆ ตัว เมื่อพบเห็น
สิ่งใด เรื่องราวใดจะต้องเก็บสะสมไม่ละเลยไป หรือฝึกจากการอ่านหนังสือและสื่อต่าง ๆ อยู่เสมอ 
ดังตัวอย่างของผู้มีอาชีพนักเขียนนักประพันธ์ย่อมต้องเป็นนักอ่านด้วย ต้องเก็บสะสมข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็นวัตถุดิบส าหรับการสังเคราะห์และการสร้างสรรค์บทประพันธ์
เรื่องใหม ่

2. มีระบบระเบียบ 
การแสวงหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ไว้เป็นคลังสมองเพ่ือการคิดสังเคราะห์

นั้นจ าเป็นต้องจัดข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ให้เป็นระบบเป็นระเบียบ เพ่ือให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่อยู่ใน
ระบบสมองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ดังนั้น นักคิดสังเคราะห์จึงต้องเป็นคนมีระบบความคิดที่สามารถ
จัดระเบียบข้อมูลและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการคิดสังเคราะห์ให้เป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่
เพ่ือให้สามารถน าออกมาใช้คิดสังเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การฝึกระเบียบความคิดนั้นท าได้โดยการหมั่นทบทวนความคิดและจดจ า
เกี่ยวกับข้อมูล จะช่วยให้ตระหนักรู้ (aware) เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบความคิดนั้นเป็น
หมวดหมู่ เปรียบได้กับการจัดระบบแฟ้มเอกสารข้อมูลการท างาน นั่นเอง 
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3. มีใจเปิดกว้าง 
การคิดสังเคราะห์เกิดจากองค์ประกอบส าคัญคือ ข้อมูล ความรู้ ตลอดจน

ส่วนประกอบของสิ่งต่าง ๆ  ซึ่งที่มีอยู่แล้ว และน ามาหลอมรวมเพ่ือต่อยอดความคิดต่อไป  ดังนั้น การ
จะเป็นนักคิดสังเคราะห์ได้จึงต้องฝึกให้เป็นผู้มีใจที่เปิดกว้างพร้อมเปิดรับสิ่งต่าง ๆ  เพ่ือเปิดโลกทัศน์
ของตนเอง การเป็นคนมีโลกทัศน์กว้างไกลจะช่วยให้ได้รับรู้ข้อมูล ความรู้ ตลอดจนเรื่องราว ที่
หลากหลาย และเก็บรวบรวมไว้เพ่ือประโยชน์ในการคิดสังเคราะห์ ซึ่งจะส่งผลให้แนวคิดใหม่ หรือ
สิ่งใหม่ๆ จากการคิดสังเคราะห์มีคุณค่ามากข้ึน 

4. ชอบคิดริเริ่มสิ่งใหม่ 
คนที่มีความคิดริเริ่มมักจะมีลักษณะที่ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบลองของใหม่ 

ชอบคิดสิ่งที่แตกต่าง ดังนั้น การคิดสังเคราะห์ที่มาจากกระบวนการคิดของผู้ที่มีความคิดริเริ่มจะส่งผล
แนวคิดใหม่ สิ่งใหม่จากการคิดนั้นเป็นความใหม่ เป็นความแตกต่างอย่างมีคุณค่าอย่างแท้จริง การฝึก
ให้มีความคิดริเริ่ม สามารถท าได้โดยการฝึกสร้างจินตนาการ ฝึกคิดค้นหา ฝึกต่อยอดความคิด  
รวมทั้งการเรียนรู้แนวคิดใหม่หรือนวัตกรรมของผู้อื่นเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง 

ประชาชนที่มีความสามารถการคิดสังเคราะห์ย่อมรู้จักท่ีจะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อหลาย ๆ สื่อเพ่ือประมวลให้เป็นข้อมูลข่าวสารใหม่ที่มีความถูกต้องตรงความจริงที่เหมาะแก่
การจดจ าและน าไปใช้ต่อไป 

 
  

การคิดวิพากษ์ 
ความหมายของการคิดวิพากษ์ 
“การคิดวิพากษ์” มาจากค าภาษาอังกฤษ ว่า “critical thinking” ซึ่งมีการใช้ค าไทย

ต่าง ๆ กันไป อาทิ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดวิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
วิพากษ์วิจารณ์ การวิจารณ์ และการคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล 

มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของ  critical thinking ไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 
วูดส์ (Woods, 1993, pp.65) (อ้างถึงใน ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2556, หน้า 109–110) 

ให้ความหมายไว้ว่าเป็นกระบวนการทางปัญญาที่มีความคล่องแคล่วในการติดต่อสื่อสาร รวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ผ่านการสังเกต การไตร่ตรอง การใช้เหตุผล มีทักษะใน
การสร้างความคิดรวบยอดและการประยุกต์ใช้ 

มัวร์ และ ปาร์คเคอร์ (Moore and Parker 1986, p. 4) (อ้างถึงใน ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ 
และวรินทิพย์ แก่นอินทร์ สีสะหมุด, หน้า 14) กล่าวไว้สั้น ๆ ว่า เป็นการตัดสินใจอย่างระมัดระวัง 
และด้วยความรอบคอบว่าจะยอมรับ ปฏิเสธ หรือยังไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับค ากล่าวอ้างใด ๆ  

สุวิทย์  มูลค า (2547, หน้า 12) ได้อธิบายความหมายไว้ว่า หมายถึงความสามารถ
ในการพิจารณาประเมินและตัดสินสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มีข้อสงสัย หรือข้อโต้แย้ง โดยการ
พยายามแสวงหาค าตอบที่มีความสมเหตุสมผล 
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ลักขณา  สริวัฒน์ (2549, หน้า 108) ให้ไว้ว่าหมายถึง การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาโดยยึดหลักการคิดด้วยเหตุผลจากข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่าอารมณ์  และการ
คาดเดา โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในแง่มุมต่าง ๆ ว่าอะไรคือความจริง อะไรคือความถูกต้อง 
คิดด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ใช้สติปัญญาและการคิดไตร่ตรอง มีเป้าหมายแน่นอน มีความถูก
ต้องแม่นย า สามารถตรวจสอบความคิดและประเมินความคิดของตนเองได้ 

ทิศนา แขมณี (2554, หน้า 194) ให้ความหมายว่าเป็นกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ
เพ่ือให้ได้ความคิด ค าตอบ ที่ดีที่สุด มีความสมเหตุสมผล น่าเชื่อถือ โดยผ่านการพิจารณาและประเมิน
ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง หลักฐาน และความคิดเห็นอย่างรอบด้าน ทั้งทางกว้าง ลึกและไกล 
รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรอง คุณ โทษ และคุณค่าท่ีแท้จริงของเรื่องที่คิด 

บรรจง  อมรชีวิน (2556, หน้า 2) ให้ไว้ว่าคือความสามารถในการที่จะคิดได้อย่าง
กระจ่างแจ่มแจ้งและอย่างมีเหตุผล และรวมถึงความสามารถในการที่จะคิดได้อย่างอิสระ  และการ
สะท้อนคิด การคิดอย่างไตร่ตรอง 

สิริอร  วิชชาวุธ (2556, หน้า 79) ให้ความหมายว่าเป็นการคิดทบทวนความคิด 
เพื่อค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดด้วยเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหลากหลาย มีเกณฑ์ในการพิจารณา ซึ่งเป็น
ความคิดท่ีต้องใส่ใจในสิ่งที่เป็นปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และผลที่ได้จากการแก้ปัญหา 

ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ (2556, หน้า 110) อธิบายว่าหมายถึงกระบวนการคิดระดับสูง
ที่เป็นความสามารถทางปัญญาชั้นสูงและต้องใช้ความสามารถหลากหลายในการคิดเพ่ือพิจารณา
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อการตัดสินใจ ได้แก่ ความสามารถในการคิดรวบยอด การประยุกต์ใช้ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมิน เพื่อน าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาอย่างรอบด้านให้เกิดความ
ชัดเจนถูกต้องแม่นย า เกี่ยวข้อง ตรงประเด็น สม่ าเสมอคงเส้นคงวา มีหลักฐานตรวจสอบได้ มีเหตุผล 
มีความลุ่มลึก มีความกว้างขวาง และเป็นธรรม ไม่ล าเอียง น าไปสู่การสรุปและตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
ที่เป็นปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

จากความหมายต่าง ๆ ที่นักวิชาการหลายท่านให้ไว้ กล่าวได้ว่าการคิดวิพากษ์เป็น
การคิดในระดับสูงที่ต้องใช้ความสามารถทางปัญญา โดยผู้ที่เป็นนักคิดวิพากษ์จะต้องใช้ความสามารถ
ทางความคิดอย่างหลากหลายและลึกซึ้ง อาทิ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การพิจารณาไตร่ตรอง 
การตัดสินใจ การประยุกต์ใช้และการประเมินโดยใช้เหตุผล ข้อมูลจริงรวมทั้งข้อโต้แย้ง อย่างรอบคอบ
รอบด้าน เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหรือปัญหา 

ดังนั้น อาจให้ความหมายสรุปโดยสังเขปว่า การคิดวิพากษ์ หมายถึงความสามารถ
ในการคิดโดยการพิจารณาไตร่ตรองหรือประเมินอย่างรอบคอบและลุ่มลึก โดยอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริง 
ข้อสรุป ข้อโต้แย้งที่รอบด้าน เพ่ือการสรุปหรือตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่งในประเด็นเรื่องหรือสิ่งที่เป็นปัญหา 

การคิดวิพากษ์จึงเป็นกระบวนการคิดท่ีมีข้ันตอนดังภาพต่อไปนี้ 
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    ภาพที่ 7.3 กระบวนการคิดวิพากษ์ 

 
ลักษณะของการคิดวิพากษ ์
จากความหมายของการคิดวิพากษ์ที่นักวิชาการได้ให้ไว้ดังกล่าว  การคิดวิพากษ์มี

ลักษณะดังนี้ 
1. เป็นการคิดในระดับสูงที่ต้องมีความลุ่มลึก 

การคิดวิพากษ์เป็นการคิดซึ่งต้องใช้การพิจารณาไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ 
อย่างผู้มีปัญญาด้วยเหตุด้วยผลไม่ด่วนตัดสิน ซึ่งแตกต่างจากการคิดระดับพ้ืนฐานโดยทั่วไปของคนเรา  
เป็นการคิดที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นการคิดที่น าไปสู่การประเมินหรือตัดสินเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หากขาดการไตร่ตรองอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายได้   

 
 

การคิดวิพากษ์ 

พิจารณา
ไตร่ตรอง
กลั่นกรอง 

สรุป/ตัดสิน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

ค าตอบ 

ปัญหา 

เรื่องราว ประเด็น 

ข้อโต้แย้ง 

ข้อเท็จจริง ข้อมูล 

ข้อสนับสนุน 
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2. เป็นการคิดท่ีต้องอยู่บนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน 
การคิดวิพากษ์เป็นการคิดอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และต้องใดมีเหตุผล  

เพ่ือให้การตัดสินเรื่องปัญหาใด หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด มีความน่าเชื่อถือ จึงต้องมีข้อมูลหลากหลายในแง่มุม
รอบด้าน ทั้งที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อโต้แย้ง เช่นกรณีการจะวิพากษ์หรือตัดสินว่าสื่อใดเป็นสื่อที่ขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ขาดจรรยาบรรณวิชาชีพ  ต้องมีข้อมูลที่หลากหลาย จากแหล่งต่าง ๆ 
ซึ่งมีท้ังข้อมูลเกี่ยวกับการท างานของสื่อ  ความคิดเห็นของนักวิชาการและนักวิชาชีพ และอ่ืน ๆ อย่าง
เพียงพอที่จะท าให้การวิพากษ์สื่อปราศจากอคติ มีความน่าเชื่อถือ 

3. เป็นการคิดท่ีต้องมีการประเมินเพ่ือตัดสินใจ 
การคิดวิพากษ์เป็นกระบวนการคิดที่น าไปสู่การประเมินและตัดสินใจเกี่ยวกับ

สิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นอย่างไร หมายความว่าผู้วิพากษ์ต้องใช้ความคิดใช้ปัญญาประกอบกับข้อมูลข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ เพ่ือตัดสินใจหรือมีข้อสรุปในขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับสิ่งนั้น ดังนั้น หากขาดการประเมินเพ่ือ
ตัดสินใจแล้วถือว่ากระบวนการคิดวิพากษ์ยังไม่สมบูรณ์  

 
ความส าคัญของการคิดวิพากษ์ 

  การคิดวิพากษ์มีความส าคัญต่อคนเราในการด าเนินชีวิตและการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
บรรจง  อมรชีวิน (2556, หน้า17–18) กล่าวถึงความส าคัญของการคิดวิพากษ์ไว้ดังนี้ 
1.  ช่วยให้คนเราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากเป็นทักษะการคิดที่

