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สือ่ มีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ และค่านิยมของคนทุกเพศวัยการศึกษาพฤติกรรมการใช้สอ่ื แบบภาคตัดขวาง
ในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี อ.กันทร
วิชยั จ.มหาสารคาม จานวน 60 คน เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า 53% เป็ นชาย ส่วนใหญ่ครอบครัวมีอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจ้า ง อาศัย อยู่กบั บิดา มารดาได้รบั ค่าใช้จ่ายเป็ นค่าขนมเฉลี่ยวัน ละ 30 บาท ด้า น
พฤติกรรมการใช้ส่อื พบว่า 65% ใช้เวลาว่างในการเล่นเกมส์ เฟสบุค ดูโทรทัศน์และช่วยพ่อแม่ทางานเพียง
25 % เกือ บครึ่ง ไม่ ช อบอ่ า นหนั ง สือ ถ้า อ่ า นจะเป็ น หนั ง สือ การ์ตู น และรับ รู้ว่ า เกือ บทุ ก ครอบครัว มี
โทรศัพท์มอื ถืออย่างน้อย 1 เครื่อง 78% มีและใช้ในช่วงเช้าหรือก่อนนอน 30% ใช้ขณะรับประทานอาหาร ทา
การบ้าน ครึง่ หนึ่งใช้วนั ละไม่เกิน 3 ชัวโมง
่
31%ใช้ 3-5 ชม./วัน แต่ใช้คน้ งานหรือโทรไม่ถงึ 10% ส่วนการใช้
อินเตอร์เนต เกือบทัง้ หมดใช้ในการเล่นเกมส์ แชท ดูหนังฟั งเพลง มี 6% ใช้ดูภาพโป๊ 90% ยอมรับว่าติด
เกมส์ เมื่อประเมินทัศนคติพบว่า 83% มีทศั นคติเชิงบวกระดับปานกลาง ส่วนทักษะในการใช้ส่อื พบว่า 63%
ไม่ทราบว่า รหัสอีเมล์ต้องเก็บเป็ นความลับ กว่า 80% สามารถค้นหาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ ส่วนข้อมูลด้าน
สุขภาพ สนใจเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ความงามและการลดน้าหนัก และข้อมูลในเฟสบุคเชื่อว่าจริง 50% และ
มีอิทธิพลต่ อคนทุกเพศวัยมากถึงมากที่สุด (61%) โดยมีผลดีกบั ผลเสียพอๆกัน (40%) 42% สามารถ
วิเคราะห์ส่อื ได้ระดับปานกลาง เมื่อสมมติสถานการณ์เพื่อประเมินการตัดสินใจในการอ่าน/แชร์ พบว่า หาก
เป็ นข่าวทีไ่ ม่น่าเป็ นไปได้ จะไม่สนใจและปิ ดเว็บนัน้ แต่ถ้า คนแปลกหน้าคนไทยขอเป็ นเพื่อน 73% จะกลัว
และปฏิเสธ ถ้าเป็ นชาวต่างชาติ จะเข้าไปค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และถ้านัดออกมาพบหรือไปดูหนัง ทาน


อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน


26

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปาง ปี ท่ี 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)

ข้าว เกือบทัง้ หมดไม่ออกมาพบ โดยมีทงั ้ ปฏิเสธทันที (68%) แต่ 20% ลังเลและถามรายละเอียดและผัดผ่อน
ไปก่อน ด้านสือ่ โฆษณาอาหารเสริม ความงาม แม้ว่า 50% จะไม่เชื่อ แต่มกี ารค้นหาข้อมูลและแชร์ให้เพื่อนดู
ดังนัน้ แม้บริบทของพืน้ ทีศ่ กึ ษาอยู่ชานเมือง แต่มกี ารเข้าถึงสื่อทุกแห่ง แม้จะสามารถค้นหา/ใช้เป็ น
และยังกลัว ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้า แต่ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ พบว่า สนใจอ่าน คุยและแชร์ให้เพื่อน โดยไม่ปรึกษา
ครู ผูป้ กครอง จึงมีโอกาสทีจ่ ะหลงเชื่อและถูกภัยสังคมหลอกให้พบ/ขายสินค้าอันตรายได้ ดังนัน้ โรงเรียนและ
ชุมชนควรมีการเฝ้ าระวังและจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวติ ให้เด็กตัง้ แต่เด็กอนุบาลเพื่อให้มกี ารใช้อย่างพอเพียง
มากทีส่ ดุ
คาสาคัญ: พฤติกรรมการใช้สอ่ื ,สือ่ ,ทักษะชีวติ ,วัยรุ่น,เด็กยุคศตวรรษที่ 21

