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บทคัดย่อ
การวิจยั เพือ่ พัฒนาตัวบ่งชีก้ ารรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศและดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ระดับมัธยมศึกษา (อายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่า
ทันสื่อฯ ส�ำหรับเด็กในช่วงวัยมัธยมศึกษา ประกอบด้วยการศึกษาสถานการณ์การใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อก�ำหนดสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยการวิจัย
เอกสาร และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาตัวบ่งชีใ้ นขัน้ ตอนสุดท้ายจากการสนทนากลุม่ กับกลุม่ เป้าหมายและผูเ้ ชีย่ วชาญ
และน�ำเสนอผลการพัฒนาตัวบ่งชีต้ อ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ รับการประเมิน โดยผลการส�ำรวจสถานการณ์การใช้สอื่
ของกลุ่มเป้าหมายพบว่ามีการใช้สื่อออนไลน์มากที่สุดโดยเฉพาะไลน์และเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนทนาเรื่องทั่วไป เรื่องการเรียน มีการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น ความรุนแรง การ
พนัน และเนื้อหาลามกอนาจาร ซึ่งกระท�ำไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ความบันเทิง ถูกชักชวน และเพราะ
เป็นเนือ้ หาทีส่ ง่ ต่อกันมา นอกจากนีย้ งั พบว่ามีการเผยแพร่เนือ้ หาทีไ่ ม่เหมาะสมด้วยเหตุผลหลักคือเพราะเป็น
เนือ้ หาทีเ่ ป็นไวรัล หรือเป็นเพราะความคึกคะนองและความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ นอกจากนีย้ งั กลุม่ เป้าหมายยังมี
ความคิดเห็นว่าการแสดงออกทีไ่ ม่เหมาะสมทางสือ่ ออนไลน์เป็นสิทธิสว่ นบุคคล และกระท�ำไปเพราะต้องการ
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มีชื่อเสียง โอ้อวด เรียกร้องความสนใจ เลียนแบบ ระบายความรู้สึก ต้องการเงิน และขาดความอบอุ่นตาม
ล�ำดับ เมื่อศึกษาโดยพิจารณาพฤติกรรมการใช้สื่อเหล่านี้ตามหลักพัฒนาการตามช่วงวัยพบว่ามีผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของช่วงวัย ท�ำให้เกิดการเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง การเสพติดสื่อ และการได้รับผลกระ
ทบทางอารมณ์และมีความประพฤติที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมโดยรวม ในด้านสมรรถนะการรู้เท่าทัน
สื่อฯ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยพบว่าเด็กระดับมัธยมศึกษาควรมีสมรรถนะการ
รู้เท่าทันสื่อฯ 4 ด้าน คือ การเข้าถึงสื่อสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย การวิเคราะห์อย่าง
มีวิจารณญาณและการประเมินค่า การสร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์การเปลีย่ นแปลง ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาขัน้ ตอนนี้ น�ำเข้าสูก่ ารสนทนากลุม่ กับผูเ้ ชีย่ วชาญและกลุม่
เป้าหมายเพือ่ พัฒนาตัวบ่งชีส้ ำ� หรับสมรรถนะทัง้ สีด่ า้ นเพือ่ ให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือ่ งมือ
วัดระดับความรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศและดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การรูเ้ ท่าทันสือ่ วัยมัธยมศึกษา ตัวบ่งชี้ พลเมืองประชาธิปไตย การรูเ้ ท่าทันสือ่ เพือ่ ความเป็นพลเมือง
Abstract
The study for The Indicators of Competencies for Media, Information and Digital Literacy
(MIDL) for Democratic Citizenship for Secondary School Children (10-18 years old) is aimed to
develop the MIDL indicators suitable for the age group. In order to accomplish the research goal,
the media use behavior of the target group was extensively studied through document research
in order to identify the corresponding MIDL competencies specifically for the secondary school
children. The resulting MIDL indicators were validated and evaluated by experts in the field. The
study found that children in the secondary school level used online media the most, particularly
LINE and Facebook, and via smartphones. The purposes were to converse about general topics,
school matters and it is also found that they accessed inappropriate content including violence,
gambling, pornography. The behavior was due to curiosity, entertainment, persuaded, and the
viral nature of the content. This virality of the content was also found to be the cause of children
of this age group distributing inappropriate content in addition to their reckless nature. The target
group viewed the act of publishing their inappropriate act online as personal rights and did it for the
sakes of fame, showing off, attention, imitation, expression, money, and familial love, respectively.
Based on the child development concepts for this age group, these media use bahaviors would
lead to the Loss of Opportunity and media addiction as well as emotional impact and affecting
others in the society at large. The focus group with experts as well as the target group found that
the secondary school children should exhibit four competencies of MIDL including Access (safely
and ethically), Analyze and Evaluate (through critical thinking), Create, and Reflect and Act to
make changes in the society. These competencies led to the development of the indicators that
would be useful for all stakeholders in creating a tool to measure the MIDL level of the secondary
school children.
Keywords : media literacy, secondary school, indicators, democratic citizenship
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บทน�ำ
สถานการณ์ทางสังคมและการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีการสือ่ สารทีร่ วดเร็วและซับซ้อนก่อให้เกิดผลกระ
ทบต่อพฤติกรรมการผลิตและบริโภคสือ่ ในกลุม่ วัยมัธยมศึกษาซึง่ จัดอยูใ่ นกลุม่ วัยรุน่ ทีเ่ ปิดรับสือ่ อินเทอร์เน็ต
มากที่สุด โดยเฉพาะไลน์และเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (บุหงา ชัยสุวรรณ และพรพรรณ ประจักษ์
เนตร, 2558, เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อความบันเทิง (ฟังเพลง ดูหนัง เล่น
เกม) มีงานวิจัยพบว่ากลุ่มวัยรุ่นมีความรู้เท่าทันสื่อโดยรวมอยู่ในระดับมาก (อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย และ กิ
ติมา สุรสนธิ, 2556) และมีพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์ที่มีเนื้อหารุนแรง เกี่ยวข้องกับการพนัน ฆาตกรรม และ
สือ่ ลามกอนาจาร เพือ่ ตอบสนองความต้องการอยากรูอ้ ยากเห็น เพือ่ ความบันเทิง และท�ำตามค�ำชักชวนของ
เพือ่ น ส่วนในด้านของการผลิตหรือเผยแพร่สอื่ พบว่าวัยมัธยมมีการโพสต์หรือส่งต่อเนือ้ หา เช่น รูปภาพ วิดโี อ
หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม และใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพราะเห็น
ว่าเป็นสิทธิสว่ นบุคคลและท�ำไปเพือ่ สนองความอยากลองอยากรู้ อยากดัง อยากได้เงิน เรียกร้องความสนใจ
ต้องการเลียนแบบ ระบายความรู้สึกและขาดความอบอุ่น (‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า), 2560) เห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของวัยรุ่นเป็นไปตามพัฒนาการของช่วงวัย นอกจาก
นี้ การใช้สื่อสังคมยังท�ำให้ผู้ใช้เกิดความเพลิดเพลินจนกลายเป็นความรู้สึกชื่นชอบและสนุกสนาน ประกอบ