ท าให้สามารถคิดได้อย่างแจ่มแจ้ง ชัดเจน และ มีเหตุผล  
2.  ช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เหมาะกับระบบเศรษฐกิจโลกที่ต้องขับเคลื่อนด้วย

สารสนเทศ เทคโนโลยีและฐานความรู้ใหม่ เนื่องจากเป็นทักษะทางปัญญาที่มีความยืดหยุ่นและ
สามารถวิเคราะห์บูรณาการข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้ 

3.  ช่วยปรับปรุงความสามารถในการท าความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ให้คิดได้อย่างชัด
แจ้งเป็นระบบ อันเป็นการส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดของคนเรา 

4.  ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางแก้ปัญหา อันเกิดจากการ
ประเมินความคิดใหม่ ๆ คัดเลือกท่ีดีที่สุดและดัดแปลงหากจ าเป็น 

5.  ช่วยในการประเมินตนเองของคนเรา สะท้อนตัวตนในการมีชีวิตอย่างมีความหมาย
และวางโครงสร้างชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

ส่วน ลักขณา  สริวัฒน์ (2549, หน้า 109) กล่าวถึงความส าคัญของการคิดวิพากษ์ที่
มีต่อชีวิตประจ าวัน ดังนี้ 

1.  ช่วยสืบค้นความจริง 
2.  ช่วยให้มีการสังเกตถึงความแตกต่าง 
3.  ช่วยค้นหาความถูกต้อง 
4.  ช่วยให้มีการตัดสินตามข้อเท็จจริงไม่ใช่ความรู้สึกของตน 
5.  ช่วยให้เกิดการพัฒนาและพิจารณาอย่างครบถ้วน 
6.  เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ 
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นอกจากนี้ เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2549, หน้า 15–25) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของการคิดวิพากษ์ ไว้หลายประการ ได้แก่ 

1. การคิดวิพากษ์ช่วยสืบค้นความจริงแทนการคล้อยตามความเชื่อ 
โดยปกติแล้ว คนเราจะถูกหล่อหลอมความคิดจากสิ่งแวดล้อมจนเกิดความคุ้นเคย

กับสิ่งต่าง ๆ และกลายเป็นความเชื่อว่าจริงหรือมีความคิดว่าดี โดยไม่มีการตั้งค าถาม เช่น  ความเชื่อ
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด  แต่เนื่องจากคนเรามีศักยภาพในการเรียนรู้  การเรียนรู้ท าให้ได้ความรู้ใหม่ 
มีกรอบความคิดใหม่ ซึ่งลบล้างความคิดความเชื่อเดิม ๆ ที่อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริง การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

2. การคิดวิพากษ์ช่วยสังเกตความแตกต่างท่ามกลางความเหมือน 
การคิดวิพากษ์ช่วยให้มีข้อสังเกตเก่ียวกับเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว  โดยพิจารณา

บริบทต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ไม่ใช้ข้อสรุปเดียวกันในทุกเหตุการณ์ แต่ต้องวิพากษ์เพ่ือตรวจสอบเรื่อง
นั้น ๆ เป็นกรณีไป  

เช่น ถ้าได้เห็นชายฉกรรจ์สองคนก าลังปีนเสาไฟฟ้าและดึงสายโทรศัพท์ที่ระโยง
ระยางต่าง ๆ ลงมา แล้วน าขึ้นรถกระบะขับออกไปด้วยความเคยชินอาจท าให้สรุปว่าทั้งสองคนคงเป็น
เจ้าหน้าที่มาจัดการต่อสายโทรศัพท์ใหม่ให้เป็นระเบียบ แต่แท้จริงแล้วทั้งสองคนก าลังขโมยตัด
สายโทรศัพท์เพ่ือเอาไปขาย  แต่หากใช้การคิดวิพากษ์ความคิดอาจเปลี่ยนไปและสังเกตได้ว่าชายทั้ง
สองคนเป็นขโมย อาจช่วยในการตามหาหรือช่วยให้เกิดการป้องกันทรัพย์สินของส่วนรวมได้ 

3. การคิดวิพากษ์ช่วยให้เชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ถูกหลอก 
คนเรามีแนวโน้มที่จะถูกกระตุ้นความต้องการได้ง่ายหากสิ่งที่มาเป็นตัวกระตุ้น

นั้นเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการ เช่นการโฆษณาสินค้าต่าง ๆ นั้น เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเชื่อว่า
จ าเป็นให้เชื่อว่าดี ซึ่งการคิดวิพากษ์จะช่วยให้เกิดความคิดหลากหลายแง่มุม เกิดการตรวจสอบข้อมูล 
ช่วยให้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีกว่า ไม่เชื่อในข้อมูลที่ได้รับ แต่จะพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและใช้
เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 

ในชีวิตประจ าวันของคนเรานั้นจะมีโอกาสได้รับข้อมูลจ านวนมาก ผ่านสื่อ
หลากหลายประเภทหลายช่องทาง  หากขาดการคิดพิจารณาและตรวจสอบให้รอบคอบ อาจตกเป็น
เหยื่อของการหลอกลวงและได้รับความเสียหายได ้

4. การคิดวิพากษ์ช่วยให้ตัดสินตามข้อเท็จจริง 
คนเรานั้นมีแนวโน้มใช้อารมณ์หรือความรู้สึกในการตัดสินสิ่งใด ๆ มากกว่าที่จะ

ใช้ข้อเท็จจริงหรือมักตัดสินโดยปราศจากข้อมูล ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบความจริงได้ อาจเป็นความจริงหรือไม่จริง อาจจะถูกหรือผิด แต่การคิดวิพากษ์จะช่วย
ให้ให้เกิดการตรวจสอบความจริงอย่างรอบคอบและยุติธรรม ให้มีข้อสรุปที่ถูกต้อง 

5. การคิดวิพากษ์ท าให้เกิดการพัฒนา 
การคิดวิพากษ์เป็นการท้าทายสมมติฐานและหลักเหตุผลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

หรือหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จึงท าให้เกิดการคิดอย่างรอบคอบ และครอบคลุมครบถ้วน
กว่าการสรุปหรือตัดสินใจโดยขาดการคิดวิพากษ์ จึงแน่ใจได้ว่าสิ่งที่พิจารณาตัดสินใจนั้นเป็นสิ่งที่ดี
กว่าเดิม อันน ามาซึ่งการพัฒนาในระดับบุคคล สังคมและประเทศชาติ 
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6. การคิดวิพากษ์เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์ 
การคิดวิพากษ์เป็นการคิดที่มาจากความสงสัย ไม่เชื่อ ไม่ยอมรับความคิดหรือวิธี

ปฏิบัติเดิม ๆ เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสมกับบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อันน าไปสู่การหา
แนวคิดใหม่ ทางเลือกใหม่ ซึ่งเหล่านี้น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค ์

ในแง่ของประโยชน์นี้ ตามความเห็นของ คอทเทรล (Cottrell, 2011, p.4) ระบุ
ไว้สอดคล้องกันว่า การมีทักษะการคิดวิพากษ์ที่ดีจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ส าคัญ อาทิ การพัฒนา
ความสามารถในการสังเกตและความเอาใจใส่ต่อสิ่งต่าง ๆ ความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ อย่างเหมาะสมการมีความรู้ความเข้าใจตนเอง  การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่
แตกต่างกันตลอดจนช่วยให้สิ่งที่คิดและท ามีความถูกต้องเนื่องมาจากการคิดวิพากษ์นั้นเป็นกระบวน
ทางความคิดซึ่งต้องใช้ความสนใจใฝ่รู้ (attention)  การจัดล าดับ (categorisation)  การเลือกสรร 
(selection)  และ การตัดสิน (judgment) สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 
การพัฒนาทักษะการคิดวิพากษ์ 
การคิดวิพากษ์เป็นทักษะการคิดที่สามารถพัฒนาได้ ทั้งนี้หากพิจารณาจากความหมาย

ของการคิดวิพากษ์แล้ว คนเราสามารถพัฒนาทักษะนี้ได้โดยการฝึกให้มีลักษณะนิสัยในการเป็นผู้แสวงหา
ความรู้ มีความรอบคอบไม่ด่วนสรุป  ไม่ล าเอียงหรืออคติ  มีใจเปิดกว้าง หนักแน่นมั่นคง ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ลักขณา  สริวัฒน์ (2549, หน้า 121) ที่ระบุถึงการพัฒนานิสัยการเป็นนักคิดวิพากษ์ไว้
โดยสรุปดังนี้ 

1.   ฝึกวิพากษ์ความคิดตนเอง 
2.   ต้องเปิดใจกว้าง เป็นกลาง ปราศจากอคต ิ
3.   ต้องมีความรอบคอบ  
4.   ต้องมีจิตใจมั่นคง ไม่หวั่นไหวง่าย 
5.  หมั่นแสวงหาความรู้     
นอกจากนี้ สุวิทย์  มูลค า (2547, หน้า 17–18) ยังได้กล่าวไว้ว่า นักคิดวิพากษ์ควร

พัฒนาตนเองใน 4 ประเด็นส าคัญต่อไปนี้ 
1.  การรู้จักและประเมินตนเอง โดยการฝึกให้รู้จักตนเองว่ามีวิธีคิดอย่างไร ไม่ยอม 

รับสิ่งต่าง ๆ อย่างง่าย ๆ โดยไร้เหตุผล ไม่ตัดสินสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและขาดข้อมูล มุ่งมั่นตั้งใจ
เผชิญหน้าในสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัย ฝึกมองต่างมุมหรือมองมิติใหม่ และ ฝึกเรียนรู้กลยุทธ์การคิดใหม่ 

2.   การตรวจสอบและประเมินข้อมูลอย่างจริงจัง โดยการพิจารณาตรวจสอบเกณฑ์
การประเมินข้อมูลที่ควรชัดเจนวัดได้ ไม่เลือกรับข้อมูลเฉพาะส่วนที่สนใจ รับข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง
ให้มากที่สุด แสวงหาความรู้และค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง ประเมินและเลือกวิธีการ
ที่ดีที่สุด และ ตรวจสอบข้อบกพร่องข้อผิดพลาดของข้อมูลที่พบอยู่เสมอ 

3.   มีใจเป็นธรรม โดยการเปิดใจกว้างและยอมรับความคิดและมุมมองของผู้อ่ืน 
พยายามหาเหตุผลข้อบกพร่องทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน ไม่มีความล าเอียงหรือมีอคติมีจิตใจมั่นคง
และไม่มีอคติต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
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4.   มุ่งม่ันต่อการตัดสินใจบนฐานข้อมูล โดยการประสานข้อมูลทุกอย่างและทุกด้าน
ที่เก่ียวข้องให้มากที่สุดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 

ประชาชนในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถการคิด
วิพากษ์เพ่ือให้สามารถใช้ความคิดในระดับที่ลึกซึ้ง ด้วยการพิจารณาและไตร่ตรอง เพ่ือตอบสนองต่อ
ข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวในสังคมได้อย่างผู้มีวิจารณญาณ
เพ่ือเป็นรากฐานของการสร้างสังคมอุดมปัญญา 

 
 

สรุป 
การคิดเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อประกอบด้วยการคิดวิเคราะห์ (analytical thinking) 

การคิดสังเคราะห์ (synthesis thinking) และการคิดวิพากษ์ (critical thinking) ซึ่งมีความส าคัญ     
ที่ท าให้คนเราได้พัฒนาสติปัญญา เพ่ือแสดงถึงอ านาจของประชาชนที่บริโภคข่าวสาร และเป็นการแสดงถึง
ความสามารถในการเข้าถึงสื่อของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

การคิดวิแคราะห์เป็นความสามารถในการจ าแนกแยะแยะองค์ประกอบของเรื่องราว 
เหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการหรือเหตุผลในการตีความหรือการอธิบายความสัมพันธ์
เชื่อมโยงให้เห็นความจริง ความเป็นมา สาเหตุ ตลอดจนผลกระทบที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่ข้อสรุปหรือ
ค าตอบที่ถูกต้องเหมาะสม 

การคิดสังเคราะห์เป็นความสามารถในการน าเอาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่อาจเป็นข้อมูล 
ความรู้หรือความคิดต่าง ๆ มาประมวลหลอมรวมเข้าด้วยกันเพ่ือสร้างข้อมูล ความรู้ ความคิดหรืออ่ืนใด 
ขึ้นใหม่ ที่จัดว่าเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณลักษณะแตกต่างและตรงตามวัตถุประสงค์ 

การคิดวิพากษ์เป็นความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองหรือประเมินอย่างรอบคอบ
และลุ่มลึก โดยอาศัยข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อสนับสนุน ข้อโต้แย้ง  ที่รอบด้าน เพ่ือการสรุปหรือตัดสิน
อย่างใดอย่างหนึ่งในประเด็นเรื่องหรือสิ่งที่เป็นปัญหา ช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  
ช่วยในการค้นหาความจริงและความถูกต้องช่วยให้มีการตัดสินตามข้อเท็จจริง  และช่วยให้เกิดการ
พัฒนาในระดับบุคคลและประเทศชาติ 