ABSTRACT
Media influences the way of life and values of all ages people. This study of cross-media,
media behavior in upper and lower elementary and junior secondary high school students, Ban Nong
Um Wai Samakkhi School, Kantharawichai District, Mahasarakham Province, the number of 60
students in June,2017. The results revealed that most of 53% were boys, that live with their
parents. Most of them work as farmer and employee. They give average a day 30 baht as pocket
money for their children. In terms of media usage, 65% spent time playing games, watching TV, and
helping their parents work 25%. Nearly half did not like to read, but if they read it they read comic
books, recognized that almost every family had at least one mobile phone. 78% had and used in the
morning or before bedtime. 30% used while eating, do homework. Half of them use no more than 3
hours a day, 31% used 3-5 hours/day, but less than 10% used to work, search or call. Almost of
them used to play games, movies, music. 6% used to see the porn image. 90 % of them admitted
that they were addicted to the game on the internet. When attitudes were assessed 83% had a
positive attitude toward the medium. 63% of respondents did not know that their email IDs were
confidential. About health information, interested in health promotion, beauty and weight loss. 50%
believed in a web’s information and it had the highest level of influence on people of all ages (61%)
with both good and bad effects (40%). 42% of them have moderate ability in media analysis. When
assuming situation to evaluate decision to read / share, the result found that they did not care the
news was unbelievable and closed the web. 73% were afraid and rejected Thai stranger who asked
for a friend and searched the information before deciding to add a foreigner as their friend. 68%
declined immediately when they were invited to a movie or eat outside, but 20% were hesitant.
Advertising, beauty products, although 50% did not believe it, they would search and share it with
their friends.
So, despite the context of the study area was the suburbs, but with access to all media, the
students were able to use the online media to search and use the media fairly well. But qualitative
information indicated that they interested to read, talked and shared with friends by not consulting
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teachers nor parents. There was a chance that they would be fooled and the villain was tricked into
finding/selling dangerous goods. Schools and communities should be supervised and provided with
life skills for children from kindergarten to ensure that they are sufficiently for the most adequate
used.
Keywords: Social Media using Behavior, Social Media, Social Media using skill, Youth, Child in 21st
Centuries