กับกระแสความนิยมของสังคมที่ส่งผลกระตุ้นให้เกิดความสนใจติดตามเนื้อหาในสื่อ (ภาณุวัฒน์ กองราช,
2554) จนเกิดเป็นความกลัวที่จะพลาดเรื่องราวความเป็นไปต่าง ๆ ที่เรียก Fear of Missing Out (FoMo)
จนเกิดเป็นความต้องการติดตามผู้อื่นตลอดเวลา (Przybylskia, Murayama, DeHaan, & Gladwell, 2013)
หากเกิดอาการเช่นนีต้ อ่ ไปเรือ่ ย ๆ ระดับของการ “ติด” ก็อาจพัฒนาจนกลายเป็นโรคกลัวการห่างจากสมาร์ท
โฟน (nomophobia) ได้และน�ำไปสู่ ‘การเสพติดสื่อ’ ในที่สุด
พฤติกรรมการใช้สื่อดิจิทัลเช่นนี้ท�ำให้เกิดการเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองจากการท�ำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น เรียนหนังสือ ท�ำการบ้าน หาความรู้เพิ่มเติม ออกก�ำลังกาย เข้าสังคม และท�ำให้ขาด
ศักยภาพ เนื่องจากวัยมัธยมศึกษาซึ่งจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่นนั้น เป็นช่วงส�ำคัญของพัฒนาการทั้งทางร่างกาย
อารมณ์สังคม และสติปัญญา การเสพสื่อสังคมมากเกินไปท�ำให้เสียโอกาสในการท�ำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนารากฐานบุคลิกภาพและความสนใจอันจะส่งผลกระทบต่อไปในวัยผูใ้ หญ่ อีกทัง้ ยังส่ง
ผล ให้เกิดผลกระทบอีกหลายประการ เช่น การลอกเลียนแบบและซึมซับพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม (‘นิดา้ โพล’
สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหารศาสตร์ (นิด้า), 2560) เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายทีส่ ำ� คัญเพือ่ เข้าสูว่ ยั เจริญพันธุ์ เต็มไปด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็นและอยากทดลอง ในขณะเดียวกัน
สือ่ สังคมกลายเป็นเครือ่ งมือทีเ่ พิม่ ขีดความสามารถในการแสดงออกได้อย่างอิสระโดยไม่จำ� เป็นต้องเปิดเผย
ตัวตน อีกทัง้ ยังช่วยให้สามารถ ‘หาพวก’ ได้จากกลไก เช่น การกดถูกใจ ก็ยงิ่ เป็นปัจจัยส่งเสริมพฤติกรรมการ
ระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying) หรือการท�ำตัวเป็น “ตัวป่วน” (troll) และการแสดงความเกลียดชังด้วย
วาจา (hate speech) ดังที่พบในสื่อสังคมที่เป็นพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฟซบุ๊ก (หนังสือพิมพ์หอ
ข่าว, 2560) ความสามารถในการปิดบังตัวตนยังน�ำไปสูก่ ารประจาน (Shaming) ผูอ้ นื่ โดยโดยทีผ่ กู้ ระท�ำอาจ
ไม่รู้เรื่องราวที่แท้จริงโดยครบถ้วนซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการใช้สื่อเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีความคิดว่าการ
ใช้สอื่ สังคมอย่างเหมาะสมควรเริม่ ทีต่ นเอง ครอบครัวและหน่วยงานราชการ ตามล�ำดับ และเห็นว่าควรมีการ
ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สอื่ ออนไลน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ร่วมกับการควบคุมอย่างอย่างเหมาะสมและ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (‘นิดา้ โพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ), 2560) แต่ยงั ขาด
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ความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและจิตส�ำนึกสาธารณะและการใช้
สื่อเพือ่ การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ อันเป็นผลมาจากการเติบโตมาพร้อมกับอ�ำนาจในการเลือกรับเฉพาะ
ข้อมูลข่าวสารทีอ่ ยูใ่ นความสนใจส่วนบุคคล แม้จะมีการตอบโต้แสดงความคิดเห็นในพืน้ ทีส่ าธารณะบ้างแต่
ส่วนใหญ่เป็นเฉพาะในเรือ่ งทีต่ นให้ความสนใจ (Nupairoj, 2015) และ/หรือเป็นการตอบโต้ดว้ ยอารมณ์ซงึ่ ไม่
ก่อให้เกิดผลดีและมักจ�ำกัดอยู่ในระดับบุคคลมากกว่าสังคมส่วนรวม
ด้วยเหตุนี้ การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล และความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเทคโนโลยีสื่อเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่มีรากฐานจาก
ทักษะการรู้เท่าทันในกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมในยุคที่คนทั่วไปสามารถผลิตเนื้อหาข้อมูลข่าวสารและเผย
แพร่สู่สาธารณะได้โดยง่าย การแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองจึงต้องประกอบด้วยทักษะความสามารถใน
การประเมินประโยชน์และโทษในการเลือกรับ การใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์สื่อฯ เพื่อความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงสร้างอํานาจรัฐ ทุน และสื่อ รวมถึงบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นผู้ที่เคารพสิทธิและอยู่
ร่วมกับผูอ้ นื่ ในสังคมทีม่ คี วามหลากหลายอย่างมีความรับผิดชอบ สามารถใช้สอื่ ฯ เป็นเครือ่ งมือในการต่อรอ
งอํานาจและสร้างการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ล้วนเป็นทักษะส�ำคัญต่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยในยุคดิจทิ ลั
การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อฯ และความเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับวัยจึงเป็นหนทางที่จะน�ำไปสู่ความ
เป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมเพื่อความเป็นธรรมและการอุทิศตนเพื่อสังคม มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทัน
สื่อ มีจริยธรรมความรับผิดชอบ ค�ำนึงถึงขอบเขตสิทธิเสรีภาพของ ตนเองและผู้อื่น เข้าใจในอัตลักษณ์ของ
ตนเอง และใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ได้อย่างเหมาะสม เคารพความแตกต่างหลากหลาย สามารถ
ยับยัง้ ชัง่ ใจไม่รบั สือ่ หรือใช้สอื่ ไปในทางทีจ่ ะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและส่วนรวม และสามารถตัดสินใจ
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอจนสามารถใช้สื่อเพื่อการมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ด้วยส�ำนึกในหน้าที่ของ
พลเมืองเพื่อประโยชน์สาธารณะในสังคมประชาธิปไตยได้ งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาสภาพการณ์เกี่ยวกับ
การเข้าถึงและการใช้สื่อฯ คุณลักษณะและสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อฯ และพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อฯ
สําหรับพลเมืองระดับมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
กรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยในการพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อฯ ส�ำหรับเด็กในช่วงวัย
มัธยมศึกษา ได้ใช้แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลของ เรอเน่ ฮอบบส์ ร่วมกับ
แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของวัยรุ่นเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก�ำหนด โดยองค์การยูเนสโกก�ำหนดให้การรู้เท่าทันสื่อประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ การเข้าถึงสื่อ (Access) คือการตระหนักรู้ในความต้องการ สถานที่ค้นหา การเข้าถึง เรียกใช้และจัด
เก็บข้อมูลข่าวสาร โดยคํานึงถึงหลักความถูกต้องและจริยธรรม การประเมินเนื้อหาของสื่อ (Evaluation) คือ
ความสามารถในการทําความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของเนื้อหาสื่อและข้อมูลข่าวสารได้ และ
การผลิตหรือสร้างสรรค์สื่อ (Creation) ซึ่งหมายถึงการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และการมีปฏิสัมพันธ์กับ
สื่ออย่างมีจริยธรรม (UNESCO, 2013) ส่วนแนวคิดของ เรอเน่ ฮอบบส์ (2010) มีความคล้ายคลึงกับของยู
เนสโก หากแต่เพิ่มเติมในส่วนของการคิดทบทวน (Reflect) คือการทบทวนถึงผลดีและผลเสียของการผลิต
สร้างสรรค์สื่อ ก่อนที่จะลงมือกระท�ำ (Act) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ 5 (Hobbs, 2010)
