การเสริมสร้ างรูปแบบการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถอี โศก

ภพพรหมินทร์ วโรตม์ วฒ
ั นานนท์

วิทยานิพนธ์ นีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2560

การเสริมสร้ างรูปแบบการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถอี โศก
ภพพรหมินทร์ วโรตม์ วฒ
ั นานนท์
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ดร.บุหงา ชัยสุ วรรณ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิ พนธ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมตั ิให้เป็ นส่ วนหนึงของ
การศึกษาตามหลักสู ตรศิศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ
(ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร)

รองศาสตราจารย์

กรรมการ
(ขนบพันธุ์ เอียมโอภาส)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

กรรมการ
(ดร.บุหงา ชัยสุ วรรณ)

ศาสตราจารย์

.

(ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ)
กุมภาพันธ์ 2561

คณบดี

บทคัดย่ อ
ชื อวิทยานิพนธ์
ชื อผู้เขียน
ชื อปริญญา
ปี การศึกษา

การเสริ มสร้างรู ปแบบการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
นายภพพรหมินทร์ วโรตม์วฒั นานนท์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรม)
2560
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โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึก
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(Typological Analysis) ตามชนิ ดของข้อมู ล (Typologies) พร้อมทังตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation)
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The objectives of this study were: 1) to explore the principles of Asoke’s media literacy
model, 2) to explore the process of Asoke’s media literacy model, and 3) to explore the factors
toward Asoke’s media literacy model.
This research was a qualitative method. The qualitative research included literature
review and in-depth interview with 15 key informants were from Asoke. The instruments used
were interview guides. Data were collected via typological analysis (Typologies) and
triangulation method.
Research findings were as follows: 1) The principles of Asoke’s media literacy model,
there are 7 dimensions as knowing the cause, knowing the purpose, knowing oneself, knowing
how to be temperate, knowing the proper time, knowing the society and knowing the individual.
2) The process of Asoke’s media literacy model, there are 5 steps as media access, media
interpret, media evaluate and media uses. 3) Factors toward Asoke’s media literacy Model, there
are 2 factors: External factors are issues related to effect of media, there are 2 components as
media issues and consumerism. Internal factors are problems associated with ideas, knowledge,