บทนา
ยุคศตวรรษที่ 21 (ค.ศ.2001-ปั จจุบนั ) เป็ นสังคมแห่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การสร้างสิง่
อานวยความสะดวกทีท่ นั สมัย กลยุทธ์ทางธุรกิจทาให้มกี ารส่งเสริมการขาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีการใช้
อย่างไม่มกี รอบจากัด เกิดพฤติกรรมการหลงใหลการใช้งานจากความเพลิดเพลินและอิทธิพลของกระแสสังคม
ต่อการใช้งานเกินพอดี1 ผลเชิงบวกมีคุณูปการมากมายต่อการพัฒนาคน แต่เชิงลบทาให้พฤติกรรมและการใช้
ชีวติ ของบุคคลเปลีย่ นไป เกิดช่องว่างของการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสังคมและครอบครัว และกลายเป็ นช่องทาง
ในการหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ และในปั จจุบนั เด็กเล็กมักถูกเลีย้ งดูหรือสร้างการเรียนรูผ้ ่านเทคโนโลยีและ
ใช้สอ่ื มากกว่าร้อยละ 802 และปั ญหาของระบบการศึกษาทีย่ งั ไม่สามารถทาให้เด็กไทยมีทกั ษะชีวติ มากพอ ที่
จะดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพได้ การสร้างทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ มีมากกว่าการอ่านออกเขียนได้ แต่ตอ้ งสามารถ
ค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง เข้าใจเนื้อหาจากสื่อ สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ คัดกรองและพัฒนาสื่อในแบบ
ของตนเองได้3 ซึง่ เป็ นตัวกาหนดแรงจูงใจ4 และปั จจัยกาหนดสุขภาพทีป่ ระเทศสมาชิกทัวโลกควรน
่
าพัฒนา 5
และมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมสุขภาพ เช่น การบริโภคนิยมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยสัมพันธ์กบั
การศึกษา เพศ รายได้6 ดังนัน้ การส่งเสริมทักษะชีวติ ให้เด็กในยุคศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนให้เด็กตัง้ แต่ระดับอนุบาลในการใช้ส่อื และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสิง่ จาเป็ น โดยให้เด็กมีการ
ค้นคว้าด้วยตนเองและครูเป็ นผู้สนับสนุ น 7 โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี เป็ นโรงเรียนขยายโอกาส
จัด การเรีย นการสอนตัง้ แต่ ระดับ อนุ บาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ตัง้ อยู่บริเ วณชานเมือ งห่ างจากคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประมาณ 14 กิโลเมตร มีการคมนาคมสะดวก และการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ดี และเป็ นพืน้ ทีศ่ กึ ษาและบริการวิชาการของคณะแพทยศาสตร์และคณะอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสารวจพฤติกรรมการใช้สอ่ื ช่วยให้โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้
ทราบข้อ มูลสถานการณ์ ก ารรู้เ ท่ า ทัน สื่อ และน าข้อ มูลมาใช้ใ นการเฝ้ า ระวัง ให้ใ ช้ส่อื อย่ า งพอเพีย ง และ
ออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูเ้ รื่องสื่อ ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็ง ปลอดภัยของครอบครัว ชุมชน
ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมและทัก ษะการใช้ ส่ือ ในนั ก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาตอนปลายและชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ.กันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
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วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาการใช้สอ่ื
2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่อสือ่
3. เพื่อศึกษาทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. การออกแบบการศึกษา เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive
study) โดยมีวธิ กี ารรวบรวมแบบผสม (Mixed-method) ทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. เป้ าหมายในการศึกษา มีดงั นี้
2.1 พืน้ ทีแ่ ละประชากรศึกษา ศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศีกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 อ.กันทรวิชยั ซึง่ มีจานวน 4 แห่งคือ โรงเรียนบ้านน้ าใสม่วง
วิทยา บ้านวังบัวสามัคคีวทิ ยา บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)และโรงเรียนบ้านเหล่า
2.2 พืน้ ทีแ่ ละกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา ศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี ตาบล
นาสีนวน อาเภอกันทรวิชยั ในนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายและชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยสุ่ม
โรงเรียนแบบอย่างง่าย (Random Sampling) 1 แห่ง จากทัง้ หมด 4 แห่งและกลุ่มตัวอย่างมีสองกลุ่มคือ 1)
นักเรียนเป้ าหมายทีส่ มัครใจและผูป้ กครองยินยอมให้เข้าร่วมการศึกษา 2) แกนนาชุมชน ตัวแทนผูป้ กครอง
และครู ทีร่ ่วมกันประเมินสถานการณ์ปัญหาจากการใช้สอ่ื หาแนวทางการเฝ้ าระวังในเด็ก และครอบครัว
2.3 ระยะเวลาในการศึกษา รวบรวมข้อมูลเดือนมิถุนายน 2560
3. ขัน้ ตอนการดาเนินการศึกษา มีดงั นี้
3.1 ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร ข้อมูลเบื้องต้นจากเครือข่าย เพื่อศึกษาสถานการณ์และ
ช่องว่างในการศึกษา พัฒนาเป็ นโครงร่างและขออนุมตั โิ ครงการ
3.2 ประสานพืน้ ทีศ่ กึ ษา ขออนุมตั ทิ าการศึกษา ระยะเวลาและกระบวนการศึกษา
3.3 ขออนุ ญาตผู้ปกครองและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล
สรุปประเด็นสาคัญเพื่อสะท้อนข้อมูลแก่พน้ื ที่
3.4 เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์และตีพมิ พ์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
4. เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล
4.1 ข้อ มู ล เชิ ง ปริม าณ ใช้ แ บบสอบถามซึ่ง มี ท ัง้ หมด 4 ส่ ว นได้ แ ก่ 1) ข้อ มู ล ทัว่ ไปของ
อาสาสมัคร 2) การใช้สอ่ื เพื่อดูแลสุขภาพในชีวติ ประจาวัน 3) ทัศนคติต่อสือ่ และ 4) ทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ เพื่อ
ดูแลสุขภาพแบบพอเพียง
4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสนทนากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
5. สถิตแิ ละการวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลปริมาณ ใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา โดยวิเคราะห์หาค่าสัดส่วน ร้อย
ละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
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ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทัวไปของอาสาสมั
่
คร พบว่า เป็ นเพศชายมากว่าเพศหญิงเล็กน้อย และส่วนใหญ่รูปร่าง
ผอม (46.6%) และปกติ (29.3%) เกือบหนึ่งในสีน่ ้าหนักเกิน กว่า 80% พ่อแม่เป็ นเกษตรกรและรับจ้าง รับรูว้ ่า
ครอบครัวมีหนี้สนิ (75.0%) โดยมีรายได้ประมาณ 1,000-20,000 บาท และได้รบั ค่าขนมมาโรงเรียนวันละ 30
บาท (SD=14.3) สูงสุด 100 บาท/วัน, ต่าสุด 10 บาท ซึง่ รูส้ กึ ว่าไม่พอเพียง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: คุณลักษณะทางประชากรของอาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมโครงการ (n=60)
ด้านคุณลักษณะของอาสาสมัคร
เพศ (n=60)
- เพศชาย