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ในมิติของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลนั้น ใช้แนวคิดพื้นฐาน
ของความเป็นพลเมือง ตามหลักแนวคิดของโจล เวสไธเมอร์ และ โจเซฟ คาห์นี (2004) ที่แบ่งพลเมืองออก
เป็น 3 ประเภท คือ พลเมืองที่มีความรับผิดชอบในตนเอง (Personally Responsible Citizen) คือมีความ
ซือ่ สัตย์ รับผิดชอบ เคารพกฎกติกาของสังคม พลเมืองที่มีสว่ นร่วม (Participatory Citizen) ในการแก้ปญ
ั หา
และพัฒนาสังคมและเป็นผู้นำ� ในการวางระบบและโครงสร้างของสังคม เช่นเป็นสมาชิกของกลุ่มองค์กรด้าน
การพัฒนาชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และพลเมืองที่ใส่ใจต่อความเป็นธรรมทาง
สังคม (Justice-Oriented Citizen) คือร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม เช่น ตั้งค�ำถามและเปลี่ยนระบบหรือ
โครงสร้างทางสังคมที่เป็นอยู่ ผ่านการคิดเชิงวิพากษ์ต่อโครงสร้างของสังคม นโยบาย และเศรษฐกิจ เข้าใจ
การเคลือ่ นไหวทางสังคมและผลกระทบเชิงระบบ และมีสว่ นในการผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ผ่านกลไก
รัฐในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม
ส�ำหรับมิติของวัย ได้อาศัยกรอบแนวคิดเกีย่ วกับพัฒนาการของวัยรุน่ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนา
ตัวบ่งชีท้ เี่ หมาะสมกับวัยมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ โดยใช้เกณฑ์ความแตกต่างของพัฒนาการทางจิตสังคมแบ่ง
วัยรุ่นออกเป็นสองกลุ่ม คือ วัยรุ่นตอนต้น (อายุ 13-15 ปี) และวัยรุ่นตอนกลาง (อายุ 15-18 ปี) (สุชา จันทร์
เอม, 2542) ซึง่ จัดอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาและถือเป็นช่วงวัยทีอ่ ยูร่ ะหว่างการก้าวผ่านจากวัยเด็กไปสูว่ ยั หนุม่
สาว มีความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ พร้อมกันหลายด้าน ไม่วา่ จะเป็นด้านร่างกายทัง้ ภายใน (เช่น ระดับฮอร์โมน)
และภายนอก ด้านโครงสร้างสมอง ด้านกระบวนการคิดทีซ่ บั ซ้อนขึน้ ด้านการพัฒนาการทางจิตใจและความ
ต้องการ เช่น ความสนใจด้านเพศ ด้านการสร้างเอกลักษณ์ของตนเอง ด้านการเข้ากลุม่ ด้านการเสาะแสวงหา
ต้นแบบ เป็นต้น ในขณะที่ปัจจัยตัวแปรภายนอกทางด้านสังคมก็ส่งผลต่อการสร้างรูปแบบพฤติกรรมที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของวัยรุน่ ยุคนีโ้ ดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์ทเี่ ป็นส่วนหนึง่ ทีห่ ล่อหลอมบุคคลให้เกิด
ความแตกต่างกันทั้งด้านกาย จิต และสังคม ทฤษฎีพัฒนาการการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก (อ้าง
ถึงใน ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2538) กล่าวไว้ว่าวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงวัย 13-18 ปีนั้นจะมีพัฒนาการอยู่ในระดับ
ที่ 2 คือสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี แต่ความสามารถในการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในทางบวกยัง
มีความเกีย่ วข้องกับองค์ประกอบอืน่ ด้วยเช่น ความเฉลียวฉลาดตามระดับอายุการศึกษา ความเฉลียวฉลาด
ทางสติปัญญา (IQ) และสถานะทางสังคม โดยปัญหาหลักที่พบมากในกลุ่มวัยรุ่นคือความสามารถในการ
ยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ขณะใช้สื่อออนไลน์หรือสื่อสังคม การมีอารมณ์หุนหันพลันแล่น ซึ่งเป็น
ผลมาจากการทํางานของสมองส่วนอมิกดาลาที่ท�ำหน้าที่ควบคุมอารมณ์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง
วัยรุ่น (จุฑามาศ แหนจอน, 2558) โดยการศึกษาพบว่าวัยรุ่นมีพฤติกรรมการเลือกรับข่าวสารและบันเทิง
ต่าง ๆ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเฉพาะเรื่องราวหรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ส่วนบุคคลที่สะท้อนพัฒนาการของช่วงวัย เช่น ชอบเนื้อหาที่มีความตื่นเต้น เน้นความบันเทิง หรือชอบตาม
ความสนใจของกลุ่มเพื่อน (ภาณุวัฒน์ กองราช, 2554) ลักษณะเด่นของกระบวนการคิดของวัยรุ่นตอนต้น
คือมีประสิทธิภาพในการคิดเชิงนามธรรมมากขึ้น จึงเป็นวัยเแห่งการเพ้อฝัน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนกลางมักจะ
ถือว่าความยุติธรรมเป็นลักษณะหนึ่งของความเป็นผู้ใหญ่ วัยรุ่นจึงให้ความส�ำคัญอย่างจริงจังกับความถูก
ต้องยุติธรรมตามทัศนะของตน และจะมีส่วนร่วมในการเรียกร้องความยุติธรรมทั้งในเรื่องส่วนบุคคลและ
สังคมส่วนรวม จึงมักจะเห็นวัยรุน่ ถกเถียงกันในเรือ่ งราวต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว (สุรยิ เดว ทรีปาตี, ม.ม.ป.) แต่
ทว่ากระบวนการรูค้ ดิ ในสมองก็ยงั เติบโตสมบูรณ์ดนี กั และยังขาดประสบการณ์ในการเชือ่ มโยงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น ความรู้หรือความคิด วัยรุ่นส่วนใหญ่จึงมักสนใจแต่สิ่งแปลกใหม่ที่ท�ำให้ตนสนใจได้เท่านั้น และ
หากปราศจากแรงกระตุน้ ทีส่ อดคล้องกับความสนใจก็ยากทีจ่ ะโน้มน้าวเพือ่ ให้เกิดความสนใจและเข้าใจองค์
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ความรู้ที่มีความซับซ้อนได้
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งศึกษากลุ่มเยาวชนที่อยู่ในวัยมัธยมศึกษา (อายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี) ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในระบบการศึกษา (Formal Education) นอกระบบการศึกษา (Non-formal
Education) ในระบบการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) และที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ในระบบดังกล่าว
ข้างต้น โดยแบ่งขัน้ ตอนการดาํ เนินงานเป็นสามขัน้ ตอนได้แก่ (1) การศึกษาสถานการณ์การใช้สอื่ สารสนเทศ
และดิจิทัล (2) การศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะในการรู้เท่าทันสื่อฯ และ (3) การพัฒนาตัว
บ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อัน
ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารในการส�ำรวจสถานการณ์การใช้สอื่ ฯ การศึกษาเอกสารและการสนทนากลุ่ม
เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะในการรู้เท่าทันสื่อฯ และสร้างตัวบ่งชี้ ซึ่งน�ำเสนอเพื่อรับการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อฯ นี้สามารถน�ำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับ
สมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมสถานการณ์การบริโภคสื่อ ตลอดจนการส่งเสริม
การใช้สอื่ ของวัยรุน่ เพือ่ การสร้างสรรค์และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมไทยตามหลักของการใช้สทิ ธิพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตยต่อไป
ส�ำหรับกระบวนการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ประกอบด้วยการทบทวนเอกสารเพื่อศึกษาสถานการณ์การใช้
สือ่ สารสนเทศและดิจทิ ลั ตามบริบทของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเอกสารเกีย่ วกับองค์ความรูใ้ นการขับ
เคลื่อนการรู้เท่าทันสื่อฯ (MIDL) ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนนโยบาย แนวทาง มาตรการและกลไกของ
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ตัวบ่งชี้สถานการณ์และสมรรถนะและการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
ต่อไป ในขัน้ ตอนที่ 2 เป็นการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะทีเ่ หมาะสมกับวัยมัธยมศึกษาในการ
รูเ้ ท่าทันสือ่ ฯ ใช้วธิ กี ารศึกษาเอกสารและการสนทนากลุม่ กับผูเ้ ชีย่ วชาญและกลุม่ เป้าหมาย อันประกอบด้วย
ตัวแทนจากกสทช. ผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ผู้บริหารเฟสบุ๊กเพจเกรียนศึกษา และเพจ