ประชาชนผู้รับข่าวสาร จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
และการคิดวิพากษ์ เพื่อเพิ่มพูนปัญญาให้รู ้คิดและรู ้เท่าทันสถานการณ์และบริบทของสังคม  
โดยเฉพาะบริบทเกี่ยวกับสื่อภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 
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บทท่ี 8 
การใช้ประโยชน์จากสื่อ 

   
 

ผศ.ดร.ชมพูนุท  นุตาคม 
 
 

องค์ประกอบส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อประการหนึ่งคือการที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับ
สารมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  ครอบครัวและสังคมปัจจุบัน สื่อที่
มีอยู่ในสังคมและเป็นสื่อท่ีก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ  ต่อปัจเจกบุคคล และต่อสังคม 
ได้นั้น มีทั้งสื่อหลักคือสื่อมวลชนและสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์อันเป็นช่องทาง 
การสื่อสารซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากขึ้น ดังนั้นประชาชนที่ใช้และรับข่าวสารผ่านสื่อเหล่านี้ทั้ง
โดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจลักษณะหรือธรรมชาติของสื่อ การท างานสื่อ
แต่ละสื่อตลอดจนข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านสื่อเหล่านั้น เพ่ือให้รู้จักเลือกเปิดรับสื่อ  
เลือกเปิดรับข่าวสาร และรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเหมาะสมเช่นผู้รู้เท่าทัน 
 
 
การประเมินสื่อเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนผู้รับสารในด้านการใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์   นั้นหมายความว่าประชาชนรู้และตัดสินใจได้ว่าควรจะเปิดรับสื่อใด และเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารประเภทใด  เพ่ือจุดมุ่งหมายใด ซึ่งข้อมูลข่าวสารจากสื่อจะถูกเผยแพร่และถ่ายทอดมาใน
รูปแบบและลักษณะต่าง ๆ กัน อีกทั้งมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างหลากหลาย ความสามารถนี้เกิดจาก
กระบวนการคิดที่น าไปสู่ข้อสรุป  ค าตอบ  ตัดสินใจ หรือ ประเมินสื่อ ซึ่งมีความหมายครอบคลุมทั้ง
องค์กรสื่อ หรือผู้ผลิตสื่อ  ตลอดจนเนื้อหาสาระของสื่อ   

 
แนวทางการประเมินสื่อ 
การประเมินเป็นการพิจารณาตัดสินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้ดุลพินิจอย่างมี

หลักการมีเหตุผล ดังนั้นการประเมินสื่อก็คือการพิจารณาตัดสินคุณค่าของสื่ออย่างมีหลักการ นั่นเอง 
การที่ประชาชนผู้รับสารจะสามารถประเมินหรือสื่อได้ว่าสื่อใดมีคุณภาพสื่อใดน าเสนอ

ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่าหรือมีประโยชน์เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกเปิดรับข่าวสารจากสื่อ  จดจ า 
และน าไปใช้ประโยชน์ ได้นั้น ประชาชนต้องใช้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  
และการคิดวิพากษ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ได้แก่ องค์กรสื่อ ผู้ผลิตข่าวสาร  และเนื้อหาข่าวสาร  
โดยที่การประเมินสื่อจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูล หลักการ หรือหลักเหตุผล มาเป็นกรอบความคิด อาทิ 
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การใช้ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสื่อ ความรับผิดชอบของสื่อที่มีต่อประชาชนและต่อสังคม  
คุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพของสื่อ  เป็นต้น 

ส าหรับสื่อที่มีบทบาทและก่อเกิดผลกระทบต่อประชาชนและต่อสังคมอย่างมากใน
ปัจจุบันคือสื่อหลักอย่างสื่อมวลชน  และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากบทบาทหน้าที่ของสื่อด ารงอยู่บนความรับผิดชอบ  
ประกอบด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพก ากับการท างานของตนเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และ
จรรโลงความดีงามในฐานะสมาชิกของสังคม ย่อมส่งผลให้ประชาชนผู้รับสาร สังคม และประเทศชาติ
ได้รับประโยชน์ 

ปรมะ  สตะเวทิน (2546, หน้า 134 – 147) ได้รวบรวมแนวคิดของนักสื่อสารต่าง ๆ   
โดยอธิบายถึงหน้าที่ของสื่อมวลชนในมุมมองของผู้รับสารไว้ดังนี้ 

1.   การให้ข่าวสาร สื่อมวลชนหน้าที่การให้ข่าวสารด้วยการค้นหาและรายงาน
เหตุการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม สนองตอบความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจให้การศึกษา
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.   การสร้างเอกลักษณ์ของบุคคล สื่อมวลชนมีหน้าที่สนับสนุนค่านิยมส่วนตัวของ
บุคคล รูปแบบการแสดงพฤติกรรมให้แบบอย่างที่มีคุณค่า ท าให้บุคคลเข้าใจตนเอง 

3.   การสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สื่อมวลชนมีหน้าที่สนับสนุนความเข้าใจทาง
สังคม การมีส านึกของสมาชิดกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม  

4.   การสร้างความบันเทิง สื่อมวลชนมีหน้าที่ช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์ หลีกหนีจาก
ปัญหา ได้รับความสุขความสุนทรีย์ทางวัฒนธรรม 

ส่วนบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนซึ่งก่อให้เกิดผลทั้งด้านดีและด้านเสียต่อบุคคล 
และสังคม ได้แก่ 

1.   หน้าที่ในการให้ข่าวสาร เป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งในประเทศและโลก ช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และรับมือกับสิ่งที่อาจจะมีผลตามมา แต่ข่าวสารที่ถูก
เผยแพร่ผ่านสื่อขาดการกลั่นกรองหรือขาดการตรวจสอบความถูกต้องอาจส่งผลเสียได้ 

2.   หน้าที่ในการชักจูงใจ เป็นการน าเสนอความคิดเห็นเพ่ือแนะน าหรือชี้แนะเพ่ือให้
ประชาชนผู้รับสารมีการตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง 
การท าหน้าที่นี้หากแฝงด้วยวาระซ่อนเร้นหรืออคติก็อาจส่งผลให้ประชาชนผู้รับสารถูกชักจูงไปในทาง
ที่ไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนั้น การน าเสนอความคิดเห็นของสื่ออาจท าลายความสามารถในการใช้
วิจารณญาณของผู้รับสารอีกด้วย 

3.   หน้าที่ในการให้การศึกษา เป็นการให้ความรู้ทางอ้อมแก่ประชาชนในลักษณะ
ของข่าวสาร ข้อเขียน บทความ หรือรายการ ซึ่งความรู้ประกอบด้วยหลายด้าน อาทิ ความรู้ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ วัฒนธรรม แต่สิ่งที่ เป็นประเด็นของบทบาทนี้คือข่าวสาร 
ข้อเขียน บทความ หรือเนื้อหาลักษณะอ่ืน ๆ นั้น เป็นความรู้ที่ถูกต้องที่ประชาชนผู้รับสารจะได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
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4.   หน้าที่ในการให้ความบันเทิง เป็นการให้ข่าวสารหรือเนื้อหาสาระที่ช่วยให้
ประชาชนที่รับสารได้รับความเพลิดเพลินหรือความบันเทิงเริงใจ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านอารมณ์และความรู้สึก เพ่ือช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดจากการด าเนินชีวิต  แต่ในด้านที่
เป็นผลเสียอาจเกิดจากการที่สื่อหรือผู้ผลิตรายการให้ความส าคัญในแง่ความส าเร็จเชิงธุรกิจมาก
เกินไปจึงท าให้เนื้อหาความบันเทิงที่น าเสนอขาดซึ่งการช่วยสร้างหรือยกระดับรสนิยมและสุนทรียะ
ทางจิตใจของประชาชน 

มาลี  บุญศิริพันธ์ (2556, หน้า 133) กล่าวถึงหน้าที่หลักของสื่อในการสื่อสาร
เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตยว่าประกอบด้วย  

1.  รายงานข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมเพ่ือให้ประชาชนได้เท่าทันสถานการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านทางการรายงานข่าวสารข้อเท็จจริงอย่างเท่ียงตรง 

2.  เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์และ/หรือสถานการณ์ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดข้นจากมุมมองอันหลากหลาย เปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนมีโอกาสใน
การรับรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรีในตลาดทางความคิดบนพื้นที่สื่อมวลชนเสรี 

3.  ให้ความผ่อนคลายด้วยการเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวันในลีลาที่ไม่เคร่งเครียดแต่มีสารประโยชน์ทั้งเนื้อหาและความผ่อนคลาย การให้ความ
บันเทิงในสื่อมวลชนจึงควรมีสาระช่วยพัฒนาชีวิตผู้ชมผู้อ่านผู้ฟังด้วย 

4.  ให้พ้ืนที่ส าหรับการโฆษณาผลผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนได้มีโอกาสเลือกสรรผลผลิตในคุณภาพและราคาที่เหมาะสม 

ในประเด็นบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนนี้ กาญจนา แก้วเทพ (2553, หน้า 203) 
มีความเห็นว่า บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนในแต่ละสังคม แต่ละบริบท และแต่ละช่วงเวลา อาจมี
ความหลากหลายโดยหน้าที่ท่ีเป็นจริงของสื่อมวลชนกับหน้าที่ตามหลักทฤษฎีอาจแตกต่างกัน ดังภาพ
ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 8.1 หน้าที่ของสื่อมวลชนตามทฤษฎีและตามความเป็นจริง 
         ที่มา :  กาญจนา  แก้วเทพ (2553, หน้า 203) 
 
นอกจากนี้ สมควร  กวียะ (2545, หน้า 195 – 197) อธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ

ต่อสังคมว่าเป็นสภาพของการยอมรับหรือยอมตามในผลที่ดีหรือไม่ดีในเหตุการณ์หรือกิจการที่ได้กระท า 
ก าลังกระท าหรือจะกระท าต่อสังคม ซึ่งการรับผิดชอบท าได้โดยการยอมรับหรือปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะ
สื่อมวลชนเป็นองค์กรที่จะต้องมีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเห็นได้ชัด เพราะสื่อมวลชน
มิได้เป็นเพียงธุรกิจหรืออุตสาหกรรมข่าวสารเท่านั้น หากยังเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการสื่อสารที่มี
บทบาทในการป้อนข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย 

สื่อหลักอย่างสื่อมวลชน และสื่อใหม่ต่าง ๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในลักษณะ
เครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้ใช้สื่อจ านวนมากในสังคมต่างต้องมีบทบาทหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีความรับผิดชอบ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์และจรรโลงสังคม แต่ขณะเดียวกันในบาง
บทบาทอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อประชาชนและต่อสังคม ดังนั้นจึงอยู่ที่ประชาชนจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ ต้องรู้จักเปิดรับข่าวสารจากสื่อหลาย ๆ สื่อเพ่ือที่จะใช้ความคิดวิเคราะห์และ
ประเมินสื่อรวมไปถึงใช้ประโยชน์จากเนื้อหาสาระจากสื่อตลอดจนต้องวิพากษ์ หรือตั้งค าถามเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อเพ่ือให้สามารถประเมินหรือตัดสินคุณค่าของสื่อต่าง ๆ ได้ 

 ระดมความคิด  
 ตีแผ่ความจริง 
 ตรวจสอบนักการเมือง 
 ให้การศึกษา 
 ฝึกอบรม 
 ติวนักเรียนสอบเอนทรานซ์ 
 ปลูกฝังจิตส านึกทางการเมือง 
 จัดหาคู่ครอง 
 ท านายโชคชะตา 
 มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ 
 Lobby 
 สร้างมติสาธารณะ 

ฯลฯ 

 ให้การศึกษา 

 ให้ความรู้/สาระ 

สื่อรัฐ 

สื่อเอกชน 

ให้ความบันเทิง 

หน้าที่ของสื่อมวลชน 
ตามหลักทฤษฎี 

หน้าที่ของสื่อมวลชน 
ในโลกแห่งความเป็นจริง 
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หลักการที่เป็นกรอบความคิดส าหรับใช้ในการประเมินสื่อนั้น นอกจากเรื่องของ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อที่พึงมีพึงเป็นแล้ว การใช้หลักการด้านจริยธรรมและการ
ก ากับดูแลตนเอง (ethic and self-regulation) ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้ประชาชนสามารถ
พิจารณาประเมินคุณค่าของสื่อได้   ซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อต่าง ๆ เองก็ได้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
ทางวิชาชีพไว้ เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เป็นต้น 

เฉพาะในบทบาทของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะองค์กรก ากับดูแลสื่อ  นั้น  กสทช. ได้วางหลักการทาง
จริยธรรมขององค์กรกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ไว้ 8 ประการ ดังนี้ (ส านักงาน 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557) 

1.  หลักผลประโยชน์สาธารณะ 
การตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญด้วยการน าเสนอข่าว 

เรื่องราว หรือประเด็นข้อถกเถียงที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหรือที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต
ของคนส่วนใหญ่ในสังคม 