จานวน

32
BMI (n=58) ค่า Median = 18.6,SD=5.3,max=46.0,min10.7
- ผอม (<18.5)
27
- ปกติ (18.5-22.9)
17
- ท้วม (23.0-24.9)
6
- อ้วน (25-29.9)
6
- โรคอ้วน ( >=30)
2
พักอาศัยกับ
พ่อแม่และญาติ
60
อาชีพพ่อแม่
เกษตรกร
29
รับจ้าง
22
ข้าราชการและอื่นๆ
9
ฐานะครอบครัว
ค่อนข้างสบายไม่มหี นี้สนิ
9
มีหนี้สนิ บ้าง
45
มีหนี้สนิ มาก
6
รายได้ครอบครัว 1,000-20,000 บาท
ได้รบั ค่าใช้จา่ ยในการมาโรงเรียน
ค่าขนม (n=50) median= 30 บาท (SD=14.3) สูงสุด 100 บาท/วัน, ต่าสุด 10 บาท
ไม่เพียงพอ (n=60)
45 75.0

ร้อยละ
53.3
46.6
29.3
10.3
10.3
3.4
100.0
48.4
36.7
14.9
15.0
75.0
10.0

2. การใช้ส่อื พบว่า จากการสนทนากลุ่มผูป้ กครอง ครู ประเมินว่านักเรียนมีและใช้โทรศัพท์เกือบ
80% แต่ในระดับครอบครัว/ชุมชนมีและใช้ 90% บางครอบครัวมีครบทุกคนหรือมากกว่า เนื่องจากเครื่องราคา
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ถูก แต่พ่อแม่ผปู้ กครองใช้ในการโทรติดต่อ และไม่ค่อยรูว้ ธิ กี ารใช้แอพพลิเคชันอื
่ ่น และไม่ค่อยได้มกี ารดูแล
เนื้อหาหรือช่องทางการใช้ แต่ควบคุมปริมาณการใช้จากการเติมเงินโทรศัพท์ และจากการสารวจพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง 50% ใช้เวลาว่างในการเล่นโทรศัพท์มอื ถือ มีเพียง 35% ทีใ่ ช้ในการทางานบ้านช่วยพ่อแม่และอ่าน
หนังสือ โดยมีเพียง 13.3% ทีใ่ ช้โทรศัพท์มอื ถือในการค้นงานหรือโทรติดต่อ ซึง่ 50% ใช้ 3 ชัวโมงขึ
่
น้ ไปต่อ
วัน แม้สว่ นใหญ่ใช้ช่วงเช้าและก่อนนอน แต่เกือบ 30%ใช้ขณะรับประทานอาหารและเรียนหนังสือ ในการใช้
อินเตอร์เนท จากร้านที่ให้บริการ ใช้ในการค้นงานเพียง 10% แต่ใช้ไม่เกิน 3 ชัวโมงจากข้
่
อจากัดของ
ค่าใช้จ่ายและเวลา 90% ยอมรับว่าติดเกมและการค้นหาข้อมูลสุขภาพจะสนใจเรื่องความงาม การลดน้ าหนัก
และการส่งเสริมสุขภาพ
ตารางที่ 2: การใช้สอ่ื (n=60)
การใช้สื่อ
การใช้เวลาว่าง
- ใช้โทรศัพท์มอื ถือ
- ดูทวี ี
- ช่วยพ่อแม่ทางาน
- อ่านหนังสือและอื่นๆ
มีและใช้โทรศัพท์มือถือ (เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้ อย)
- เฟสบุค
- เล่นเกมส์
- ดูหนัง ฟั งเพลง
- โทรติดต่อ
- ค้นงาน
ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์มอื ถือ
- ไม่ถงึ 3 ชัวโมง
่
- 3-5 ชัวโมง
่
- > 5 ชัวโมง
่
ช่วงเวลาที่ใช้
- ตอนเช้าหรือก่อนนอน
- ขณะเรียนหนังสือ/ทาการบ้าน
- ทานข้าวและเวลาว่าง
การใช้อินเตอร์เนท (เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้ อย)
- แชทคุยกับเพื่อน
- เล่นเกมส์
- ดูหนัง