เด็กดีด็อทคอม รวมทั้งสิ้น 6 คน ร่วมด้วยตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กบ้านเรียน และนักเรียนจากการศึกษานอกระบบ (กศน.) และนักเรียนระดับ
พาณิชยการ รวมทั้งสิ้น 6 คน จากนั้นประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับวัยมัธยมศึกษา ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการน�ำผลที่ได้จากขั้นตอนที่สองมาพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้ฯ
และน�ำเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ เี่ กีย่ วข้องเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง โดยมีเกณฑ์คอื ตัวบ่งชีต้ อ้ งสามารถ
สะท้อนทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ ฯ ทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ นักเรียนมัธยมศึกษาอายุระหว่าง 13-18 ปีได้อย่างแท้จริง
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั เพือ่ พัฒนาตัวบ่งชีก้ ารรูเ้ ท่าทันสือ่ ฯ ส�ำหรับเด็กในช่วงวัยมัธยมศึกษา แบ่งการรางานผลออก
เป็น 3 ส่วนตามขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้
1. สถานการณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สื่อสารสนเทศและดิจิทัลของวัยมัธยมศึกษา
		 1.1 ผลการส�ำรวจพฤติกรรมและความต้องการใช้สอื่ สารสนเทศและดิจทิ ลั ของเด็กระดับมัธยมศึกษา
		 จากการศึกษาเอกสารพบว่าส่วนใหญ่เปิดรับสือ่ อินเทอร์เน็ตมากกว่าสือ่ ประเภทอืน่ มีระดับการรูท้ า่
ทันสือ่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก กล่าวคือรูว้ า่ สือ่ อินเทอร์เน็ตมีขอ้ มูลหรือเนือ้ หาทีเ่ ป็นภัยและอันตรายอยูม่ าก รูว้ า่
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วิทยุกระจายเสียงเป็นสือ่ ทีม่ งุ่ หารายได้จากโฆษณามากกว่าเสนอสาระ และรูว้ า่ บทวิจารณ์ในสือ่ หนังสือพิมพ์
คือการเสนอความคิดเห็นของผู้เขียนเป็นหลัก (อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย และ กิติมา สุรสนธิ, 2556) โดยมีการ
เปิดรับสือ่ ใหม่ได้แก่ไลน์และเฟซบุก๊ ผ่านสมาร์ทโฟนมากทีส่ ดุ (บุหงา ชัยสุวรรณ และพรพรรณ ประจักษ์เนตร,
2558, ประกายดาว แบ่งสันเทียะ, 2557, เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,
2556) และมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ สนทนาในเรือ่ งทัว่ ไปและเรือ่ งการเรียนและการบ้าน (ปัญญาสมาพันธ์เพือ่
การวิจยั ความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย (อ้างถึงใน ส�ำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม, 2556; เสาวภาคย์ แห
ลมเพ็ชร, 2559) นอกจากนี้ อมร โต๊ะทอง (2555) ยังพบว่าเพศชายมีการใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่
เพือ่ ติดตามข่าวสารและสถานการณ์บา้ นเมือง และอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์ ในขณะทีเ่ พศ
หญิงส่วนใหญ่ใช้เพือ่ ผ่อนคลายและติดตามข่าวสารและความบันเทิง นอกจากนี้ ยังพบว่าวัยรุน่ มีความคิดเห็น
ว่าการใช้อนิ เทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นทีส่ ามารถส่งผลกระทบต่อการเรียนและก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวได้
ผลการวิจยั ในภาพรวมยังพบอีกด้วยว่าวัยรุน่ ส่วนใหญ่ใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ ความบันเทิง (ฟังเพลง ดูหนัง
เล่นเกม) มากที่สุด รองลงมาเพื่อศึกษาหาข้อมูล พูดคุย แชท โพสต์ข้อความ รูปภาพและวีดีโอ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น (ตัง้ กระทู/้ ประเด็น) เพือ่ ซือ้ ขายสินค้าและบริการและเพือ่ ถ่ายทอดสด (Live Video) (“นิดา้ โพล”
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ), 2560) ผลการส�ำรวจของ “นิดา้ โพล”(2560) ยังบ่งชีว้ า่ สือ่ เครือข่าย
สังคมทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในกลุม่ วัยรุน่ ได้แก่ เฟซบุก๊ ยูทบู้ และ กูเกิล โดยผลการส�ำรวจล่าสุดพบว่ากลุม่ วัยรุน่ มีการ
เปลี่ยนไปใช้ทวิตเตอร์มากขึ้นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงผู้ปกครองที่เริ่มหันมานิยมใช้เฟซบุ๊ก (ปณชัย อารีเพิ่ม
พร, 2561) นอกจากนี้ วัยรุ่นยังมีพฤติกรรมใช้สื่อออนไลน์ที่มีความรุนแรง การพนัน ฆาตกรรม และสื่อลามก
อนาจาร เพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็น เพื่อความบันเทิง และท�ำตามค�ำชักชวนของเพื่อน โดยมีการ
โพสต์หรือแชร์เนื้อหาข้อมูล เช่น รูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุผลว่าเพราะมีการส่งต่อ
กันมากที่สุด หรือด้วยดวงความคึกคะนองและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งยังใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการ
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากความเชื่อว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล หรือสนองความอยากลองอยากรู้ อยาก
ดัง อยากได้เงิน ต้องการเรียกร้องความสนใจ เลียนแบบ ระบายความรู้สึก ตลอดจนเพราะขาดความอบอุ่น
(“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), 2560) เห็นได้ว่าพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของวัย
รุ่นส่วนใหญ่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของช่วงวัย
		 1.2 ปัญหาจากการใช้สื่อสารสนเทศและดิจิทัลและผลกระทบต่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
		 จากการศึกษาเอกสารพบว่า ปัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อของเด็กวัยมัธยมสามารถแบ่งออกได้เป็น
สองประเภทใหญ่ ๆ คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ใช้สื่อ และปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมและผู้อื่น
		 1) ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับตัวผูใ้ ช้สอื่ เป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงต่อผูใ้ ช้ ตัง้ แต่ การเสียโอกาสและ
ศักยภาพ (Opportunity Loss and Potential Loss) ไปจนถึงการเสพติด (Addiction) การเสียโอกาส หมาย
ถึงการสูญเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากการเปิดรับสื่อที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหรือการเช็ค
ข้อความหรือโพสต์สถานะของตนเองหรือติดตามอ่านสถานะของเพื่อนตลอดเวลาจนไม่ได้ท�ำกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น เรียนหนังสือ ท�ำการบ้าน หาความรู้เพิ่มเติม ออกก�ำลังกาย เข้าสังคม และส่งผลให้
ขาดศักยภาพตามมา ด้วยเด็กวัยมัธยมศึกษาอยูใ่ นช่วงวัยรุน่ ซึง่ เป็นช่วงส�ำคัญของพัฒนาการทัง้ ทางร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา หากหมดเวลาไปกับการเสพสื่อโดยเฉพาะสื่อสังคมจึงท�ำให้เสียโอกาสในการ
ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ ที่ช่วยพัฒนารากฐานของบุคลิกภาพและความสนใจที่หากไม่ได้รับการพัฒนาทักษะอย่าง
เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบต่อไปในวัยผูใ้ หญ่ จากการศึกษาเอกสารพบว่าเด็กในวัยมัธยมศึกษามีพฤติกรรม
การเปิดรับสือ่ สังคมโดยเฉลีย่ มากกว่าวันละ 7 ชัว่ โมง (เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559) และยังมีงานวิจยั ทีพ่ บ
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ว่าเด็กรุ่นใหม่ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใช้สมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต และเฟซบุ๊กติดต่อกันโดย
เฉลี่ยเกือบชั่วโมงครึ่งและใช้ต่อเนื่องโดยไม่ท�ำอย่างอื่นนานสุดถึงเกือบสองชั่วโมง (บุหงา ชัยสุวรรณ และ
พรพรรณ ประจักษ์เนตร, 2558) พฤติกรรม “เช็คมือถือ” นี้ เด็กวัยรุ่นมักท�ำเป็นสิ่งแรกหลังจากตื่นนอน และ
มีจ�ำนวนไม่น้อยที่เปิดรับสื่อสังคมอย่างเฟซบุ๊กและไลน์เป็นสิ่งสุดท้ายก่อนเข้านอน (piyawan-on, 2556)