2.  หลักความเป็นอิสระ 
การด าเนินงานยริหารองค์กรสื่ออย่างไม่ตกเป็นเครื่องมือ หรือกลุ่มกดดันทาง

การเมืองใด ๆ มิยอมให้อ านาจทุนเข้ามาครอบง าความอิสระขององค์กรในการน าเสนอข่างสารข้อมูลที่
ประชาชนควรรู้ 

3.  หลักสิทธิมนุษยชน 
การให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม

ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เห็นความส าคัญของความแตกต่างหลากหลายของผู้คน 
4.  หลักความสุจริต ซื่อสัตย์ 

การไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือผลประโยชน์ที่มีพฤติกรรมส่อไป
ในทางทุจริต 

5.  หลักความโปร่งใส 
การด าเนินกิจการอย่างถูกกฎหมาย ซื่อสัตย์ ทั้งในระดับนโยบายขององค์กร

และการปฏิบัติงาน 
6.  หลักการยอมรับการตรวจสอบ 

การยอมรับกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานสื่อ ทั้งจากภายใน 
องค์กรและภายนอกองค์กร 

7.  หลักธรรมาภิบาล 
การยึดถือการด าเนินงานโดยใช้หลักการธรรมาภิบาลทั้งในการบริหารจัดการ

องค์กร การผลิตและเผยแพร่รายการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
8.  หลักความคุ้มค่า 

การใช้ทรัพยากรเพื่อด าเนินกิจการอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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นอกจากนี้ยังได้วางแนวทางการก ากับดูแลตนเองของผู้ประกอบวิชาชีพไว้ว่า 
“องค์กรสื่อ เจ้าของสื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ต้องมีความตระหนักในการก ากับดูแลกันเองทางวิชาชีพ
ด้วยเป็นหลักประกันว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของสื่อนั้นจะได้รับการพิทักษ์ปกป้องก็ด้วย
ความรับผิดชอบของสื่อต่อสาธารณะ ดังนั้น การก ากับกันเองทางจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพจึงเป็นสิ่งที่
ช่วยให้ผู้ประกอบการสื่อแน่ใจได้ว่าตนเองและเพ่ือนร่วมสมาชิกวิชาชีพจะพึงยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือด ารงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ตลอดจนคุณภาพของข้อมูล ข่าวสาร ที่มี
คุณภาพที่ประชาชนพึงได้รับ” และได้วางรูปแบบ ธรรมนูญ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการก ากับดูแลตนเอง
ไว้ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อได้ยึดถือปฏิบัติ (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 2557, หน้า 55 – 58) 

สื่อที่ด าเนินงานและน าเสนอข้อมูลข่าวสามโดยยึดถือตามกรอบแห่งจริยธรรมและ
สามารถก ากับดูแลกันในระหว่างผู้อยู่ในวิชาชีพสื่อด้วยกันได้นั้น ย่อมเป็นตัวชี้วัดคุณภาพ คุณค่า หรือ
ประโยชน์ของสื่อได้อีกทางหนึ่ง 

การประเมินสื่อต้องอาศัยทักษะด้านการคิดที่ส าคัญ คือ การคิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ ตลอดจนการคิดวิพากษ์ การคิดทั้ง 3 ลักษณะนี้เป็นทักษะการคิดในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน
ที่คนเราส่วนใหญ่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการคิดที่มีความซับซ้อนขึ้นที่ช่วยให้สามารถท าความเข้าใจ  
พิจารณาใคร่ครวญรวมทั้ง ตัดสิน เรื่องราวข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ จ านวนมาก ที่ถูกส่งผ่านมาจาก
บรรดาสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายโดยเฉพาะสื่อมวลชน สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสื่อใหม่ที่ได้เข้ามามีบทบาท
และส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนผู้รับสารมากขึ้นทุกวัน 

 
มิติของการประเมินสื่อ 
การประเมินสื่อ สามารถประเมินได้ใน 3 มิติ ดังต่อไปนี้ 
1. การประเมินองค์กรสื่อ    

องค์กรสื่อหมายถึงองค์กรหรือผู้ประกอบกิจการด้านสื่อสารมวลชนในฐานะ
เจ้าของสื่อและเป็นแหล่งสารอันประกอบด้วยผู้ที่ท างานด้านต่าง ๆ มีหน้าที่ส าคัญคือการก าหนด
นโยบายหรือแนวปฏิบัติของสื่อเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรสื่อนั้น ๆ ต้องยึดถือเป็นแนวทางการท างาน 
ตัวอย่างขององค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ เช่น มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์  องค์กรสื่อโทรทัศน์  เช่น 
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ TNN24 สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์พันทิปดอทคอม 
(www.pantip.com) เว็บไซต์สนุกดอทคอม (www.sanook.com) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค 
ทวิตเตอร ์อินสตาแกรม เป็นต้น 

ในการประเมินองค์กรสื่อนั้น จ าเป็นที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับสารจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ รู้ว่าสื่อแต่ละองค์กรเป็นอย่างไร และมีทิศทางการท างานในลักษณะใดอาจ
พิจารณาได้จากข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ใครเป็นเจ้าของ นโยบาย และแนวทางการท างานของสื่อ ผลงานที่
ผ่านมา เสียงสะท้อนของประชาชนที่มีต่อสื่อ รวมไปถึงกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่มีอิทธิพลและครอบง าสื่อ 
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถการวิเคราะห์เพื่อประเมินหรือตัดสินใจได้ว่าองค์กรสื่อด าเนินงานอย่าง
มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมทางวิชาชีพเพียงใด หรือมีแนวทางการท างานในฐานะสื่ออย่างไร ถ้าองค์กร
สื่อด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและน่าเชื่อถือข่าวสารหรือเนื้อหารายการต่าง ๆ ของสื่อย่อมมี
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แนวโน้มที่จะมีความน่าเชื่อถือหรือมีคุณค่า แต่อย่างไรก็ตามการที่ประชาชนผู้รับสารจะสามารถประเมิน
สื่อได้อย่างถูกต้องย่อมมาจากการมีข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรสื่อนั้น ๆ อย่างเพียงพอ ดังนั้น 
ประชาชนย่อมต้องใฝ่รู้ใฝ่หาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อด้วย 

2. การประเมินผู้ผลิต 
ผู้ผลิตหมายถึงผู้สร้างหรือจัดท าเนื้อหาสาระที่น ามาเผยแพร่ผ่านสื่อ ซึ่งเนื้อหา

สาระที่ถูกส่งผ่านสื่อนั้นมี ทั้งที่เป็นค าพูด ตัวอักษร ภาพ สัญลักษณ์  หรืออ่ืน ๆ มาในลักษณะของ
ข้อเขียน รายการ ภาพยนตร์ หรือในลักษณะอ่ืนใดที่สื่อสารไปยังผู้ดูผู้ชมผู้ฟัง ผู้ผลิตหรือผู้จัดท า
เนื้อหาสาระที่เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ โดยปกติย่อมต้องปฏิบัติตามนโยบายหรือแนวทางขององค์กรสื่อ
หรือเจ้าของสื่อซึ่งเป็นช่องทางของการเผยแพร่รายการนั้น ๆ ดังนั้น หากผู้ผลิตเนื้อหาสาระให้กับสื่อที่
มีนโยบายหรือแนวทางการท างานที่ถูกต้องเหมาะสม ผู้ผลิตย่อมถูกประเมินในด้านบวก นอกจากนี้
ประเด็นที่ประชาชนผู้รับสารสามารถใช้ในการประเมินผู้ผลิต อาจได้แก่ ใครเป็นผู้ผลิตเนื้อหารายการ   
มีกลุ่มทุนใดเป็นผู้สนับสนุน วิธีการสร้างหรือจัดท ารายการ เนื้อหารายการเผยแพร่ผ่านสื่อใด ไปจนถึง
ประเด็นที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกในแง่ของปัจจัยด้านอิทธิพลต่อการผลิต อาทิ ความเป็นมา เบื้องหน้าเบื้องหลัง
การผลิต  การถูกครอบง าการผลิต เป็นต้น 

3. การประเมินเนื้อหาสาร 
เนื้อหาสารหมายถึงข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหาสาระ เรื่องราวประเภทต่าง ๆ ที่ผู้ผลิต

ได้สื่อสารผ่านสื่อ ในรูปแบบของรายการข่าว รายการวาไรตี้ รายการบันเทิง ละคร ภาพยนตร์ การ์ตูน 
โฆษณาและอ่ืน ๆ ประชาชนผู้รับสารต้องรู้ว่ารายการแต่ละรายการถูกน าเสนอผ่านสื่อใดมีเนื้อหา
เกี่ยวกับอะไรต้องสามารถตีความเพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาดังกล่าวได้ว่าเป็นข้อมูล  ข้อเท็จจริง ความ
คิดเห็น ความเชื่อ ค่านิยม หรือมีความหมายแฝงอ่ืนใดอยู่ในเนื้อหานั้น ๆ และนอกเหนือไปจากนั้น  
หากสามารถบอกได้ว่าเนื้อหาที่ขาดหายไปหรือที่จ าเป็นต้องมีอยู่เพื่อให้ได้สาระหรืออรรถประโยชน์นั้น
คืออะไร อันเป็นสิ่งแสดงว่าผู้รับสารมีความสามารถที่ลึกซ้ึงในการประเมินเนื้อหาของสื่อ 

ในการตีความหรือความเข้าใจเพื่อประเมินเนื้อหาสารจากสื่อใด ๆ นั้น กาญจนา  
แก้วเทพ (2553, หน้า 308) อธิบายถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดการวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อตามทฤษฎี
สารสนเทศ (information theory) โดยเป็นการวิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ 

1.  คุณลักษณะของสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสาร  (information) อัน
ประกอบด้วยปริมาณข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในเนื้อหาประเด็นที่เก่ียวข้องและความลึกซึ้งของเนื้อหา  

2.  ความน่าอ่าน ความน่าอ่านจัดเป็นมิติเชิงคุณภาพ ซึ่งหมายถึงเป็นเนื้อหาที่
ง่ายต่อการท าความเข้าใจ   

3.  ความหลากหลายของเนื้อหา หมายถึงการมีประเด็นที่รอบด้าน เช่นในกรณี
ข่าวก็ควรมีลักษณะที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   

4.   การไหลของสารสนเทศ หมายถึง สารสนเทศหรือเนื้อหานั้นไหลไปยังผู้รับ
สารในลักษณะใดทางเดียวหรือสองทางจากสาระส าคัญทั้งสี่ประการเป็นมิติในการวิเคราะห์เนื้อหา
สารเพ่ือประเมินสื่อได้ในอีกแนวทางหนึ่ง 
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กล่าวโดยสรุป การประเมินสื่อสามารถประเมินได้ในด้านองค์กรสื่อ ด้านผู้ผลิตและ 
ด้านเนื้อหาสาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนผู้รับสารตัดสินใจว่าควรเลือกเปิดรับสื่อใดบ้างจากสื่อ
ทั้งหลายที่มีอยู่มากมาย และเลือกรับเนื้อหาสาระจากสื่อใดที่มีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
ชีวิต โดยเฉพาะในด้านเนื้อหานั้นอาจวิเคราะห์เพ่ือประเมินถึงลักษณะของเนื้อหาว่ามีข้อเท็จจริงและ
ความลึกซึ้งเพียงใด ความง่ายต่อการท าความเข้าใจรวมถึงความหลากหลายและรอบด้านของเนื้อหานั้น ๆ  

 
การใช้ประโยชน์จากสื่อ 
การศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนและสื่อมวลชนที่ผ่านมานั้น จะให้ความสนใจใน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อ โดยยุคแรกของการศึกษามีแนวคิดที่เห็นว่าสื่อมวลชนมี
อิทธิพลต่อบุคคลและสังคม ดังทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎีซึ่งเป็นที่รู้จัก อาทิ ทฤษฎีกระสุนปืน  (Magic 
Bullet Theory) ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชน (Normative Theories of Media Performance) 
หรือทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็นตัวก าหนด (Communication Technology Determinism) 
หลังจากนั้น แนวคิดและทฤษฎีได้มุ่งไปที่ความจ ากัดของสื่อมวลชนโดยเห็นว่าสื่อมวลชนมีพลังหรือ
อิทธิพลอย่างจ ากัด เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) หรือทฤษฎีหน้าที่นิยม 
(Functionalism Theory) ต่อมา มีการศึกษาวิจัยกระบวนการสื่อสารเกี่ยวกับสื่อและผู้รับสาร เพ่ือ
หาค าตอบว่าผู้รับสารใช้สื่ออย่างไร (กาญจนา  แก้วเทพ, 2553)   ซึ่ง แคทซ์ (Katz, 1959) (อ้างถึงใน 
พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2541, หน้า 199) เป็นคนแรกที่เสนอความเห็นว่า การศึกษาเกี่ยวกับ
อิทธิพลของสื่อ นั้น ควรให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่อของบุคคล ให้มากขึ้น  