จานวน

ร้อยละ
30
9
15
7

50.0
15.0
25.0
10.0

23
12
12
5
3

38.3
20.0
20.0
8.3
5.0

30
19
11

50.0
31.7
18.3

43
7
10

71.7
11.7
16.6

23
15
7

38.3
25.0
11.7
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- ค้นหางาน
- ดูขา่ ว/ดูภาพโป๊
ระยะเวลาที่ใช้
- ไม่ถงึ 3 ชัวโมง
่
- 3-5 ชัวโมง
่
- > 5 ชัวโมง
่
การเล่นและติ ดเกมส์
- ไม่เล่น
- เล่นและไม่ตดิ
- เล่นและติด
ความสนใจข้อมูลสุขภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
- ความงาม
- ลดน้าหนัก
- ส่งเสริมสุขภาพ

6
4

10.0
6.0

38
12
6

63.3
20.0
10.7

2
4
53

3.3
6.7
90.0

26
23
38

43.3
38.3
63.3

3. ทัศนคติต่อสื่อ พบว่า 83.3% มีทศั นคติเชิงบวกในระดับปานกลาง และระดับน้อย (13.3%) ดัง
ตารางที3่
ตารางที่ 3: ทัศนคติในการใช้สอ่ื
ระดับทัศนคติเชิงบวก
- น้อย (คะแนน<27 คะแนน)
- ปานกลาง(คะแนน27-35 คะแนน)
- มาก(คะแนน >35 คะแนน)