การเปิดรับสื่อที่มากจนเกินไปเช่นนี้ส่งผลกระทบด้านอารมณ์ สังคมและการเรียนของเด็กวัยมัธยมศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวัยรุ่นชาย (เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559)
		 การเสพติด หมายถึงพฤติกรรมการใช้สื่ออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและบ่อย ๆ เช่น การเสพ
ติดสมาร์ทโฟน การเสพติดติดเกมหรือสื่อสังคมอย่างทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก หรือ ไลน์ อันเป็นผลมาจากการมี
พฤติกรรมการหลงใหลจนผิดปกติ อันเป็นผลมาจากการติดการใช้งาน (System Stickiness) สาเหตุเกิดจาก
การรับรู้ความเพลิดเพลิน (Perceived Enjoyment) และอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) กล่าวคือผู้ใช้
งานเกิดความรูส้ กึ เพลิดเพลินจากการใช้สอื่ สังคมจนกลายเป็นความชืน่ ชอบและสนุกสนาน ประกอบกับกระแส
นิยมในสังคมที่ส่งผลกระตุ้นให้เกิดความสนใจติดตามเนื้อหาในสื่อ (ภาณุวัฒน์ กองราช, 2554) นอกจากนี้
แนวคิดเกี่ยวกับความกลัวที่จะพลาดเรื่องราวความเป็นไปต่าง ๆ (Fear of Missing Out หรือ FoMo) ที่เกิด
ขึ้นในการใช้สื่อสังคมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกิดการเสพติดสื่อในกลุ่มวัยรุ่น ผู้ที่เป็นมีอาการ FoMo มัก
เกรงว่าคนอื่นจะประสบพบเจออะไรดี ๆ อยู่แต่ตนกลับไม่รู้เรื่องราว เป็นความปรารถนาที่จะติดตามผู้อื่น
ตลอดเวลา (Przybylskia, Murayama, DeHaan, & Gladwell, 2013) หากเกิดอาการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง
อาจท�ำให้ระดับของการ “ติด” พัฒนาไปสูก่ ารเป็นโรคกลัวการห่างจากสมาร์ทโฟน (Nomophobia) เฉกเช่นผู้
มีอาการ “กลัว” (phobia) อื่น ๆ อย่างสังเกตเห็นได้ชัด เช่น มีความวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดเมื่อไม่มีสมาร์ท
โฟนในมือ สภาพการณ์ในปัจจุบนั สะท้อนได้เป็นอย่างดีวา่ จ�ำนวนเด็กทีใ่ ช้โทรศัพท์มอื ถือเพิม่ มากขึน้ 2-3 เท่า
ในระยะเวลาเพียง 1 ปี ส่วนมากเล่นสื่อเครือข่ายสังคมบ่อยจนถึงประจ�ำและมักพบการใช้มือถือในระหว่าง
การเรียน และที่ส�ำคัญเด็กบางคนรู้สึก “ทนไม่ได้” ถ้าต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีโทรศัพท์ (กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน, 2558)
		 ประเด็นการเสพติดสือ่ นีม้ มี าช้านานและปัญหาทีส่ ร้างความกังวลให้กบั ผูป้ กครองและครูอาจารย์มา
โดยตลอดคือการติดเกม โดยพบว่าเด็กและเยาวชนไทยติดเกมร้อยละ 15 หรือมากกว่า 2.7 ล้านคนจากจ�ำนวน
เยาวชนไทยทั้งสิ้น 18 ล้านคน (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2558) มีผลการศึกษาพบว่าเด็กมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ประเภท Massively multiplayer online
role-playing game (MMORPG) ทุกวัน วันละ 2-3 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน โดยเล่นในช่วงระหว่าง 20.00 และ
24.00 น. (ธนกฤต ดีพลภักดิ์, 2556) การเสพติดสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมหรือเกมต่างส่งผลกระทบต่อความ
สัมพันธ์ในครอบครัว เพือ่ นและบุคคลรอบข้าง ตลอดจนมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เช่น ท�ำให้
สายตาเสีย ปวดเมื่อยร่างกาย เสียเวลา เสียเงิน เสียการเรียน สมาธิสนั้ หมกมุ่น ซึมเศร้า เก็บตัว ขีอ้ จิ ฉา และ
ยังเป็นการเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพเข้าถึงตัวได้ง่ายอีกด้วย (“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า), 2560)
		 2) ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและผู้อื่นจากการใช้สื่ออย่างหนักของวัยรุ่น เช่น น�ำไปสู่การลอก
เลียนแบบและการซึมซับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560)
ตลอดจนความก้าวร้าว (ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์, 2557) และการแสดงออกผ่านการผลิตเนือ้ หาสือ่ ทีไ่ ม่เหมาะ
สมหรือส่งผลกระทบต่อสังคมและผู้อื่น ที่เป็นประเด็นส�ำคัญ ได้แก่ การเผยแพร่ภาพลามก อนาจารหรือการ
ใช้สอื่ เพือ่ การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร จากการถูกกระตุน้ ให้เกิดความสนใจเรือ่ งเพศในกลุม่ วัยรุน่ มากยิง่
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ขึ้นของสื่อเครือช่ายสังคมโดยเป็นการเกิดอารมณ์ทางเพศจากภาพต่อเนื่องที่ตาเห็น (กุลยา ตันติผลาชีวะ,
2550) และเมื่อเห็นตัวอย่างจากสื่อก็เกิดการลอกเลียนหรือเกิดความคิดอย่างแสดงออกบ้าง เนื่องจากวัย
รุ่นเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ส�ำคัญเพื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ประกอบกับ
ความอยากรู้อยากเห็นและอยากทดลองตามช่วงวัย นอกจากนี้ ยังพบว่าวัยรุ่นที่นิยมมีคู่นอนหลายคนจะ
ใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารเพื่อหาคู่นอน โดยเฉพาะวัยรุ่นชาย (นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์,
2558) นอกจากนี้ ยังมีประเด็นวัยรุ่นใช้สื่อออนไลน์ไลฟ์สด (live) กิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของตนอีกด้วย
		 ปัญหาต่อสังคมและผูอ้ นื่ ยังเกิดจากการทีส่ อื่ สังคมเป็นเครือ่ งมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการแสดงออก
ทางวาจาได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตน และเพิ่มขีดความสามารถในการ “หาพวก” ผ่านกลไกการ
สนับสนุนอย่างการกดถูกใจ จนส่งผลน�ำไปสู่การระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying) หรือ การท�ำตัวเป็น
อันธพาล (troll) และการแสดงความคิดเห็นโดยใช้วาจาหยาบคายและรุนแรงในสื่อเครือข่ายสังคม โดยเฉ
พาะในเฟซบุ๊ก (หนังสือพิมพ์หอข่าว, 2560) นอกจากเป็นผู้ก่อปัญหาให้เกิดกับผู้อื่นดังกล่าวแล้ว วัยรุ่นก็ตก
เป็นผูถ้ ูกกระท�ำด้วย ตัง้ แต่การถูกล้อเลียนหรือตัง้ ฉายา ไปจนถึงการถูกเพิกเฉย หรือถูกดูถกู และละเมิดสิทธิ
(ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) ยิง่ ไปกว่านัน้ การสามารถปิดบังตัวตนในโลกออนไลน์ยงั
น�ำไปสูก่ ารประจาน (Shaming) ผูอ้ นื่ บนพืน้ ทีส่ าธารณะซึง่ บ่อยครัง้ เกิดขึน้ ในรูปแบบของการใช้ถอ้ ยค�ำแสดง
ความเกลียดชัง (Hate Speech) ทั้งที่ผู้ประจานอาจไม่มีความรู้ หรือเข้าใจถึงที่มา ความจริง หรือเหตุผลที่
เพียงพอ โดยไม่ตระหนักหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และความเป็น
มนุษย์ของผู้อื่น
		 1.3 ความจ�ำเป็นของการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
(MIDL) ของประชากรระดับมัธยมศึกษา
		 จากการศึกษาเอกสารพบว่าวัยรุ่นมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้สื่อเป็นอย่างดี โดยมี
ความเห็นว่าการใช้สื่อเครือข่ายสังคมอย่างเหมาะสมควรเริ่มที่ตนเอง ครอบครัว และหน่วยงานราชการ ตาม
ล�ำดับ และคิดว่าควรมีการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการใช้สอื่ ออนไลน์อย่างถูกต้องและเหมาะสม ร่วมกับการก�ำกับ
ดูแลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด (“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), 2560)
แต่ยงั ขาดความตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและจิตส�ำนึกสาธารณะ ซึ่ง
เป็นปัจจัยส�ำคญ
ํ ทีท่ ำ� ให้อตั ราการใช้สอื่ เพือ่ การมีสว่ นร่วมอย่างสร้างสรรค์นอ้ ยกว่าการใช้สอื่ เพือ่ ความบันเทิง
และเพื่อความสนใจส่วนบุคคล เนื่องจากเด็กวัยรุ่นยุคใหม่เติบโตมาพร้อมกับอ�ำนาจสื่อในมือ สามารถเลือก
รับเฉพาะข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่อยู่ในความสนใจได้ แม้จะมีการตอบโต้แสดงความคิดเห็นบ้างในพื้นที่สื่อ