beliefs, attitudes and behaviors of audience, there are 3 components as lack of knowledge in
developing media literacy skills, lack of self-realization and lack of awareness that media is a
problem.
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาของปัญหา
“วิถีชาวอโศก” (วิถีอโศก) เป็ นนามทีเรี ยกขานคนกลุ่มหนึ ง ทีมีวิถีชีวิตดําเนิ นไปตามความ
เชืออย่างยิงว่าชีวติ จะประสพ “ความจริ ง ความประเสริ ฐ ความเจริ ญ ทีมีคุณค่าสู งส่ ง มีความสุ ขวิเศษ
ความถูกต้อง ประโยชน์อนั ยิง ในความเป็ นมนุษย์ เป็ นสังคม” นัน ต้องมี “การศึกษา 3” (ไตรสิ กขา)
หรื อมีการเรี ยนรู ้ ฝึกฝนธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็ นแก่นแกน ให้แก่ชีวิต ให้แก่ สังคม เป็ นสําคัญ
(สมณะโพธิรักษ์, 2559) ยังผลให้เห็นว่าวิถีชาวอโศกได้นาํ เอาหลักคําสอนทางพุทธศาสนามาใช้ใน
การพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิงการประยุกต์ใช้เกียวกับการรู ้เท่าทันสื อ ซึ งชาวอโศกเรี ยกกิ จกรรม
นีว่า “วิปัสสนาจอแก้ว” โดยเป็ นแนวคิดของสมณะโพธิ รักษ์อาทิคาํ กล่าวทีว่า “วีดิทศั น์นี มันเป็ น
เครื องมือสื อสารทีมอมเมาโลกเละไปเลย มันมี ฤทธิ แรงประสิ ทธิ ภาพสู ง แต่ ทาํ ไมเราปล่อยปละ
ละเลย คนไม่ มีความสามารถที จะเอามันมาใช้ให้เป็ นสิ งที ดี ได้หรื อ” (มูลนิ ธิ ธรรมสัน ติ, 2530)
นอกจากนีสมณะโพธิ รักษ์ ยังกล่าวไว้อีกว่า “สื อหรื อวีดิทศั น์มนั ไม่หยุดเท่านี ในอนาคตจะไปอีก 1200 ปี ข้า งหน้ามัน ยิงจะรุ น แรงรุ กลําอี ก ขนาดหนัก เราจะต้องเตรี ยมความรู ้ เตรี ยมตัว เพือที จะ
ป้ องกัน ช่ วยเหลือเฟื อฟายมนุ ษย์พ วกนี เอาไว้ก่อน” (มูลนิ ธิธรรมสันติ, 2530) ยังผลให้กลุ่ มชาว
อโศกเล็ง เห็ น ถึ งปั ญหาของสื อที ส่ งผลกระทบต่อ สัง คมสื บ เนื องมาจากคนในสั งคมยัง ขาดองค์
ความรู้ เกี ยวกับการรู ้ เท่าทันสื ออย่างเพียงพอ ส่ งผลให้คนตกเป็ นเหยือของสื อมาโดยตลอด ทังนี
สมณะโพธิรักษ์จึงได้นาํ หลักฝึ กปฏิบตั ิตามแนวพุทธมาสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันเพือใช้รับมือกับสื อ และ
นําสื อเหล่านันมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคนภายในพุทธสถานอโศกอย่างเป็ น
รู ปธรรม
ซึ งมีค วามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติหลายฉบับทีผ่านมา ได้
มุ่งเน้นไปทีการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนในชาติให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้มาโดยตลอด รวมทังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที 12 พ.ศ.25602564 ซึ งจะเริ มใช้ในช่วงต้นเดื อน ตุลาคม พ.ศ. 2559 จึงยังคงยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการ
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วางแผนที สํา คัญ 4 ประการ ได้แ ก่ (1) การน้อ มนําและประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (2) คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่ วม (3) การสนับสนุ นและส่ งเสริ มแนวคิด
การปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ ความมันคง มังคัง ยังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข
(สํานัก งานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2558) โดยเฉพาะอย่างยิง
“ประชาชนหรื อคนในชาติ” ถือว่าเป็ นสิ งสําคัญต่อการขับเคลื อนประเทศ เพราะเมือคนในชาติมี
ความมันคงทางจิ ตใจ ร่ างกาย รวมทังทัก ษะทางความคิ ด และความสามารถ โดยการส่ งเสริ ม
“คุ ณธรรม” และ “ความรู ้” ซึ งจะนําไปสู่ การคิ ดวิเคราะห์ อย่างมี เหตุ ผล พร้ อมทังเสริ มสร้ างการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนืองตลอดชี วติ เพือก้าวสู่สังคมได้อย่างมันคง (บุบผา เมฆศรี ทองคํา, 2554)
ในปั จจุบนั ผูค้ นจํานวนมากได้ใช้สือเป็ นช่องทางในการเรี ยนรู ้และแสวงหาข้อมู ลข่าวสาร
ดังที อุบลรั ตน์ ศิ ริยุวศักดิ (2547) กล่ าวไว้ว่า ข้อมูลข่าวสารและการเรี ยนรู ้ จากสื อเป็ นเครื อข่ายที
ครอบคลุมสังคมไทยซึ งบางครังผูร้ ับสารอาจไม่รู้สึกตัว ซึ งแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ทีผ่านสื อ
ถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญในกระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคมของประชาชนในสังคม ด้วยเหตุนี “สื อ”
(Media) จึงมีบทบาทต่อการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตของบุคคลในสังคม อีกทังยังมีบทบาทต่อการดําเนิ น
ชี วิตผ่านการปลู ก ฝั ง หรื อบ่ ม เพราะความเชื อ ทัศ นคติ ความคิ ด ค่ า นิ ย ม การประเมิ น คุ ณ ค่ า ต่ อ
เรื องราวต่างๆ (Gerbner, 1998; อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ, 2547) รวมทังการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิ ดรับสื อมวลชนกับตัวแปรอืนๆ จากหนังสื อเรื อง “Freedom to Learn” พบว่า การรู ้
หนังสื อ การได้รับศึกษา สภาพทางสังคม อายุ การติดต่อกับสังคมภายนอก เป็ นตัวแปรต้นทีนําไปสู่
กระบวนการเปิ ดรับสื อมวลชน (Rogers & Freiberg, 1969) จากงานวิจยั เรื อง “การศึกษาอิทธิ พล
ของการดู ภาพยนตร์ ที รุ นแรงทางโทรทัศน์กบั ทัศนคติ ในเชิ งก้าวร้ าวของเด็กจากครอบครั วต่าง
ฐานะ” พบว่า พฤติ กรรมก้าวร้ าวในเด็กนักเรี ยนทีมีอายุระหว่าง 8-12 ปี ในกรุ งเทพมหานครที มี
ฐานะทางเศรษฐกิ จต่างกัน ในช่ วงเวลาทีเด็กนิ ยมดูโทรทัศน์นนั เป็ นช่วงเวลาที มีรายการทีแสดง
ความรุ นแรงอยูม่ าก เพราะฉะนันโอกาสทีเด็กจะได้เปิ ดรับรายการโทรทัศน์ทีรุ นแรงจึงมีอยูม่ ากและ
ยังพบอีกว่า ยิงเด็กมี การเปิ ดรั บโทรทัศน์บ่อยครัง จะมี ส่วนในการทําให้เด็กยอมรับการใช้ความ
รุ นแรงแก้ปัญหา หรื อแม้แต่เคยมี ประสบการณ์ การใช้ความรุ นแรงแก้ปัญหาด้วยตนเอง อย่างไรก็
ตามระดับของผลกระทบนี ยัง แปรเปลี ยนไปตามสถานะทางเศรษฐกิ จสังคมของครอบครั วเด็ ก
(นันทวัน สุ ชาโต, 2520) สอดคล้องกับงานวิจยั เรื อง “ศึกษาอิทธิ พลของโทรทัศน์ทีมีต่อเยาวชนใน
เขตอํา เภอเมื องเชี ยงใหม่” พบว่า นัก เรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 5-6 ในเขตอํา เภอเมื องเชี ยงใหม่
สนใจการรับชมโทรทัศน์มาก และชมเพือความบันเทิงสนุ กสนานมากทีสุ ด เมือรับชมแล้วนักเรี ยน
เคยเลี ยนแบบจากรายการทางโทรทัศ น์ถึงร้ อยละ 77.6 ซึ งส่ วนใหญ่ มี ก ารเลี ย นแบบคําพู ด จาก