แม้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อในระยะแรกนั้น
จะได้อธิบายถึงสื่อในความหมายของสื่อมวลชน ซึ่งก็คือสื่อหลักอย่างวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 
หรือหนังสือพิมพ์ แต่ต่อมาในงานศึกษาวิจัยจ านวนมาก โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาต่าง ๆ มีการน าทฤษฎีนี้มาใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือหาค าตอบเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
สื่ออ่ืน ๆ อันเป็นสื่อสมัยใหม่ที่ประชาชนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่าง
อินเทอร์เน็ตที่เป็นช่องทางการสื่อสารในลักษณะเชื่อมโยงกัน  และสื่อใหม่ที่เกิดจากการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตที่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ บล็อก ไลน์ หรือแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ 
สื่อเหล่านี้ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบข้อมูล เก็บข้อมูล ติดตามเรื่องราวของผู้คน ตลอดจน
สิ่งที่เกิดข้ึน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  

 มีข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค 
(NECTEC) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต เป็นจ านวนถึง 26,140,473 ราย จัดว่าเป็น
อันดับที่ 7 ของอาเซียน แสดงให้เห็นว่าประชาชนไทยจ านวนมากสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งสิ่งนี้
จะส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพ่ือใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตมีความสะดวก
และรวดเร็วขึ้น 

 นอกจากนี้ จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย 
ในช่วง พ.ศ. 2555 – 2556 โดย ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. นั้น พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี
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การใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สูงสุดโดยบริการที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูงสุด 3 อันดับ 
คือ บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ค และ ทวิตเตอร์ การสื่อสารผ่านข้อความ อาทิ ไลน์ 
และว็อทแอพ และการค้นหาข้อมูล (ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2557) ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่นิยมและเข้ามามี
บทบาทต่อประชาชนไทยและสังคมไทยมากขึ้น 

ในด้านจุดมุ่งหมายของการใช้อินเทอร์เน็ต ตามรายงานการส ารวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2556 พบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตนั้นส่วนใหญ่ มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือการรับส่ง e-mail ค้นหาข้อมูล ใช้งานเครือข่ายสังคม อ่านข่าวออนไลน์ ดูโทรทัศน์
และฟังวิทยุออนไลน์ เล่นเกมส์ ซื้อสินค้าและบริการ และท าธุรกรรมทางการเงิน (ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2557)   

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า ประชาชนด าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารจ านวนมาก 
และหลากหลายที่ส่งผ่านมาจากสื่อหลักอย่างวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  
และจากการเข้าถึงสื่อใหม่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และจากบทบาทของอินเทอร์เน็ตก็ท าให้สื่อ
หนังสือพิมพ์เองต้องปรับเปลี่ยนด้วยการน าเสนอในรูปแบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เช่น มติชนออนไลน์ 
ไทยรัฐออนไลน์ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิทัล   
แม้แต่สื่อหนังสือพิมพ์ เช่นไทยรัฐ ก็ก้าวเข้ามาในธุรกิจโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ภายใต้ชื่อ ไทยรัฐ ทีวี  
และธุรกิจดนตรีและบันเทิงอีกหลายแห่ง รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เหตุนี้จึงท าให้สถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพ่ิมขึ้นจ านวนขึ้นไปพร้อม ๆ กับการเติบโตขยายตัวของสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้เนื้อหา
สาระจากสื่อเหล่านี้มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น ทั้งเนื้อหาสาระเชิงบวกและเชิงลบ ประชาชน
ผู้รับสารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิจารณญาณเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ โดยสามารถใช้สื่ออย่างผู้ที่รู้ตัว
และตื่นตัวอยู่เสมอ เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองและแก่สังคม 

นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่ได้อธิบายหลักการและสาระส าคัญเกี่ยวกับทฤษฎี
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ (Uses and Gratifications Theory) ไว้ มีดังนี้ 

พัชนี  เชยจรรยา และคณะ (2541, หน้า 199) อธิบายว่าการศึกษาเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจในสื่อได้รับการพัฒนาขึ้นในแนวทางที่ตรงข้ามกับงานศึกษาวิจัยด้าน
สื่อสารมวลชนตามแนวคิดเดิมที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของสื่อที่มีต่อบุคคล หรือบุคคลเป็นผู้ถูกกระท า 
แต่พิจารณาในทางตรงกันข้ามว่าบุคคลเป็นผู้กระท า โดยมีความปรารถนาจะเลือกใช้สื่อเพ่ือสนอง
ความพอใจส่วนตัว สื่อจะไม่มีอิทธิพลต่อบุคคลที่ไม่เลือกใช้สื่อและการเลือกใช้สื่อนั้นสืบเนื่องมาจาก
เหตุผลทางจิตวิทยาและความต้องการทางสังคมของแต่ละบุคคล 

บลัมเลอร์ และ แคทซ์ (Blumler, and Katz, 1974) ได้กล่าวถึงทฤษฎีนี้ไว้ในหนังสือ 
เรื่อง The Uses of Mass Communications : Current Perspectives on Gratifications 
Research ว่าผู้ใช้สื่อแสดงบทบาทที่กระตือรือร้น (Active  User) ในการเลือกและการใช้สื่อโดยผู้ใช้
สื่อนั้นเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสื่อสารและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้สื่อ ผู้ใช้สื่อจะแสวงหาสื่อที่
สามารถตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด  และผู้ใช้สื่อมีทางเลือกหลายทางที่จะสร้างความพึง
พอใจให้ตนเอง  
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สุรพงษ์  โสธนะเสถียร (2557, 292 – 297) อธิบายไว้ว่า ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานอยู่ที่การ
เลือกใช้สื่อของผู้รับสารหรือผู้บริโภค โดยเชื่อว่าผู้รับสารสามารถจ าแนกในฐานะเป็นผู้ใช้หรือเปิดรับสื่อ 
เพราะผู้รับสารได้รับประโยชน์จากการเปิดรับสื่อทั้งในด้านการสร้างประสบการณ์ตรงจากข้อมูลข่าวสาร
ของสื่อ ผู้รับสารสามารถใช้ประโยชน์จากสาระในการน าเสนอของสื่อ และผู้รับสารเป็นผู้กระท าการใช้
ผู้รับสารถือว่าเป็นผู้กระตือรือร้นและต้องการไปสู่เป้าหมาย ผู้รับสารมีความรับผิดชอบในการเลือกสื่อ
เพ่ือสนองต่อความต้องการของตน และใช้สิ่งที่ได้มาเป็นหนทางในการสร้างความพึงพอใจ และได้สรุป
หลักการของทฤษฎีว่าประกอบด้วย 

1.  การมองผู้รับสารเป็นคนกระตือรือร้นและใช้สื่อเนื่องจากมีเป้าหมาย ผู้รับสาร       
ที่เป็นผู้กระตือรือร้นจะเลือกเปิดรับสื่อเนื่องจากเล็งเห็นอรรถประโยชน์ที่จะได้รับควบคู่กันไปกับ 
ความพึงพอใจ  

2.  ความพึงพอใจเป็นทางเลือกที่สื่อมอบให้กับผู้ดูผู้ชม 
3.  การแข่งขันระหว่างสื่อเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ชม 
4. ประชาชนมีความตระหนักต่อตนเองเพ่ือประโยชน์จากการใช้สื่อ และการประเมิน

คุณค่าของเนื้อหาสื่อจะกระท าได้โดยผู้รับสารเท่านั้น 
นอกจากนั้นยังได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงความต้องการที่ได้จากความพอใจในสื่อว่าอาจ

พิจารณาได้เป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ 
1. การรับรู้ เป็นความต้องการข้อมูลข่าวสาร ความรู้และประมวลภาพเพ่ือให้เข้าใจ

เรื่องราวที่ผ่านมา 
2. ความรู้สึกสะเทือนใจ เป็นอารมณ์ ความพอใจ หรือประสบการณ์ในทาง

สุนทรียศาสตร์ 
3. การบูรณาการในเรื่องส่วนบุคคล เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจและ

สถานภาพของผู้รับสาร 
4. การบูรณาการทางสังคม เป็นการเริ่มต้นในการเชื่อมโยงครอบครัว เพ่ือน สังคม 

และอ่ืน ๆ  
5. การปลดปล่อยความตึงเครียด เป็นการหนีจากโลกความจริงและสร้างความ

เพลิดเพลินให้ตนเอง 
กาญจนา  แก้วเทพ (2553, หน้า 285 – 286) อธิบายไว้ว่าทฤษฎีนี้มีแนวคิดว่าผู้รับสาร

มีวิธีการใช้สื่อและสารอย่างมีเป้าหมาย เป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาบทบาทหน้าที่ของสื่อแต่เปลี่ยน 
มุมมองจากเดิมว่าสื่อมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมอย่างไร มาเป็นมุมมองของปัจเจกบุคคลว่าคนแต่ละคน
ใช้สื่อเพ่ือหน้าที่อะไรบ้าง แนวคิดหลักมีดังนี้ 

1. ในการเปิดรับสารของผู้รับสารนั้น  มีความตั้งใจที่จะแสวงหาข่าวสารเพ่ือ
น ามาใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง 

2. การใช้สื่อมิใช่กิจกรรมที่กระท าไปตามยถากรรมหรือไร้เป้าหมาย หากแต่เป็น
กิจกรรมที่มีเป้าประสงค์ที่แน่นอน 

3.  ในท่ามกลางการแสวงหาข่าวสารของผู้รับสาร สื่อมวลชนมิใช่เป็นทางเลือกทาง
เดียวของบุคคล หากแต่เป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งท่ามกลางตัวเลือกอ่ืน ๆ   
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4.  ทิศทางที่บุคคลจะเลือกแสวงหาและใช้สื่อประเภทใดนั้นจะเกิดจากความต้องการ
ของบุคคลนั้นเป็นเบื้องต้น จากนั้นความต้องการจะถูกแปรมาเป็นแรงจูงใจที่จะผลักดันให้บุคคลเคลื่อนไหว
เข้าหาการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ  

จากแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นเป็นกระบวนการแต่ละขั้นตอนได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 8.2  การใช้สื่อและสารของผู้รับสาร 
ที่มา : กาญจนา  แก้วเทพ (2553, หน้า 286) 

 
ในการศึกษาเรื่องการใช้และการรับสารของผู้รับสารนั้นมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไป

ในทางทฤษฎีและในโลกแห่งความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น ในทางทฤษฎีระบุว่าหนังสือพิมพ์มีหน้าที่ให้
ข่าวสารและรายงานเหตุการณ์ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงผู้อ่านอาจซื้อหนังสือพิมพ์เพ่ือติดตามนว
นิยายจากละครโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการใช้สื่อเพ่ือความบันเทิง หรือเป็นคู่มือการซื้อของ เท่า ๆ กับใช้เพ่ือ
ติดตามข่าวสารหรือในกรณีสื่อประเภทอ่ืน ๆ ก็เช่นเดียวกัน (กาญจนา  แก้วเทพ, 2553, หน้า 67) 

กาญจนา  มีศิลปะวิกกัย (2553, หน้า 55) อธิบายว่าทฤษฎีนี้เป็นการพิจารณาสื่อแต่ละ
ประเภท โดยผู้รับสารมีสิทธิตัดสินใจในการเลือกรับสื่อมวลชนแต่ละประเภทด้วยตนเอง ทฤษฎีตั้งอยู่
บนหลักการ 3 ประการ คือ ผู้รับสารปลายทางก าหนดทิศทางการรับสื่อตามพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 
ผู้รับสารจะเลือกสื่อที่ต้องการใช้ และเข้าใจถึงความต้องการจึงเลือกสื่อที่สร้างความพึงพอใจให้กับตนเอง 

การศึกษาวิจัยที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสื่อของผู้รับสารกลุ่มต่าง ๆ อาทิ 
งานวิจัยเรื่องทัศนคติ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค พบว่า ส่วนใหญ่แล้วเป็นการใช้
เพ่ือสนทนากับเพ่ือนหรือคนรู้จัก เพ่ือค้นหาเพ่ือเก่าหรือหาเพ่ือนใหม่ นอกจากนั้นก็เป็นการใช้เพ่ือติดตาม
ข่าวสารที่สนใจและเหตุการณ์ต่าง ๆ และติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมชีวิตประจ าวันของเพ่ือน
หรือคนรู้จัก (ดวงทิพย์  เจริญรุกข์  เผื่อนโชติ, 2556) 

 (7) 