สาธารณะ แต่ยงั จ�ำกัดอยูแ่ ต่ในประเด็นทีต่ นให้ความสนใจ (Nupairoj, 2015) หรือเป็นการตอบโต้ดว้ ยอารมณ์
ซึง่ ไม่กอ่ ให้เกิดผลดี ด้วยเหตุนจี้ งึ ควรมีการปลูกฝังจิตส�ำนึกของการตระหนักรูใ้ นสิทธิหน้าทีข่ องตนและเคารพ
สิทธิหน้าที่ของผู้อื่น ร่วมกับการยับยั้งชั่งใจที่จะไม่รับหรือใช้สื่อไปในทางที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและ
ส่วนรวม และใช้สื่อเพื่อการมีส่วนร่วมและสร้างสรรค์ด้วยส�ำนึกในหน้าที่ของพลเมือง
		 วัยมัธยมศึกษาโดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวัยทีก่ ำ� ลังก้าวเข้าสูค่ วามเป็นผูใ้ หญ่และความ
เป็นพลเมืองเต็มตัวที่มีสิทธิและเสียงในการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและสังคม อีกทั้ง
ยังมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสื่อ จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีชุดทักษะการรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อให้รู้จักวิเคราะห์
แยกแยะเนือ้ หาข้อมูลข่าวสารและเลือกใช้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำและเพียงพอเพือ่ ประกอบการตัดสิน
ใจ การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ไปจนถึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สาธารณะใน
สังคมประชาธิปไตย โดยการติดตั้งชุดทักษะการรู้เท่าทันสื่อฯ สามารถกระท�ำได้ผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
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ผูเ้ กีย่ วข้องในระบบเนิเวศของการรูเ้ ท่าทันสือ่ ซึง่ ประกอบด้วยทัง้ นี้ ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีอ่ ยูใ่ นระบบการศึกษา
(formal education) และนอกระบบการศึกษา (nonformal education) โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในระบบ
การศึกษา ได้แก่ ผู้เรียนผู้สอน สถาบันการศึกษา ผู้ก�ำหนดนโยบายภาครัฐ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระ
ทรวงดิจทิ ลั ฯ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีอ่ ยูน่ อกระบบการศึกษา เช่น ผูเ้ รียนนอกระบบ เช่น เด็กบ้านเรียน ผูป้ กครอง
และครอบครัว ประชาชนทั่วไป ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาคประชา
สังคม เช่น NGO สสส. สสย. เครือข่ายพลเมืองเน็ต เครือข่ายการศึกษาเพือ่ สร้างพลเมืองประชาธิปไตย กลุม่
การศึกษาเพื่อความเป็นไทยไซเบอร์และองค์กรอิสระอื่น ๆ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อ ไม่ว่าจะ
เป็นสมาคมวิชาชีพสื่อหรือสื่อ (Nupairoj, 2016) ทั้งองค์กรสื่อที่ผลิตเนื้อหาที่น�ำเสนอในสื่อ และผู้ชี้น�ำทาง
ความคิดที่เป็นปัจเจกบุคคล เช่น เพจหรือทวิตเตอร์ของบุคคลผู้มีชื่อเสียง ดารา นักแสดง ศิลปิน ตลอดจน
เพจของกลุม่ หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เช่น เพจทางสือ่ สังคมออนไลน์ อย่างเพจ “เกรียนศึกษา” เป็นต้น อย่างไร
ก็ดี ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียอีกกลุ่มที่ไม่ควรมองข้ามได้แก่ บุคคลทั่วไป นักวิชาการ ผู้สนใจด้านการ
รู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล ผู้ช�ำนาญการด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ และภาคธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อหรือการให้บริการสื่อและเครือข่าย เช่น บริษัทโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ต่าง
ควรมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโครงการของตนเองที่
เกี่ยวข้องในฐานะโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดการข่าวปลอมหรือ fake news
ของเฟสบุก๊ หรือการสนับสนุนในด้านการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะทีส่ มาคมหรือชมรม
ทีเ่ กี่ยวข้องกับกฎหมายก็สามารถเข้ามาร่วมมีบทบาทในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายหรือหน้าทีพ่ ื้นฐาน
สิทธิของพลเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อได้เช่นกัน
2. คุณลักษณะและสมรรถนะในการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยของวัยมัธยมศึกษา
วัยมัธยมศึกษาจัดอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีพัฒนาการทางด้านความคิดและอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของช่วงวัย ดังนัน้ การพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศและดิจทิ ลั ส�ำหรับพลเมือง
ประชาธิปไตยเพือ่ ให้เหมาะสมกับวัยนี้ จึงต้องค�ำนึงถึงพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมและอารมณ์ทสี่ อดคล้อง
กับการใช้สื่อด้วย จากการศึกษาวิจัยเอกสารสามารถสรุปคุณลักษณะทั่วไปของวัยรุ่นได้ดังนี้
		 2.1 คุณลักษณะพืน้ ฐานของวัยรุน่ ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้สอื่ เป็นผลสืบเนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ตามช่วงวัยสามด้านได้แก่ ด้านร่างกาย (Physical) ด้านจิตใจ (Psychological) และด้านความคิด (Cognitive)
ซึ่งต่างส่งผลต่ออารมณ์ และพฤติกรรมของวัยรุ่นอย่างเห็นได้ชัด โดยในด้านการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
เป็นกระบวนการเปลี่ยนเข้าสู่วัยหนุ่มสาว (Puberty) ส่งผลอย่างยิ่งต่อความมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะใน
วัยรุ่นเพศหญิง ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจเกิดขึ้นตามการท�ำงานของสมองในส่วนอมิกดาลา ซึ่ง
ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ส่งผลให้วัยรุ่นมีอารมณ์พลุ่งพล่านและ
มักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจ และส่งผลด้านลบต่อภาวะอารมณ์ เช่น ท�ำให้เกิดความกังวล
ใจ ภาวะซึมเศร้าและความรู้สกึ ต่อต้าน ในขณะที่ความเปลีย่ นแปลงภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมและสังคม
มีอิทธิพลต่อพัฒนาการด้านสังคม การคบเพื่อน การปรับปรุงบุคลิกภาพ การเลียนแบบผู้ที่ตนชื่นชอบหรือ
ยกย่อง ชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ อ่อนไหวต่อความรู้สึก และต้องการการยอมรับ เมื่อเข้าสู่วัย 13-18 ปีจะ
มีการพัฒนาการด้านจิตใจมากกว่าด้านร่างกายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิดและความคิดเชิง
นามธรรม โดยมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนขึ้น สามารถเข้าใจความคิดเชิงนามธรรมได้ดีขึ้น เช่น ตรีโกณมิติ
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คุณค่าความหมายของค�ำว่าอิสรภาพ หรือแนวคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตย
วัยนี้มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากวัยอื่น ๆ อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะการท�ำตามต้นแบบ (Role Model)
ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมอย่างหนึ่งด้วยการสังเกตพฤติกรรมและการกระท�ำของผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นการแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหว การออกเสียง การแต่งกาย การยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติตาม
ตัวแบบหรือกลุ่มเพื่อนและอื่น ๆ เนื่องจากวัยรุ่นมีความต้องการแสวงหาตัวตนจากการยอมรับของคนรอบ
ข้าง อีกทั้งยังเป็นวัยที่ต้องการค้นหาความหมายของสิ่งที่เป็นนามธรรม ค้นหาตนเอง และต้องการได้รับการ
ยอมรับ กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมต่าง ๆ จึงมาจากประสบการณ์ และอาศัยการเลียนแบบจากต้นแบบ
เป็นตัวอย่างในการน�ำทาง มีการคัดเลือกต้นแบบผ่านกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลทีแ่ ตกต่างกันไป
ตามแต่ละบุคคล ตามหลักทฤษฎีเด็กอาจเลียนแบบพฤติกรรมตามต้นแบบที่สังเกตเห็น (Bandura, 1977)