จานวน(คน)
8
50
2

ร้อยละ
13.3
83.3
3.3

3. ทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทกั ษะทีเ่ หมาะสม เช่นสามารถใช้ ส่อื ในการค้นหา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ (95.0%) รูว้ ่าข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บเป็ นความลับ (มากกว่าครึง่ ) แต่สมุดบัญชีธนาคารส่วน
ใหญ่ไม่ทราบ (63.3%) แต่เมื่อประเมินทักษะการรูเ้ ท่าทันสื่อ ได้แก่ การอ่านและวิเคราะห์ การแยกแยะคัด
กรองข้อมูลโดยการค้นหาก่อนตัดสินใจ ภายใต้สถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน พบว่า มีทกั ษะค่อนข้า งเหมาะสม
โดยไม่พาตนเองไปสูส่ ถานการณ์เสีย่ ง แต่บางส่วนยังมีการอ่าน การค้นหา การถามเพื่อนหรือการผัดผ่อนไป
ก่อน ซึ่งบางครัง้ บางสถานการณ์เช่น การถูกนัดพบจากคนแปลกหน้าหรือชาวต่างชาติ หากเปิ ดโอกาสให้ มี
การสอบถาม ถามเพื่อนให้แน่ใจ โดยไม่ปฏิเสธให้เด็ดขาด (18.3%) มีโอกาสทีจ่ ะถูกชักจูงให้ทาตามได้ แต่ใน
กรณีเป็ นชาวต่างชาติ มีการตอบรับทันทีและปรึกษาเพื่อนถึง 23.4% และในกรณีทม่ี สี ่อื เสนอด้านลบ มีความ
รุนแรงและปั ญหา ส่วนใหญ่ (92.7%) กลัว ละอายหดหู่ 857% อยากให้มกี ารจัดการเด็ดขาด นามาเป็ น
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บทเรียนให้ระวังตัว และเมื่อดูในภาพรวม พบว่าสื่อมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมคน (57.0%) มีผลทัง้ ดีและเสียต่อ
สุขภาพแต่มที กั ษะในการใช้สอ่ื ในระดับปานกลาง (50.0%) ถึงมาก (37.5%) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ (N=60)
ทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่
จานวน (คน) ร้อยละ
1. การค้นหาศัพท์ภาษาอังกฤษในสือ่ ได้
57
2. การเก็บข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับ
- เลขบัตรประชาชน
35
- รหัสอีเมล์
34
- บัญชีธนาคาร
22
3. การวิเคราะห์และตัดสินใจตามสถานการณ์สมมติ
3.1 กรณีขา่ วทีม่ โี อกาสเป็ นไปไม่ได้
- มีการวิเคราะห์เนื้อความ ไม่เชื่อ และปิ ด
30
- มีการค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม
26
- แชร์ต่อ
3
3.2 ภาพ คลิปโฆษณา หรือข่าวทีไ่ ม่เหมาะสม มีผลกระทบต่อสังคม
- มีการชมและแชร์
3
- มีการค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม
17
- ปิ ดทันที
39
3.3 มีเพื่อนในไลน์/เฟสนัดมาพบโดยไม่เคยเจอกัน
- ตอบรับทันที
1
- ปฏิเสธทันที
44
- ถามรายละเอียดให้ชดั เจน
6
- ผัดผ่อนไปก่อน
2
- ปรึกษาพ่อแม่
5
- ถามเพื่อน
2
3.4 เพื่อนชาวต่างประเทศขอเป็ นเพือ่ นในเฟส
- ตอบรับทันที
7
- ค้นหารายละเอียดเพิม่ เติม
41
- ปรึกษาครอบครัว
5
- ปรึกษาเพื่อน
7
3.5 รูป/ข้อมูลประจาตัวของเพื่อนทีป่ รากฏในเฟสบุค คิดว่าเป็ นเรื่อง
จริงขนาดไหน (คะแนนเต็ม 10)
- เป็ นจริง (6-10 คะแนน)
10
- ครึง่ เดียว(5 คะแนน)
34

95.0
58.3
56.7
36.7

50.0
43.3
6.0
5.0
28.3
65.0
1.7
73.3
10.0
3.3
8.3
3.3
11.7
68.3
8.3
11.7

26.7
56.7
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- น้อย (0-4 คะแนน)
3.6 ถ้ามีคลิปวีดโี อเรื่องความรุนแรงและปั ญหาสังคม รูส้ กึ อย่างไร
- เฉยๆชินชา
- ละอาย เกรงกลัวต่อบาป
- กลัวและไม่ไว้ใจแลเกลียดคนทีท่ า หดหู่ ท้อแท้/สังคมไม่น่าอยู่
3.7 คิดว่าจะทาอย่างไร
- ใช้ชวี ติ ไปตามปกติ ไม่แคร์สงั คม
- เรียนรูแ้ ละระวังตัวให้มากขึน้
- อยากให้ถูกจัดการให้สน้ิ ซาก
- อยู่บา้ น ไม่ออกไปพบปะสังคม
4. สรุปความคิดหลัก
4.1 อิทธิพลของสือ่ ต่อพฤติกรรมคน
- น้อย
- ปานกลาง
- มาก
4.2 ผลกระทบของสือ่ ต่อสุขภาพ
- ผลเสียมากกว่า
- พอๆ กัน
- ผลดีมากกว่า
4.3 ทักษะในการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของตนเอง
- น้อย
- ปานกลาง
- มาก