สภาวะทางจิต
และสังคมของ

บุคคล 

ความ
ต้องการ 

ความ
คาดหวัง 

สื่อ+แหล่ง 
ของสาร 

ความ
แตกต่างใน
การใช้สื่อ 

ผลที่เป็น 
ความพึงพอใจ

จากสื่อ 

ผลอื่น ๆ ที ่
เกิดตามมา 
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งานวิจัยเรื่องการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและ
เยาวชน ได้พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน ได้แก่ 
ความแตกต่างทางด้านครอบครัว เนื้อหาและรูปแบบรายการไม่สามารถดึงดูดความสนใจ ความสนใจ
ของเด็กและเยาวชนมีความหลากหลาย พ้ืนที่สื่อส าหรับเด็กมีไม่เพียงพอ ช่วงเวลาออกอากาศ         
ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาว่างที่แท้จริงของเด็กและเยาวชน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์
จากสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชน ได้แก่ การขาดความรู้เรื่องการเท่าทันสื่อของเด็กและ
ครอบครัว เนื้อหารายการส าหรับเด็กไม่ตอบสนองต่อพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก ไม่ครอบคลุม
ความหลากหลายของเด็ก และการขาดกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดการน าเนื้อหา
จากสื่อที่เปิดรับมาใช้ประโยชน์ (ลักษมี  คงลาภ และ อัปสร  เสถียรทิพย์, 2556) 

งานวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์และประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับทวิตเตอร์ในประเทศไทย 
ได้พบว่า ผู้ทวิตเตอร์ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้คือ เพ่ือติดตามข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนโดยใช้ผ่านคอมพิวเตอร์แลพทอป (laptop)  (สุขุมาลย์  คิดรอบ, 2552) 

งานวิจัยเรื่องการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊คในพ้ืนที่เครือข่าย
ความเป็นเพ่ือนของนักศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊คเพ่ือติดต่อกับเพ่ือนเก่า
ติดต่อกับเพ่ือนปัจจุบัน โพสต์หรือส่งรูปภาพและหาเพ่ือนใหม่ ในขณะที่นักศึกษาบางส่วนใช้เพ่ือเรียน 
รู้เหตุการณ์ต่าง ๆ โพสต์ข้อความ แบ่งปันข่าวสารและใช้เพ่ือการศึกษา (Raacke and Bonds–Raacke, 
2008) 

งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของผู้ชมแต่ละระดับที่มีต่อรายการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย พบว่า ผู้ชมใช้ประโยชน์จากรายการประเภทส่งเสริม
วัฒนธรรมไทยที่ออกอากาศทางสถานี จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ชมระดับบริหารจะใช้เพ่ือ
แสวงหาความรู้เพ่ือตอบสนองความอยากรู้ของตนเอง และเพ่ือน าความคิดไปต่อยอดและพัฒนากลุ่ม
ผู้ชมระดับกลางหรือพนักงานใช้เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากการชมรายการมาสร้างความรู้และใช้เป็น
หัวข้อสนทนา และผู้ชมระดับล่างหรือเป็นผู้ใช้แรงงานจะใช้เพ่ือน ามาข้อมูลที่ได้รับชมมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพและแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเอง (เจนิสตาร์  รักษ์สิริโสภา, 2553) 

นอกจากนั้นมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เพ่ือใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊คของประชาชนไทย จากการส ารวจของ Zocailrank 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่วิเคราะห์ข้อมูลบนโลกออนไลน์ของไทยพบว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้งาน เฟซบุ๊ค เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่าน ๆ มา โดยในปี 2556 มีจ านวนถึง 26 ล้านคน ซึ่งจัดเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน และ 
ผู้ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร (zocialrank, 2557) จากข้อมูลนี้จึงกล่าวได้ว่าเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นล าดับ 

โดยสรุปแล้วหากพิจารณาว่าในการใช้ประโยชน์จากสื่อนั้น ประชาชนผู้รับสารจะเป็น
ผู้เลือกเปิดรับสื่อและเลือกที่จะแสวงหาข่าวสารจากสื่อ เพ่ือน าไปใช้ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ 
ของตนเอง ประเด็นพิจารณาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปในลักษณะของ
การรู้เท่าทันสื่อมากน้อยเพียงใด หรือเป็นเพียงการใช้ข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาสาระจากสื่อเพ่ือสนอง
ความต้องการทางร่างกายและอารมณ์ของปุถุชน เท่านั้น ในขณะที่ปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่าง

http://www.zocialrank.com/
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กว้างขวาง ประชาชนผู้รับสารจึงควรมีความรู้เท่าทันสื่อ เพราะความรู้เท่าทันสื่อเป็นคุณสมบัติของการ
เป็น “พลเมืองผู้กระตือรือร้น” (active citizen) ของสังคมประชาธิปไตย (สุชาดา  จักรพิสุทธิ์, 2554, 
หน้า 59) เพ่ือที่จะสามารถใช้ความรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ความสามารถในการตีความ วิเคราะห์ 
แยกแยะ สังเคราะห์ และวิพากษ์ เนื้อหาสาระของสื่อ การโต้ตอบต่อสื่ออย่างมีสติและรู้ตัว การตั้ง
ค าถามเกี่ยวกับสื่อ การแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย
และมีคุณภาพ  ตลอดจน ความสามารถในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ (ส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556, หน้า 55) 

 
 

การใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อการด าเนินชีวิต 
การสื่อสารเป็นกิจกรรมส าคัญของคนเราที่ท าให้สามารถด าเนินชีวิตและประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ตามสถานภาพและบทบาทหน้าที่ของตน รวมทั้งช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล ระหว่างกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม  อีกด้วย  ด้วยเหตุนี้ในสังคมจึงอุดมไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่มี
เนื้อหาสาระหลากหลายประเภทเพ่ือตอบสนองการด าเนินชีวิต กิจกรรมทางธุรกิจ กิจกรรมทางสังคม  
และอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค การศึกษา การประกอบอาชีพ การบันเทิง สันทนาการ ฯลฯ  
ข้อมูลข่าวสารจ านวนมหาศาลถูกส่งผ่านสื่อและช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไปยังประชาชนผู้รับสาร 
โดยเฉพาะจากสื่อที่อยู่ในความนิยมอย่างสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ดังนั้น ประชาชนผู้รับสาร
จึงจ าเป็นต้องรู้จักเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาจากสื่อซึ่งมีทั้งเนื้อหาเชิงบวก เช่น ข้อมูลความรู้  
วิทยาการความก้าวหน้า หรือเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ และอ่ืน ๆ และเนื้อหาเชิงลบ เช่น เนื้อหาที่
เกี่ยวกับความรุนแรง เรื่องทางเพศ หรือความงมงายไร้สาระ เพ่ือเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และน าใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือการด าเนินชีวิต มีขอบเขตเกี่ยวข้องในสิ่งที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้  
การเรียนรู้ (learning) เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่ออยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนเป็น

การเรียนรู้ในระบบการศึกษา เมื่อพ้นวัยศึกษาคนเราก็ยังต้องเรียนรู้ ตราบใดที่ยังต้องด าเนินชีวิตย่อม
ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) โดยเป็นการเรียนรู้นอกระบบจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่มี
อยู่ในสังคม เพื่อให้สามารถเตรียมตัวปรับตัว และอยู่รอดได้ เพราะการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้
คนเราเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระท าซึ่งเกิดจากการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและการผ่านประสบการณ์
ทั้งของตนเองหรือของผู้อื่น การเรียนรู้ของคนในสังคมจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่มีการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อและตีความท าความเข้าใจ และจากการรู้จักท่ีจะแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่า
จากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสารจ านวนมากที่ไหลเวียนอยู่ในสังคมของเราและที่ไหลบ่ามาจากแหล่ง
อ่ืน ๆ ในโลกนั้น อาจมีทั้งที่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ฉะนั้นจึงอยู่ที่จะรู้จักเลือกใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาประเภทใด และจากสื่อใดที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
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การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาติดตามข่าวสาร
และเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นรอบโลกจากข่าวโทรทัศน์เป็นประจ าทุกวัน อาจารย์ค้นคว้าข้อมูลใหม่ ๆ 
ทางอินเทอร์เน็ต  เพ่ือให้รอบรู้ทันเหตุการณ์ในเรื่องต่าง ๆ แม่บ้านดูรายการเกี่ยวกับสุขภาพทางโทรทัศน์
เพ่ือน ามาใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง เกษตรกรติดตามฟังรายการข่าวสารการเกษตรจากวิทยุชุมชน  
เด็กนักเรียนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางอันตรายหลังจากมีข่าวเกี่ยวกับการท าร้ายนักเรียน เป็นต้น ทั้งนี้     
ไม่ว่าจะเรียนรู้ในเรื่องใดประเด็นส าคัญคือต้องทราบว่าจะสามารถหาข้อมูลข่าวสาร หรือเรื่องราวที่
ต้องการจากสื่อใด ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสื่อใดที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์
ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้จริง 

2. การอุปโภคบริโภค  
การอุปโภคบริโภค (consumption) เป็นกิจกรรมส าคัญส าหรับการอยู่รอดใน

การด ารงชีวิตคนเราทุกคนมีฐานะของผู้บริโภคในทางเศรษฐกิจและการพาณิชย์ การอุปโภคบริโภค
นอกจากจะช่วยให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ หรือปัจจัยสี่ แล้วยังช่วยตอบสนองความพึง
พอใจและความต้องการด้านอื่น ๆ ของชีวิตอีกด้วย 

คนเราจ าเป็นต้องจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยสี่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
เพ่ืออุปโภคบริโภคตอบสนองความต้องการด้านร่างกายซึ่งเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐาน ไปจนถึงเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการทางสังคม และความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไป โดยทั่วไปแล้วการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการและความพึงพอใจมักเกิดจากการได้รับ
การกระตุ้นและโน้มน้าวจากการโฆษณา การส่งเสริมการขาย หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด 
หรือการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการแยบยลต่าง ๆ ผ่านสื่อหลากหลายประเภท  ข้อมูล
ข่าวสารมากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถูกสื่อสารไปจากธุรกิจเจ้าของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูล
และเกิดการตัดสินใจซื้อในบริโภคที่รับข่าวสารโฆษณาหรือการส่งเสริมการจ าหน่ายรูปแบบต่าง ๆ 
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจธรรมชาติของวิธีการเหล่านี้ โดยต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลหรือเนื้อหา
สาระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในสื่อนั้นมีความจริงและน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด รวมทั้งจ าเป็น  
ต้องมีการแสวงหาข้อมูลจากสื่ออ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วย เพ่ือให้ตัดสินใจ
เลือกบริโภคอย่างผู้ตระหนักรู้ 

การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือการบริโภค ตัวอย่างเช่น พนักงานออฟฟิศดูโฆษณา
อาหารฟาสต์ฟู้ดทางอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ หรือแม่บ้านอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน
จากนิตยสารเล่มหนึ่งแล้วจึงตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับบ้านของตนเอง เป็นต้น  

3. ความบันเทิงและความเพลิดเพลิน   
ความบันเทิงและความเพลิดเพลิน (entertainment and diversion) เป็น

รูปแบบหนึ่งของการใช้ชีวิตที่ช่วยให้คนเราได้ผ่อนคลายจากงานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการท างาน
และในชีวิต หรือช่วยให้หลีกหนีจากความซ้ าซากจ าเจ รวมทั้งเป็นการเติมความสุขทางกายและใจ   
เพราะชีวิตคนเรานั้นจะด าเนินไปได้อย่างเป็นปกติสุขทั้งชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวย่อมต้องมีการ
สร้างความสมดุลแก่ชีวิตให้ได้ ซึ่งการหาความบันเทิงและความเพลิดเพลินก็เป็นส่วนหนึ่ งที่ช่วยสร้าง
ความสมดุลได้  
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การใช้สื่อเพ่ือความบันเทิงและความเพลิดเพลินเป็นสิ่งที่ผู้รับสารสามารถเปิดรับ
ได้ง่ายเนื่องจากสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ส่วนใหญ่นั้นมีสัดส่วนเนื้อหาที่เน้นความบันเทิงในรูปแบบ
รายการประเภทต่าง ๆ ทั้งรายการละคร รายการวาไรตี้ รายการเรียลลิตี้ รายการภาพยนตร์  และอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ สื่อใหม่อย่างเช่นเฟซบุ๊คก็เป็นสื่อหนึ่งที่ถูกใช้เพ่ือความบันเทิงและความสนุกสนานในหมู่
เยาวชนนักศึกษา ได้เช่นกัน (วิมลพรรณ  อาภาเวท และคณะ, 2554) อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญคือ
ประชาชนต้องเป็นผู้รับสารอย่างรู้เท่าทันต้องมีความเข้าใจได้ว่าสื่อเพ่ือความบันเทิงใดเป็นความบันเทิง
อย่างมีสุนทรียะหรือมีรสนิยมที่ดี  ที่ช่วยยกระดับจิตใจ ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมที่ดี  ไปพร้อม ๆ กัน 

การใช้สื่อเพ่ือความบันเทิงหรือความเพลิดเพลิน ตัวอย่างเช่น การชมภาพยนตร์  
แฟนตาซีเพ่ือความสนุกสนาน หรือการชมรายการตลกทางโทรทัศน์ เป็นต้น 

4. การสร้างความสัมพันธ์ 
การสร้างความสัมพันธ์ (relationship) เป็นการกระท าของมนุษย์อันเป็นสัตว์