แต่เพราะวัยรุน่ มีความสามารถในการยับยัง้ ชัง่ ใจและค�ำนึงถึงผลลัพธ์จากการกระท�ำได้รอบคอบน้อยกว่าวัย
ผู้ใหญ่ จึงมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากสื่อและบุคคลที่ตนสนใจได้ง่าย
		 2.2 คุณลักษณะของความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยรู้เท่าทันสื่อ หมายถึงเด็กอายุระหว่าง 13 ถึง
18 ปี ที่สามารถเข้าถึง เข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างมีวิจารณญาณในฐานะพลเมืองที่
รู้คุณค่าของตนเอง เป็นผู้สร้างสรรค์และสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ อย่างรู้เท่าทันตนเองเพื่อประโยชน์ทั้งในระดับ
บุคคลและสังคมได้อย่างเหมาะสม บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตย โดยเป็นผู้ส่งเสริมให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปริบทต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับช่วงวัยของตนไปในทางที่ดีขึ้น และสอดคล้อง
กับคุณลักษณะของพลเมืองที่ดี 3 แบบ คือ การเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ พลเมืองที่มีส่วนร่วม และ
พลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อสังคม (Westheimer & Kahne, 2004, pp. 237 – 269)
ผลการศึกษาพบว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์และ กระบวนการคิดในวัย
มัธยมศึกษา การปลูกฝังและพัฒนาให้เด็กในวัยนี้เป็นพลเมืองประชาธิปไตยรู้เท่าทันสื่อจึงควรเน้นที่การ
พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกต่อสังคม อันได้แก่
1) ทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย ความรู้ ที่เหมาะสมกับช่วยวัยโดยเน้นทักษะที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนิน
ชีวิตและต่อการวางแผนหรือแก้ไขปัญหา จากง่ายไปหายาก จากน้อยไปสู่มาก และทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เนื่องจากช่วงวัยนี้มีการพัฒนากระบวนการคิดเติบโตขึ้นตามขนาดของ
สมอง จึงนับเป็นโอกาสทองของการเรียนรู้
2) ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง ประกอบด้วยองค์ประกอบส�ำคัญของช่วงวัยสองประการ ได้แก่ ประการ
แรก คือการยับยัง้ ชัง่ ใจ (Inhibition) เป็นทักษะทีใ่ ช้ในการควบคุมและดูแลการท�ำงานประสานกันของร่างกาย
ระหว่างความคิดและพฤติกรรม เพือ่ ยับยัง้ การกระท�ำจากแรงกระตุน้ ซึง่ ประกอบด้วย การกระท�ำโดยไม่ยงั้ คิด
การตอบสนองต่อแรงจูงใจ และความอยากรู้อยากลอง ซึ่งผลของพฤติกรรมนั้น ๆ อาจก่อให้เกิดผลเสียหรือ
เป็นอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น ประการที่สอง คือ ความฉลาดทางอารมณ์ คือการตระหนักรู้ในอารมณ์
ของตนเองและผูอ้ นื่ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการจัดการและบริหารอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม (Goleman, 1998)
จนน�ำไปสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ตลอดจนสามารถ
ล�ำดับความส�ำคัญของสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้
การพัฒนาทักษะทั้งสองด้านนี้มีความจ�ำเป็นต่อการเปิดรับสื่อของเด็กในช่วงวัยนี้ เพราะแม้ว่าเด็กจะ
มีทักษะการใช้สื่อและความตระหนักรู้ในด้านการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก (รู้ว่าเนื้อหาอาจ
ไม่จริงเสมอไป หรือข้อความเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล ฯลฯ) แต่หากขาดทักษะการยับยั้งชั่งใจ
และการควบคุมอารมณ์ ในการตอบสนองแล้ว ก็จะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ การมีทักษะ
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ทัง้ สองด้านนีจ้ งึ ช่วยให้เด็กตอบสนองต่อสิง่ ทีไ่ ด้พบเห็นในสือ่ ได้อย่างเหมาะสมและมีความรูท้ จี่ ะใช้ประกอบ
การคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ ตอบสนองและมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย
		 2.3 แนวคิดพฤติกรรมการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศและสือ่ ดิจทิ ลั ส�ำหรับช่วงวัยมัธยมศึกษา ประกอบ
ด้วยประเด็นที่ส�ำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของช่วงวัยตามสมรรถนะแต่ละด้าน ดังนี้
		 1) การเข้าถึงสื่อสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย (Access) ส�ำหรับเด็กในช่วง
วัยมัธยมศึกษา ได้แก่การมีความรู้ที่จะน�ำไปใช้หรือประยุกต์ใช้เพื่อเข้าถึงแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร ซึ่ง
ประเด็นส�ำคัญของเด็กในวัยนีไ้ ม่ใช่การใช้เทคโนโลยี แต่คอื การใช้ “ให้เป็น” และใช้ “อย่างถูกต้อง” ทัง้ ตามหลัก
กฎหมายและจริยธรรม ‘ใช้เป็น’ หมายถึง รู้จักเลือกใช้ และพลิกแพลงค�ำค้นหาส�ำหรับแหล่งข้อมูลออนไลน์
รูจ้ กั ใช้เครือ่ งมือค้นหาทีห่ ลากหลาย เปรียบเทียบ ตรวจสอบ และค้นหาทีม่ าต้นฉบับของข้อมูล สามารถยับยัง้
ชั่งใจไม่หลงไปตามลิงค์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องระหว่างการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ และใช้อินเทอร์เน็ตแต่พอดี
รู้จักหยุดเมื่อถึงเวลา ส่วน ‘ใช้อย่างถูกต้อง’ หมายถึง มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ ความ
เป็นส่วนตัว ลิขสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้สื่อเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย เช่น
ไม่ขโมยรหัสหรือแฮ็คอีเมล์หรือคอมพิวเตอร์คนอื่น (รวมทั้งของเพื่อน) ตามหลักของการเป็นพลเมือง
		 2) การวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อสารสนเทศและสื่อดิจิทัล (Analyze and Evaluate) มี
ประเด็นส�ำคัญส�ำหรับเด็กในช่วงวัยมัธยม คือการมีองค์ความรูพ้ นื้ ฐานทีช่ ว่ ยในการคิด ตัดสิน วิเคราะห์ วิจารณ์
และประเมินได้ตามหลักของเหตุและผล และการใช้ข้อมูลรอบด้าน โดยไม่ใช้อารมณ์ในการตอบสนอง (หรือ
ไม่ตอบสนอง) มีความเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ มีทักษะในการอ่านจับใจความ มองเห็นภาพรวมของ
ประเด็นในเนือ้ หาสื่อและสามารถเชือ่ มโยงความคิดได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้
ว่าเนื้อหาสื่อและสารสนเทศนั้น ๆ มีผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างไร
		 3) การสร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศ (Create) มีประเด็นส�ำคัญคือการสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิข์ อง
ผลงานผู้อื่น มีทักษะการยับยั้งชั่งใจและการควบคุมอารมณ์ และทักษะในการคิดวิเคราะห์ถึงผลกระทบของ
เนื้อหาสื่อที่ผลิต โดยต้องผลิตเนื้อหาสื่ออย่างมีสติ ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม และแสดงความ
รับผิดชอบต่อผลของการสร้างสรรค์เนื้อหาของตน
		 4) การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลีย่ นแปลง (Reflect & Act) มีประเด็นหลักคือการรูจ้ กั หน้าทีข่ อง
พลเมือง สิทธิของตนเอง และการเคารพสิทธิของผู้อื่น และรู้จักใช้สื่อเพื่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้
องค์ความรูแ้ ละทักษะของสมรรถนะ 3 ประการข้างต้น เริม่ จากสังคมหรือสิง่ แวดล้อมทีใ่ กล้ตวั เช่น ครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน ส�ำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และขยายสู่ระดับประเทศเมื่อเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ความท้าทายของการปลูกฝังทักษะด้านนี้ให้กับวัยมัธยมศึกษาอยู่ที่การจูงใจให้เด็กมีส�ำนึกและค่า
นิยมของการเป็นพลเมืองและการมีสว่ นร่วมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ นอกเหนือจากการใช้สอื่ และสร้างสรรค์
เนื้อหาเพื่อความบันเทิงหรือความคึกคะนอง หรือเพื่อการค้นหาตนเองและแสวงหาการยอมรับ
3. ตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและสื่อดิจิทัลส�ำหรับช่วงวัยมัธยมศึกษา
จากผลการศึกษาข้างต้นน�ำไปสู่การพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและสื่อดิจิทัลส�ำหรับช่วง
วัยมัธยมศึกษาตามสมรรถนะ 4 ด้าน ดังนี้
ตัวบ่งชีพ้ ฤติกรรมด้านที่ 1 การเข้าถึงสือ่ สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างปลอดภัย ประกอบด้วย
ความสามารถในการอธิบายคุณลักษณะพื้นฐานของสื่อต่าง ๆ สามารถแยกแยะข้อดีข้อเสียของสื่อต่าง ๆ
ได้ อธิบายลักษณะเฉพาะและการใช้งานของอุปกรณ์ ซอฟท์แวร์ และช่องทางต่าง ๆ ที่ช่วยในการเข้าถึง
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ข้อมูลได้และไม่ถกู เบีย่ งเบนความสนใจจากเนือ้ หาอืน่ สามารถบอกความต้องการข้อมูลสารสนเทศของตนเอง
และเลือกใช้ค�ำส�ำคัญในการค้นหาได้อย่างหลากหลายตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถอธิบายกฎหมายเบื้อง
ต้นเกี่ยวกับ ICT เช่น ความเป็นส่วนตัวของบุคคล การหมิ่นประมาท ลิขสิทธิ์ ประเมินความเสี่ยงของการเข้า
ถึงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีได้ เลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงและเผยแพร่ข้อมูล
ได้ตามหลักความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต กฎหมาย และกรอบวัฒนธรรม ใช้เวลากับสื่อให้เหมาะสม
ตระหนักและยอมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้สื่อมากเกินไป อธิบายและแยกแยะอารมณ์และพฤติกรรม
การแสดงออกที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน และมีความเท่าทันอารมณ์และควบคุมพฤติกรรมของตนเองใน
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารได้
ตัวบ่งชี้พฤติกรรมด้านที่ 2 การวิเคราะห์และประเมินสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย
การจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างสื่อพาณิชย์ สื่อสาธารณะ สื่อของรัฐ อธิบายหน้าที่ของบุคลากรที่ผลิตสื่อ
วิเคราะห์อิทธิพลด้านต่าง ๆ ของธุรกิจและการเมืองต่อการท�ำงานของสื่อ บทบาทและหน้าที่ของสื่อในสังคม
จริยธรรม กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสือ่ และการสือ่ สาร สามารถวิเคราะห์ทมี่ าและวัตถุประสงค์
ของสื่อ เปรียบเทียบความแตกต่างของกลไกการท�ำงานของสื่อแต่ละประเภทได้ อธิบายเทคนิคพื้นฐานการ
สร้างสือ่ แยกแยะเนือ้ หาสือ่ ได้ (อะไรคือความเป็นจริงทีส่ อื่ ประกอบสร้างขึน้ อะไรทีเ่ ป็นข้อเท็จจริง/ข้อคิดเห็น
เนือ้ หาทีด่ /ี ไม่ดี มีประโยชน์/ไม่มปี ระโยชน์ เหมาะสม/ไม่เหมาะสม) ตรวจสอบทีม่ าและความถูกต้องของข้อมูล
ได้ อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสื่อได้ วิเคราะห์ได้ว่าเนื้อหาในสื่อมีผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น
และสังคมอย่างไร
ตัวบ่งชี้พฤติกรรมด้านที่ 3 การสร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศ (Create) ซึ่งหมายความรวมทั้ง
การสร้างสรรค์หรือการผลิตและการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ โดยผู้ท่ีมีสมรรถนะด้านนี้ ควรสามารถอธิบาย
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ รูจ้ กั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสร้างสรรค์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ สามารถสร้างสรรค์
เนื้อหาและมีความมั่นใจในการแสดงออกทางบวกเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม โดยยึดหลัก
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง และค�ำนึงถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและลิขสิทธิ์
ของผลงานตลอดจนแสดงความรับผิดชอบต่อผลของการสร้างสรรค์และเผยแพร่เนื้อหาของตน
ตัวบ่งชี้พฤติกรรมด้านที่ 4 การประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่มีสมรรถนะด้านนี้ควรสามารถ
อธิบายบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในระดับบุคคลและระดับสังคมตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์
อิทธิพลของสื่อต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงและการต่อรองกับอ�ำนาจรัฐและทุน ประเด็นสาธารณะหรือ
ปัญหาสังคมได้ สามารถตั้งค�ำถามหรือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ตามหลักเหตุผลและข้อมูล สามารถ
ผลิตเนือ้ หาและเลือกใช้ชอ่ งทางในการสร้างความเปลีย่ นแปลงและมีสว่ นร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย
ได้ ประเมินผลกระทบจากการผลิตสือ่ ได้ ในระดับครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชน เคารพสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นและการมีสว่ นร่วมของผูอ้ นื่ ริเริม่ และมีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์และใช้สอื่ และสารสนเทศในการแก้ไข
ปัญหา ตรวจสอบและสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและเป็นประโยชน์ในระดับบุคคล กลุ่ม หรือสังคม
อภิปรายผล
ผลทีไ่ ด้จากการศึกษานีส้ ามารถน�ำไปใช้สร้างเครือ่ งมือเพือ่ การวิเคราะห์และประเมินผลได้ โดยสามารถ
น�ำตัวบ่งชี้ไปผลิตเป็นคู่มือประกอบการให้ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของเด็กในวัยมัธยมศึกษา (13-18 ปี) หรือเครื่องมือวัดและประเมินการ
รู้เท่าทันสื่อทั้งระดับบุคคล (เช่น แบบส�ำรวจรายการหรือ Checklist ส�ำหรับประเมินความรู้เท่าทันสื่อของ
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ตนเองในเบื้องต้น) ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษา (ผู้เรียน ผู้สอน สถาบันการศึกษา ผู้ก�ำหนดนโยบาย
ภาครัฐ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลฯ กสทช.) ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ไม่อยู่ในระบบ (เด็ก
บ้านเรียน ผู้ปกครองและครอบครัว ประชาชนทั่วไป ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาค
ประชาสังคม NGO สสย. เครือข่ายพลเมืองเน็ต เครือข่ายการศึกษาเพือ่ สร้างพลเมืองประชาธิปไตย กลุม่ การ
ศึกษาเพื่อความเป็นไทยไซเบอร์และองค์กรอิสระอื่น ๆ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อ เช่น สมาคมวิชาชีพ
สื่อ ผู้ผลิตเนื้อหาสื่อ ผู้ชี้น�ำทางความคิด (Influencers) เพจของกลุ่มหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ) และผูัที่อยู่นอก
ระบบการศึกษา (บุคคลทั่วไป นักวิชาการ ผู้สนใจ ผู้ช�ำนาญการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคอมพิวเตอร์
เช่น เพจเข็นเด็กขึน้ ภูเขา เพจโตไปไม่โกง ตลอดจนภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสือ่ หรือการให้บริการสือ่ และเครือ
ข่าย โดยอาจน�ำไปใช้เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนากิจกรรมทางสังคมเพือ่ สร้างความตระหนักรูเ้ รือ่ งการเท่าทัน
สื่อสารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองของภาคเอกชน)
อย่างไรก็ดี เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาเอกสารและ
กระบวนการสนทนากลุ่มกับเด็กและเยาวชนในวัยมัธยมศึกษาในการวิเคราะห์และสร้างตัวบ่งชี้การรู้เท่าทัน
สือ่ สารสนเทศและดิจทิ ลั ผลการวิจยั จึงยังมีขอ้ จ�ำกัดในเรือ่ งของการอ้างอิงถึงกลุม่ ประชากรทัง้ หมด เนือ่ งจาก
เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อทราบเป็นแนวทางส�ำหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยผู้ที่สนใจ
ศึกษาต่อสามารถขยายผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ครอบคลุมประชากรทั้งหมด และต่อยอดขยายผลด้วยการ
ทดสอบประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้ต่อไป
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