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ภาพยนตร์ มากทีสุ ด นอกจากนี ยังเลียนแบบจากโฆษณา การแสดงของตัว ละคร ท่าทาง การต่อสู ้
การประดิษฐ์สิงของ การใช้อาวุธ การแต่งกาย และการช่วยเหลือผูอ้ ืน (มนต์ชยั นินนาทนนท์, 2526)
จากงานวิจ ัย ข้า งต้น นี อาจจะพอสรุ ป ได้ว่า สื อมี อิ ท ธิ พ ลและอํา นาจเฉพาะกับ เด็ กและ
เยาวชนเท่านันแต่ในขณะเดี ยวกันผูใ้ หญ่ก็ส ามารถได้รับอิ ท ธิ พ ลและผลกระทบได้เช่ น เดี ยวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิงในยุคดิจิทลั เนื องจากผูค้ นมีทางเลื อกและมี เวลาเป็ นตนเองมากขึน โดยการใช้
เวลาไปกับ การท่ อ งไปในโลกออนไลน์ (Cyberspace) และเรี ย นรู ้ ด้ว ยตนเองมากขึ น ผู ้ที ใช้
คอมพิวเตอร์ ท่องอยูใ่ นโลกอินเทอร์ เน็ตได้นาํ เอาวัฒนธรรมใหม่ๆ มาสู่ ครอบครัวของตนเอง อีกทัง
วัฒ นธรรมนี มี ล ัก ษณะพิ เศษ กล่ าวคื อ มี ก ารรวมเอาความเป็ นส่ ว นตัวกับ ความเป็ นส่ ว นรวมที
เกี ยวพัน กับ ผู ้คนทัวโลกมาไว้ใ นที แห่ ง เดี ย วกัน คนที สามารถเข้า ใจคอมพิว เตอร์ ไ ด้ดี คื อคนที
สามารถควบคุมมันได้ เพราะสามารถเปิ ดหน้าต่างความสนใจได้ดว้ ยตนเองโดยไร้ขอบเขตจํากัด แต่
ทังนี อาจถูกกําหนดให้เรี ยนในสิ งทีเขาไม่สนใจแต่จาํ ใจต้องเรี ยน เพราะนวัตกรรมเหล่านี จะทําให้
ผูค้ นใช้เพือเป็ นการทดแทนการถู กละเลยจากบุค คลใกล้ชิดและความรู้สึ กเบือหน่ายทีเกิ ดขึ นใน
ชี วติ ประจําวัน นันคือ บทบาทของคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตทีควรตระหนักถึงในฐานะสื อใหม่
(New Media) ทีกําลังมีอิทธิ พลอย่างยิงต่อสังคมมากขึนเรื อยๆ” (ชัยอนันต์ สมุทรวณิ ช, 2541)
โดยเฉพาะอย่างยิงผลกระทบทีเกิดจากความเชื อข้อมูลผ่านการสื อสารออนไลน์ออนไลน์
ดังจะเห็นได้จากสภาพปั ญหาจากการใช้สือออนไลน์ ซึงส่ วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดความรู ้เท่า
ทัน ในการใช้ง าน เพราะในปั จ จุ บ ัน ผู ้ใ ช้แ ทบทุ ก คนมัก ต้อ งการความรวดเร็ ว ขาดการยังคิ ด
ไตร่ ตรองและพิจารณาอย่างรอบคอบรวมทังผลกระทบทีเกิดจากจริ ยธรรมในการสื อสารออนไลน์
อย่างทีทราบกันดีวา่ สื อออนไลน์มีทงประโยชน์
ั
และโทษ โดยเฉพาะอย่างยิงประเด็นทีเกียวข้องกับ
เรื องของสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว มารยาท และจริ ยธรรมในการใช้งาน ซึ งการใช้สือออนไลน์นนผู
ั ใ้ ช้
ควรใช้อย่างพอดี คิดก่อนเขียน มีความถู กต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์ (บุษดี พนมภู, 2556) สิ งที
ต้องให้ความสําคัญนอกจากจรรยาบรรณแล้ว การเตรี ยมความพร้อมต่อการเปลียนแปลงในยุคการ
สื อสารออนไลน์ ที เป็ นยุค แห่ ง ผู บ้ ริ โภคมี อิ ส ระในการเลื อกเปิ ดรั บ ข้อมู ล ข่ า วสารได้ใ นเวลา
อันรวดเร็ ว ในขณะเดียวกันยังเปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
กว้างขวาง (อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล, 2555) การยกระดับคุณธรรมจริ ยธรรมของสังคม เพือการ
ปฏิ รูปสังคม โดยพบว่าสังคมไทยมี ปัญหาจริ ยธรรมในระดับมากที สุ ด อันมีสาเหตุสําคัญมาจาก