สังคมที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและน าไปสู่การเป็นเพื่อน เป็นกลุ่มสังคม
เดียวกัน อันแสดงถึงการยอมรับตัวตนและการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เช่น ครอบครัว เพ่ือนสนิท  
เพ่ือนเรียน เพ่ือนท างาน หรือ เพ่ือนทางวิชาชีพ ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์หรือการมีมนุษยสัมพันธ์นี้
เป็นคุณสมบัติที่ท าให้สามารถอยู่ร่วมกับสมาชิกกลุ่มสังคมเดียวกันได้อย่างสนิทแนบแน่นเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน หรือกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างราบรื่นเป็นปกติสุข ในการสร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนหรือ
กลุ่มสังคมอ่ืน ๆ นั้น สามารถใช้สื่อและข้อมูลข่าวสารจากสื่อเพ่ือเป็นตัวกลางในการสร้างความสัมพันธ์
กับคนอื่น ๆ ในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว หรือเพ่ือน ๆ ในกลุ่ม ดังงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
การสื่อสารในเฟซบุ๊คท่ีพบว่านักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากเฟซบุ๊ค เพ่ือการสนทนา
กับเพ่ือนและคนอื่น ๆ หาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเพ่ือน คนรู้จัก สร้างความสัมพันธ์กับเพ่ือนและสังคม  
รวมทั้งใช้เพื่อโพสต์รูปและเรื่องราวของตนเอง (วิมลพรรณ  อาภาเวท และคณะ, 2554) 

การใช้ประโยชน์จากสื่อในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ตัวอย่างเช่น การพูดคุย
กับเพ่ือนร่วมงานเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่น ามาฉายทางโทรทัศน์ การที่สมาชิกในครอบครัวนั่ง
ชมรายการทางโทรทัศน์ด้วยกันทุกเย็น การรวมกลุ่มเพื่อนในเฟซบุ๊ค หรือไลน์ เพ่ือสนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น หรือสมาชิกพูดคุยกันผ่านกระดานสนทนาของเว็บไซต์ พันทิป ดอทคอม เป็นต้น  

5. การอาชีพ 
การอาชีพ (career) เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต คนเรานั้นเมื่อถึงวัยหนึ่งย่อมต้อง

ประกอบอาชีพเพ่ือให้มีรายได้สามารถดูแลตนเองและครอบครัว การประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่า
จะเป็นนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ พนักงานเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แพทย์ วิศวกร  
สถาปนิก  นักกฎหมาย นักแสดงหรืออ่ืน ๆ จ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้ และหาข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและความรู้ส าหรับพัฒนาการท างาน และเพ่ือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ก้าวทันความรู้ใหม่
ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การแสวงหาข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวต่าง ๆ ที่น ามาใช้ประโยชน์ในอาชีพนั้น
ช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในการงานอาชีพ ทั้งนี้ ข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาสาระ
ที่เผยแพร่ผ่านสื่อมีหลากหลายประเภท และน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ กันไป ผู้ที่อยู่ในอาชีพใดก็ตาม
สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อให้เกิดประโยชน์ได้ โดยต้องมีการพิจารณา หรือวิเคราะห์ สื่อและ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ อย่างรอบคอบเพ่ือเลือกรับข่าวสารหรือเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าจากสื่อที่มี
คุณภาพส าหรับใช้ในการท างาน  ต่อยอดความคิดเกี่ยวกับงาน และพัฒนางานอาชีพของตนเองต่อไป 
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การใช้สื่อเพ่ือประโยชน์ในการอาชีพ ตัวอย่างเช่น สถาปนิกได้รับความรู้ใหม่
เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารจากนิตยสารต่างประเทศ นักแสดงไทยหาความรู้เพ่ือพัฒนาบทบาท 
การแสดงของตนเองจากการดูละครต่างประเทศที่แพร่ภาพทางเคเบิ้ลทีวี  หรือนักธุรกิจอ่านหนังสือพิมพ์
เศรษฐกิจต่างประเทศเพ่ือให้ทราบสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้าของโลก เป็นต้น 

การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือการด าเนินชีวิตเป็นการใช้สื่อของปัจเจกบุคคลใน
ฐานะผู้รับสารที่สามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาสาระจากสื่อประเภทต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้
ในการด าเนินชีวิตของตนในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การเรียนรู้ การอุปโภคบริโภค การสร้างความเพลิดเพลิน
หรือความบันเทิง การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และการอาชีพ  

 
  

การใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อสังคม 
การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือสังคมมีความหมายในแง่ของการใช้สื่อ ข้อมูลข่าวสาร

หรือเนื้อหาจากสื่อ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ต่อคนจ านวนมากในระดับสังคม ดังนั้น การใช้สื่อใน
แง่มุมนี้จึงเท่ากับเป็นการขยายขอบเขตของการรู้เท่าทันสื่อของปัจเจกบุคคลให้สามารถส่งผลเชิงอรรถ
ประโยชน์ต่อเนื่องไปถึงผู้อ่ืนในสังคม การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือสังคมในด้านต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 

1. การท ากิจกรรมทางสังคม 
กิจกรรมทางสังคม (social affairs) เป็นกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระท าสิ่ง

ที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมส่วนรวมปัจจุบัน กลุ่มบุคคล และองค์กร หน่วยงานในภาครัฐ
และภาคเอกชนต่างให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรมทางสังคมอย่างมาก เพราะกิจกรรมทางสังคมใน
ลักษณะต่าง ๆ นั้น เป็นการท าคุณประโยชน์แก่ผู้อ่ืนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการท าประโยชน์แก่
ประชาชนและแก่สังคม ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ต่างเป็นสมาชิกของสังคมที่
สามารถริเริ่มหรือมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมได้ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งนี้ กิจกรรม
ทางสังคมอาจเป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม ไปจนถึงการรณรงค์ทางสังคม  
(social campaign) ต่าง ๆ เพ่ือสร้างกระแสความสนใจของประชาชนต่อการรณรงค์ซึ่งจะส่งผลให้
การรณรงค์ประสบความส าเร็จได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยงานและองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสื่อสารรณรงค์ทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ได้ด าเนินการรณรงค์ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส)  มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค มูลนิธิเมาไม่ขับ  เป็นต้น    

 การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือกิจกรรมทางสังคม ตัวอย่างเช่น การร่วมกันท าโครงการ
หาบ้านให้สุนัขหลังจากการสนทนาในกลุ่มเพ่ือนทางเฟซบุ๊คเกี่ยวกับข่าวการจับสุนัขจรจัดและสุนัข
พลัดหลง หรือการเดินทางไปบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยหลังจากได้รับทราบข่าวเกี่ยวกับ
ความต้องการโลหิตของสภากาชาดไทยจากการเผยแพร่ข่าวผ่านทวิตเตอร์ การน าประเด็นการรณรงค์
ทางสังคมที่ด าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐที่ได้ทราบจากข่าวในหนังสือพิมพ์มาส่งต่อผ่านทางสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อให้รับรู้ทั่วกันอย่างรวดเร็วขึ้น หรือการใช้ไลน์เพื่อแจ้งข่าวสารการรณรงค์ให้เพ่ือน ๆ 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ได้ทราบ เป็นต้น    
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2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีคุณภาพชีวิต (quality of life) ที่ดีย่อม

เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาประเทศได้ทางหนึ่ง  โดยปกติแล้วรัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถ้าภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสังคมสามารถมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชนตามศักยภาพย่อมส่งผลดีในภาพรวม ซึ่งส าหรับสื่อมวลชนหรือสื่อใหม่ต่าง ๆ นั้น 
บทบาทในการสื่อเนื้อหาสารที่มีประโยชน์มีคุณค่าจะช่วยให้ผู้รับสารในฐานะปัจเจกบุคคลสามารถใช้
สื่อให้เกิดประโยชน์เพ่ือเรียนรู้และกระท ากิจกรรมในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ย่อม
มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตให้ดีขึ้น  ซึ่งหาก
ประชาชนส่วนใหญ่ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในภาพรวมย่อมเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น 

การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น
แม่บ้านได้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เรียกว่า “clean food” ซึ่งเป็นอาหารทางเลือกส าหรับผู้รักสุขภาพ
จากนิตยสารฉบับหนึ่งแล้วจึงน าไปถ่ายทอดต่อให้ผู้อื่นทราบทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์หนึ่ง อาจมี
ส่วนช่วยให้แนวคิดเก่ียวกับอาหารประเภทนี้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางขึ้น หรือการแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดระหว่างผู้ใช้โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ ที่ปรากฏในสื่อ เป็นต้น การใช้สื่อ
ลักษณะดังกล่าวนี้มีส่วนช่วยให้ประชาชนในสังคมได้รับประโยชน์จากสื่อและสามารถน าข้อมูลความรู้
ได้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

3. การส่งเสริมสิทธิพลเมือง 
ในสังคมประชาธิปไตยนั้น สิ่งที่แสดงถึงสิทธิความเป็นพลเมือง (Rights of 

Citizen) อย่างส าคัญคือ การพูด การแสดงความคิดเห็น ประชาชนไทยทุกคนได้รับความคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพนี้ตามรัฐธรรมนูญ โดยปกติแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องราว หรือเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกันในครอบครัวในหมู่เพ่ือนหรือผู้ใกล้ชิด เว้นแต่ถ้ามีประเด็น 
เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใดที่ส าคัญ หรือเป็นกระแสสังคม หรือ มีผลกระทบกับตนเอง การพูดหรือ
การแสดงความคิดเห็นเพ่ือสนองตอบต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือประเด็นปัญหา นั้น ๆ อาจมี
ลักษณะต่างไป โดยอาจจะกระท าผ่านสื่อในวงกว้างขึ้น เพ่ือให้คนอ่ืน ๆ ในสังคมได้รับรู้ความคิดเห็น
ของตน โดยเฉพาะสื่อในสังคมออนไลน์ที่มีผู้นิยมใช้จ านวนมากเนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงง่ายและใช้งาน
สะดวก ตัวอย่างเช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊ค เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของบ้านเมืองที่
ปรากฏในสื่อ หรือการแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์เกี่ยวกับข่าวสารด้านลบของการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง หรือการเขียนจดหมายไปยังหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเพ่ือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานรัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น การพูดหรือ
แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบทั้งต่อตนเองหรือต่อส่วนรวมนี้เป็นการรักษา
สิทธิของประชาชนพลเมืองในการมีส่วนร่วมต่อประเด็นปัญหาหรือสถานการณ์ที่ปรากฏหรือเพ่ือการ
หาทางออกจึงเท่ากับเป็นการส่งเสริมความตระหนักในสิทธิพลเมืองให้กว้างขวางขึ้น  โดยเฉพาะหาก
การแสดงออกซึ่งสิทธิพลเมืองในลักษณะดังกล่าวสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อ
ประชาชนและสังคมส่วนรวม  
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การใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อการพัฒนา 
การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ในระดับปัจเจกบุคคล ระดับ

สังคมจนถึงระดับประทศ ซึ่งส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่ประกอบเป็นสังคมประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนา  โดยเฉพาะในปัจจุบันอันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ  เทคโนโลยีด้านการ
สื่อเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย และปริมาณข้อมูลข่าวสารจ านวนมากที่เผยแพร่ผ่านสื่อที่
สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ จึงเป็นการให้คุณค่าต่อสื่ออย่าง
แท้จริง    

การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระดับโครงสร้างของ
สังคมหรือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ นั้น มีดังต่อไปนี้ 

1. การศึกษา 
การศึกษา  (education)  เป็นองค์ประกอบส าคัญของทุกสังคม  การศึกษาเป็น

รากฐานที่ท าให้คนในสังคมมีความรู้ ความเข้าใจและช่วยพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิด 
มีความสามารถในการรู้จักแก้ไขปัญหา อันเป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การศึกษาจึงเป็น
เครื่องมือในการสร้างคนให้มีคุณภาพเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ นอกจากการศึกษาซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดให้ประชาชนผ่านระบบการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบหรือหรือการศึกษาตามอัธยาศัยแล้ว  จากการขยายตัวและเติบโตของสื่อท าให้ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อมีมากมายหลากหลายประเภทรวมทั้งข่าวสารประเภทความรู้และวิทยาการด้านต่าง ๆ 
ในลักษณะของ ข้อเขียน บทความ ที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นข้อมูลข่าวสารที่ช่วยเพ่ิมพูนความรู้แก่
ประชาชน เช่น บทความเชิงวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์ บล็อก โอเคชั่น  ที่ด าเนินการโดยเครือเนชั่น  
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และอ่ืน ๆ หรือในกรณีของครู อาจารย์ ที่น าความรู้ที่ได้จากเว็บไซต์ที่
เผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านต่าง ๆ ไปถ่ายทอดหรือใช้ในการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและ
เนื้อหาความรู้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อเหล่านี้เท่ากับเป็นการให้ความรู้ให้การศึกษาแก่ประชาชน สื่อจึงมี
ประโยชน์ในแง่ของการช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศด้วย 

2. เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ (economy) เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การอุปโภคบริโภค การผลิต การค้าขาย การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเกิดจากมีการกระท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว แม้แต่การโฆษณาในสื่อนั้นในทาง
เศรษฐกิจถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีโอกาสเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคา
ที่เหมาะสมเท่ากับช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้เกิดการสะพัดหมุนเวียนสมเหตุสมผลและเอ้ือให้
ประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบขากผู้ผลิตอย่างไม่เป็นธรรม (มาลี  บุญศิริพันธ์, 2556, หน้า 133)   
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในสื่อโดยเฉพาะสื่อที่เน้นด้านธุรกิจการค้าและด้านเศรษฐกิจจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและผู้ประกอบการค้า ตั้ งแต่ผู้ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อยต่าง ๆ ไปจนถึง
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่  ถ้าผู้ประกอบธุรกิจการค้าได้รับประโยชน์จากข่าวสาร 
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการค้าและสามารถน าไปต่อยอดได้ ย่อมช่วยให้การค้าขายหรือการด าเนินธุรกิจ
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ของกิจการประเภทต่าง ๆ ขยายตัว เกิดการอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น อันจะส่งผลต่อการเติบโตของ
ระบบเศรษฐกิจและช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเช่น ผู้ผลิตสินค้าชุมชนได้ความรู้เกี่ยวกับการ
บรรจุหีบห่อสินค้าที่ช่วยถนอมรักษาสินค้าจากหนังสือพิมพ์ธุรกิจจึงได้ปรับปรุงหีบห่อสินค้าให้ดีกว่า
แบบเดิมที่ใช้อยู่ ส่งผลให้สินค้าชุมชนดังกล่าวมียอดขายดีขึ้น  หรือ ผู้ประกอบการหน้าใหม่ได้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านกาแฟจากรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งและหาความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจ
กาแฟเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ตจึงท าให้สามารถเริ่มต้นเปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ ขึ้นได้  เป็นต้น    

3. การเมือง 
การเมือง (politic) เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีอยู่ในระบบสังคมเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารบ้านเมือง การจัดสรรทรัพยากรของชาติ การสร้างดุลยภาพด้านผลประโยชน์ของประชาชน
ความเกี่ยวข้องของประชาชนในทางการเมืองของประเทศที่มีระบบปกครองแบบประชาธิปไตย คือ 
การมีส่วนร่วมในมิติทางการเมืองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การพูด การเขียน การแสดงความคิดเห็น  
การออกเสียงเลือกตั้ง การลงประชามติ  และอ่ืน ๆ ตามรัฐธรรมนูญ การพัฒนาทางการเมืองของแต่
ละประเทศจึงข้ึนอยู่กับระบอบการเมืองการปกครองและการที่ประชาชนตระหนักรู้ถึงสิทธิของตนเอง      
ซึ่งการที่ประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจการเมือง  ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมือง และ
เข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนติดตามข่าวสารบ้านเมือง ติดตาม
เรื่องราวและกิจกรรมทางการเมือง ตลอดจนแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่มีการ
เผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อมวลชนหลักอย่างวิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเมืองจะอยู่ในลักษณะของข่าว การวิเคราะห์ข่าว บทความ ข้อเขียน หรือในสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สื่อนิยมใช้สื่อสารข่าวสารด้านการเมืองในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นกระแสด้าน
การเมือง การติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองช่วยให้ความรู้ความเข้าใจน าไปสู่การมีส่วนร่วมแสดง
สิทธิทางการเมืองและท าหน้าที่ในฐานะพลเมืองย่อมมีส่วนช่วยพัฒนาการเมืองของประเทศ   

4. วัฒนธรรม 
วัฒนธรรม (culture) เป็นกิจกรรมของสังคมท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับรูปแบบ

และวิถีชีวิตที่คนในสังคมเรียนรู้ร่วมกัน ส่งผ่านและสืบทอดไปในแต่ละยุคสมัย กิจกรรมในมิติ
วัฒนธรรม อาทิ การใช้ภาษา การรับประทาน การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ ดนตรี 
เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมยังเป็นสิ่งที่แสดงอัตลักษณ์ของแต่ละสังคม ที่แตกต่างจากสังคมอ่ืน ๆ  
วัฒนธรรมอาจปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย  และถ่ายทอดต่อไปในรุ่นลูกหลานเพ่ือด ารงอัตลักษณ์ของ
สังคมนั้น ๆ ส าหรับสังคมไทย ประชาชนเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 
(Socialization) และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารทางวัฒนธรรมที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร นั้นมีหลากหลายรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม เช่น รายการ
เกี่ยวกับศาสนาและธรรมะ การแสดงพ้ืนบ้าน รายการท าอาหาร รายการดนตรี สารคดีเกี่ยวกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม เป็นต้น ประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้จะมีความรู้ความเข้าใจ เรียนรู้ 
และสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นที่ยอมรับของสังคมไปสู่คนรุ่นหลังเพ่ือด ารงอัตลักษณ์ความเป็นไทย
สืบต่อไป 
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ปัจจัยเอื้ออ านวยต่อการใช้ประโยชน์จากสื่อ  
การที่ประชาชนซึ่งเป็นผู้รับสารจะใช้ประโยชน์จากสื่อได้ในระดับใดและอย่างไรนั้น 

มีปัจจัยด้านผู้รับสารที่เอ้ืออ านวยต่อการใช้ประโยชน์  ดังนี้ 
1. คุณลักษณะของผู้รับสาร  

การที่ผู้รับสารจะเปิดรับสื่อและเลือกรับข่าวสารจากสื่อเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์นั้น 
ประการแรกผู้รับสารต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น เป็นผู้ที่มีความต้องการที่จะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเพ่ือน าใช้ตอบสนองความต้องการความพึงพอใจ หรือเป้าหมายของตนเอง   
หากผู้รับสารขาดซึ่งความกระตือรือร้น ไม่ใส่ใจหรือสนใจในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่แพร่กระจายอยู่ใน
สังคม อาจพลาดโอกาสที่จะรับรู้เรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ 
การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อหมายความว่าผู้รับสารรู้จักสื่อ รู้ว่ามีสื่อ

ประเภทใดอยู่บ้าง รู้ว่าสื่อแต่ละสื่อเป็นอย่างไร รวมทั้งใครเป็นเจ้าของสื่อนั้น มีแนวทางการท างาน 
เป็นอย่างไร สื่อแต่ละสื่อเน้นน าเสนอเนื้อหาประเภทใด และอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถตัดสินใจได้ว่า
ควรเลือกท่ีจะเปิดรับสื่อและเนื้อหาต่าง ๆ จากสื่อใดบ้าง ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้  เช่น มีความรู้และ
เข้าใจได้ว่าระหว่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ฉบับใดที่มีข้อมูล
ข่าวสารด้านเศรษฐกิจและธุรกิจที่จะใช้ประโยชน์ได้ดีกว่า หรือรู้ว่าระหว่างสื่อโทรทัศน์กับสื่อสังคม
ออนไลน์ สื่อใดท่ีจะน าเสนอข่าวสารได้ถูกต้องน่าเชื่อถือกว่า เป็นต้น 

3. ความสามารถในการเข้าถึงสื่อและข้อมูลข่าวสาร 
การเข้าถึงสื่อและข้อมูลข่าวสารในที่นี้หมายถึงผู้รับสารสามารถที่จะเปิดรับและ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย  ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารสามารถมีทางเลือกมากขึ้น
ในการเลือกท่ีจะรับรู้ข่าวสารที่ดีหรือเหมาะสมตามความจ าเป็นของตนเองจากสื่อใดได้ ความสามารถ
ในการเข้าถึงสื่อและข้อมูลข่าวสารช่วยให้ผู้รับสารมีการเปรียบเทียบเนื้อหาสาระเดียวกันจากสื่อหลาย
สื่อเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ 

ความสามารถในการเข้าถึงสื่อและข้อมูลข่าวสารของผู้รับสารแต่ละคนนั้น
แตกต่างกัน อาทิ ผู้รับสารในเมืองหลวงอาจสามารถเข้าถึงสื่อหลาย ๆ ประเภทได้พร้อมๆ กันอย่าง
สะดวก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เป้าหมายหลักของการกระจายเสียงและแพร่ภาพของสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์  
รวมทั้งอาจได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อใหม่เช่นสื่อสังคมออนไลน์ได้มาก  เนื่องจากมีผู้ใช้สื่ อประเภทนี้
เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน  ดังนั้นเรื่องราวข่าวสารเดียวกันอาจถูกส่งผ่าน
สื่อหลาย ๆ สื่อ จึงเป็นโอกาสที่ผู้รับสารจะรับรู้ได้จากหลาย ๆ แหล่งและเปรียบเทียบความถูกต้อง
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารดังกล่าว   ในทางตรงข้ามหากผู้รับสารไม่สามารถเข้าถึงสื่อและ
ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายย่อมท าให้เกิดข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ  

4. ความสามารถในการตีความเนื้อหาสาร 
การตีความเนื้อหาสารหมายถึงการที่ผู้รับสารสามารถท าความเข้าใจได้ว่าเนื้อหา

สาระที่อยู่ในสื่อต่าง ๆ นั้น เป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้ ความคิดเห็น เรื่องที่แต่งขึ้น หรืออ่ืน ๆ  
รวมทั้ง เข้าใจได้ถึงความหมายที่แท้จริงและสาระส าคัญของเนื้อหาตลอดจนความหมายแฝงต่าง ๆ  
และน าไปสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาสารได้ว่าเป็นอย่างไร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
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และวิพากษ์จะช่วยให้ผู้รับสารสามารถพิจารณาท าความเข้าใจเนื้อหาสาร ตลอดจนตัดสินคุณค่าของ
เนื้อหาสารและน าใช้ประโยชน์ได้ เช่น การที่หนังสือพิมพ์ 2 ฉบับ เสนอบทความวิเคราะห์สถานการณ์
ทางการเมืองในประเด็นเดียวกันแต่ด้วยมุมมองที่แตกต่างกัน นั้น แต่ละฉบับต้องการสื่ออะไร มีสิ่งใด
แฝงอยู่ในบทความบ้าง เป็นต้น ความสามารถในการตีความเนื้อหาสารจะช่วยให้ผู้รับสารสามารถ
ประเมินได้ว่าเนื้อหาเหล่านั้นตรงกับความต้องการใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 

หากประชาชนผู ้รับสารสามารถพัฒนาตนเองให้ประกอบด้วยลักษณะและ
ความสามารถดังข้างต้น ย่อมจะเอ้ืออ านวยให้การใช้ประโยชน์จากสื่อเกิดคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อ
สังคม 

 
 

สรุป 
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสื่อเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการรู้เท่าทันสื่อ 

และการที่ประชาชนผู้รับสารจะใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และต่อสังคมได้นั้น ประชาชนผู้รับ
สารต้องสามารถประเมินสื่อได้ด้วยตนเอง 

การประเมินสื่อ หมายถึง การพิจารณาตัดสินคุณค่าของสื่ออย่างมีหลักการหลักเหตุผล
ซึ่งแนวทางการประเมินอาจใช้หลักการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสื่อ จริยธรรม
ของสื่อ หรือความคาดหวังของสังคม เป็นต้น 

การประเมินสื่อสามารถประเมิน ได้ ใน 3 มิติ ได้แก่ การประเมินองค์กรสื่อ การ
ประเมินผู้ผลิต และการประเมินเนื้อหาสาร การประเมินสื่อมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้รับสารสามารถ
ตัดสินใจเปิดรับสื่อ เลือกรับข่าวสาร และน าไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตและต่อสังคม  

การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือการด าเนินชีวิต  ได้แก่  การเรียนรู้  การอุปโภคบริโภค  
ความบันเทิงและความเพลิดเพลิน การสร้างความสัมพันธ์  และการอาชีพ 

การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือสังคม ได้แก่ การท ากิจกรรมทางสังคม การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการส่งเสริมสิทธิพลเมือง 

การใช้ประโยชน์จากสื่อเพ่ือการพัฒนา ได้แก่ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง และ  
วัฒนธรรม 

ปัจจัยเอื้ออ านวยต่อการใช้ประโยชน์จากสื่อ ได้แก่ คุณลักษณะของผู้รับสาร ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ ความสามารถในการเข้าถึงสื่อและข้อมูลข่าวสาร และความสามารถในการ
ตีความเนื้อหาสาร  
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๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  ปาลโมกข์ ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพร  ต่ายค า 
 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)   
ส านักงานคุ้มครองผู้บริโภค  ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
๑.  นางสาวศิริวรรณ  ฟุ่มเฟ่ือง ๒. นายตรี  บุญเจือ 
๓.  นางราตรี  จุลศิริ ๔. นายอัมรินทร์  สวัสดิวงษ์ 
๕.  นายณัฐกานต์  หวานแก้ว 



 