16

16.6

4
15
36

7.3
27.3
65.4

5
14
34
3

8.9
25.0
60.7
5.4

2
22
32

3.6
39.3
57.1

2
42
11

3.6
75.0
21.4

7
28
21

12.5
50.0
37.5

สรุปผลและอภิ ปรายผลของการวิ จยั
พฤติกรรมและทักษะการใช้สอ่ื ของเด็กและวัยรุ่นในยุคศตวรรษที่ 21 ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นี้หมายถึง
การมีและใช้ส่อื เป็ นเท่านัน้ 1 แต่หมายรวมถึงการทีเ่ ด็กมีการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ของเครื่องมือ/อุปกรณ์เหล่านัน้
อย่างเต็มทีใ่ นด้านการเรียนการสอนหรือการใช้ชวี ติ ประจาวัน เท่าทันยุคสมัย หลากหลาย การมีทศั นคติเชิง
บวกต่อสือ่ การมีทกั ษะในการค้นหาข้อมูลจากช่องทางต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ ตรวจสอบข้อมูล
ทีผ่ ่านมาทางสือ่ ว่ามีความถูกต้องน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหน เพราะเหตุใด และอย่างไรจึงถูกต้องเหมาะสม
และมีการตัดสินใจทีจ่ ะโต้ตอบ แสดงความเห็น หรือแชร์ให้เพื่อนหรือสังคมหรือไม่ จากผลการศึกษา พบว่า
แม้จะเป็ นโรงเรียนขยายโอกาสและอยู่นอกเขตเทศบาล แต่นกั เรียนหรือครอบครัวมีการใช้อุปกรณ์ดงั กล่าวใน
ปริมาณมากเกือบ 80% และใช้ประมาณ 1-3 ชัวโมงต่
่
อวัน สอดคล้องกับการสารวจการใช้ในวัยรุ่นนักเรียน
1

ไสว ฟั กขาว, ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills), สืบค้นเมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2560. จาก
เว็บไซต์ web.chandra.ac.th/blog/wp.../10/ทักษะแห่งศตวรรษที-่ 21-พับ.pdf
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ระดับประเทศ2 แต่ส่วนใหญ่ใช้ในการเล่นเกมแต่นักเรียนระดับมัธยมปลายหรืออุดมศึกษาอาจใช้ในการเล่น
ไลน์หรือเฟสมากกว่า8 จากกลยุทธ์ส่งเสริมการขายทีเ่ ข้าถึงง่าย มีหลากหลายช่องทางและเนื้อหาทีท่ าให้เกิด
ความเพลิดเพลิน เหมือนการเสพติดหลงใหล3 และถูกหล่อหลอมจากครอบครัวทีเ่ ลีย้ งดูดว้ ยเทคโนโลยี4 ด้าน
ทัศนคติต่อสื่อเชิงบวกในระดับปานกลางกว่า 80% เนื่องจากยังเห็นว่าส่งผลกระทบต่อบุคคลและสังคมหาก
ขาดทักษะ ดังจากการสรุปผลการประเมินตนเองของกลุ่มตัวอย่าง จะเห็นว่า สื่อมีอทิ ธิพลต่อความคิดและ
พฤติกรรมของทุกเพศวัยในระดับมาก (57.1%) และมีผลกระทบทัง้ เชิงบวกและลบพอๆ กัน (75.0%) และมี
ทักษะการรูเ้ ท่าทันในระดับปานกลางเพียง 50% แม้จากสถานการณ์สมมติทก่ี าหนดให้ ส่วนใหญ่จะสามารถ
ประเมินแต่ตอบได้อย่างเหมาะสมก็ตาม แต่ยงั ขาดความมันใจเมื
่
่อ เจอสถานการณ์จริงและสื่อกับผูค้ นไว้ใจ
5
ไม่ได้ มีการพัฒนาจนน่าเชื่อถือ ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องยากในการทีจ่ ะออกแบบสือ่ ทีด่ ี เนื่องจากผูผ้ ลิตและผูร้ บั สื่อ
กลายเป็ นคนเดียวกันการใช้ส่อื ในยุคนี้หากดูผวิ เผินอาจจะดูไม่ดี ในแง่ทว่ี ่า เส้นแบ่งระหว่างพืน้ ทีส่ ่วนตัวกับ
พืน้ ที่สาธารณะมีน้อยลง โดยเฉพาะการโพสต์ขอ้ ความต่ างๆ ลงบนโลกออนไลน์นัน้ เด็กอาจไม่รู้ว่าจะมีผล
เกิดขึน้ ตามมาในอนาคต 6 จึงเป็ นโจทย์สาหรับผู้เกี่ยวข้องในระดับนโยบายด้านการศึกษา เทคโนโลยีและ
สารสนเทศและด้านสุขภาพทีต่ อ้ งมีการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน7 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ และ
การเฝ้ าระวังตรวจสอบสื่อและการออกแบบและเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพให้มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประเทศชาติมคี วามมันคงมั
่ งคั
่ ง่ จากทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ุณภาพ8
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