ครอบครั ว ขาดตัว แบบที ดี ระบบการศึ ก ษาขาดประสิ ท ธิ ภ าพไม่ ส ามารถปลู ก ฝั ง เยาวชนให้ มี
จิตสํานึกได้ และศาสนาไม่ได้ทาํ หน้าทีปลูกฝังถ่ายทอดคุณธรรมจริ ยธรรมแก่บุคคลอย่างจริ งจัง
จากข้อมูลทีกล่าวข้างต้นนี จึงพอสรุ ปได้ว่าสภาพสังคมไทยในภาพรวมมีความอ่อนแอใน
ด้านระบบป้ องกันและควบคุ มพฤติกรรมของคน ระบบกฎหมาย และระบบการลงโทษทางสังคม
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(เพ็ญแข ประจนปั จจนึ ก, 2551) ถึงแม้วา่ จะมีการออกพระราชบัญญัติกองทุ นพัฒนาสื อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือส่ งเสริ มศีลธรรม จริ ยธรรม วัฒนธรรมและความมันในการ
ใช้สือ ด้วยวิธีการรณรงค์ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นการพัฒนาสื อทีปลอดภัยและสร้ างสรรค์ ส่ งเสริ ม
การพัฒนาศักยภาพของผูผ้ ลิตสื อ ส่ งเสริ มการเฝ้าระวัง (พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื อปลอดภัย
และสร้างสรรค์, 2558) แต่ก็ไม่ได้ส่งผลทีดีหรื อสร้างการรับรู ้ทีดีต่อประชาชนเท่าทีควร รวมทังการ
กํากับดู แลสื อในปั จจุบนั ก็ยงั ไม่เพียงพอต่อการทีจะช่ วยป้ องกันประชาชนให้รอดพ้นจากอิทธิ พล
ของสื อ โดยเฉพาะอย่างยิงปั ญหาด้านจริ ยธรรมสื อทีผ่านมา พบว่ามี ปัญหาในความไม่เป็ นกลาง
นําเสนอเนือหาไม่ถูกต้อง นําเสนอเนือรุ นแรง ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล ตัดสิ นผูต้ กเป็ นข่าว รับสิ นบน
สาเหตุก็มาจากการไม่มีเกณฑ์ดา้ นจริ ยธรรมทีชัดเจน ขาดความเอาใส่ ใจด้านจริ ยธรรมอย่างจริ งจัง
(สมาคมนัก ข่ าว นัก หนังสื อพิ มพ์แห่ ง ประเทศไทย, 2559) และเมื อพิจารณาจากบริ บ ทการ
เปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีการสื อสารทําให้เกิ ดปรากฏการณ์ หลอมรวมสื อ ซึ งเป็ น
การผสมผสานระหว่างสื อเก่ากับ สื อใหม่เข้าไว้ดว้ ยกัน โดยการสื อสารในยุค เก่าประกอบด้วยสื อ
กระแสหลัก อาทิ หนัง สื อพิม พ์ วิท ยุ และโทรทัศ น์ ที ผ่า นมาสื อดังกล่ าวได้รับ ความสนใจจาก
ประชาชนผูร้ ับสารเป็ นอย่างมาก เนื องจากช่องทางการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารยังถู กจํากัดในวงแคบ
โดยเฉพาะสื อหนังสื อพิมพ์ ซึ งถื อว่าเคยเป็ นสื อทีทรงอิท ธิ พลมากที สุ ด แม้ว่าสังคมไทยสามารถ
เข้า ถึ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารและความรู ้ อ ย่า งกว้า งขวางผ่า นสื อและเทคโนโลยี แต่สั ง คมไทยยัง ขาด
ภูมิคุม้ กันจากการบริ โภคสื อ (สุ วรรณี คํามัน, 2551)
ดังนัน จึ งได้มี การนําเอาแนวคิ ดเกี ยวกับการรู ้ เท่าทันสื อ (Media Literacy) เข้ามาใช้ใน
ประเทศไทย มีการผลักดันและขับเคลือนกระบวนการรู ้เท่าทันสื อมาไม่น้อยกว่า 1 ทศวรรษ ทังนียัง
มี ค วามต้องการแรงขับ เคลื อนต่ อไปอย่า งต่ อเนื อง เพือสร้ า งภูมิคุ ้ม กัน ให้ก ับ ประชาชนในชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กและเยาวชนซึ งเป็ นอนาคตของชาติ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552) การรู ้เท่าทัน
สื อจึงเป็ นเรื องทีท้าท้ายสําหรับผูบ้ ริ โภคสื อทุกคนต่อข้อมูลข่าวสารทีไร้ ขอ้ จํากัดอย่างในปั จจุ บนั
จากงานวิ จ ัย เรื อง “พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ และระดั บ การรู ้ เ ท่ า ทั น สื อของเยาวชนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร” พบว่า เยาวชนยัง ไม่ส ามารถวิเ คราะห์ และประเมิ น ค่ า ความหมายตรงที สื อ
นําเสนอได้ (กฤชณัท แสนทวี, 2554) ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื อง “การรับรู ้ของคนไทยเกียวกับ
ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อในยุคโลกาภิวฒั น์” พบว่า คนไทยให้ความสําคัญกับทักษะการรู ้เท่า
ทันสื อน้อยทีสุ ด โดยเฉพาะทักษะการสร้างสรรค์สือ (สุ ขใจ ประเทืองสุ ขเลิศ, 2549) รวมทังงานวิจยั
เรื อง “กระบวนการรู ้เท่าทันสื อโฆษณาครี มปรับผิวขาวทางโทรทัศน์ของผูร้ ับสารสตรี ” พบว่า ผูร้ ับ
สารสตรี มีก ารนําความรู ้ เท่าทัน สื อโฆษณาไปใช้ในชี วิตประจําวันค่ อนข้างน้อย (ดวงแก้ว เธี ยร
สวัสดิกิจ, 2552)
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ข้อมูลจากงานวิจยั ข้างต้น อาจพอสรุ ปได้วา่ คนไทยยังให้ความสําคัญกับการรู ้เท่าทันสื อไม่
มาก จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับการรู ้เท่าทันสื อทีผ่านมา พบว่า รู ปแบบแนวคิดทีนิยมใช้
กัน อยู่ใ นประเทศไทยส่ ว นใหญ่ นันมี ท ังการประยุก ต์ห ลัก การขึ นใหม่ แ ต่ ย งั คงเค้า โครงแบบ
ตะวัน ตก รวมทังใช้ห ลักการรู ป แบบเดิ ม ที มาจากชาติ ตะวัน ตกเป็ นส่ ว นใหญ่ อาทิ แ นวคิ ด ของ
(Buckingham, 2013; Hobbs, 1998; Moran, 2004; Potter, 1998, 2004a; Pungente, 1989;
Silverblatt, 1995; Thoman & Jolls, 2004, 2008) เป็ นต้น จึงส่ งผลให้กระบวนการขับเคลือนการ
รู้เท่าทันสื อกว่า 1 ทศวรรษในประเทศไทยไม่กา้ วกระโดดอย่างทีควรจะเป็ น อีกทังกระแสการตอบ
รับของคนในชาติ มี อยู่อย่างจํากัด เพราะประชาชนไม่เล็ งเห็ นถึ งความสําคัญของการรู ้ เท่ าทันสื อ
ตามทีงานวิจยั ข้างต้นค้นพบ หรื ออาจเนื องมาจากหลักการทีนํามาใช้ไม่มีความเหมาะสมกับบริ บท
ของสังคมไทย เมื อพิจารณาด้วยวิธี ก ารเปรี ย บเที ยบเชิ งปรั ช ญา พบว่า ทังปรั ช ญาตะวัน ตกและ
ตะวันออกจะมีอตั ลักษณ์เฉพาะตน กล่าวคือ ปรัชญาตะวันตก จะเน้นการรู ้ความจริ งเพือตอบปั ญหา
ทีเป็ นข้อสงสัยเท่านัน หรื อการรู ้ความจริ งเพือตอบสนองเพียงแค่ความสงสัย ดังที สุ นทร ณ รังสี
(2521) ได้อธิ บ ายไว้ว่า “ลัก ษณะของปรั ชญาตะวันตกเป็ นเรื องของการแสวงหาความจริ งหรื อ
ข้อเท็จจริ งเพียงอย่างเดี ยวโดยไม่พยายามที จะปฏิ บตั ิตนเพือให้เข้าถึงความจริ งที ได้คน้ พบแล้ว”
ในขณะที ปรัชญาตะวันออก มุ่งเน้นการรู ้ความจริ งเพือการบรรลุถึงความเป็ นจริ งซึ งมีลกั ษณะพิเศษ
ต่างจากปรัชญาตะวันตก รวมทัง สนัน ไชยากุล (2519) ได้วิเคราะห์ปรัชญาอิ นเดี ยว่ามีจุดเน้นใน
เรื องทีเกียวข้องกับศีลธรรมและการพัฒนาจิตใจ กล่าวคือ ปรัชญาตะวันออก มีลกั ษะเป็ น “คําสอน
ให้ปฏิบตั ิ” โดยเฉพาะอย่างยิงปรัชญาอินเดียไม่ได้เน้นความรู ้ เพียงอย่างเดี ยว หากเพือส่ งเสริ มหรื อ
เสริ มสร้างให้รู้เพือนําไปปฏิบตั ิ เน้นหลักปฏิบตั ิ เพราะจุดหมายสู งสุ ดของปรัชญา คือ การรู ้แจ้งใน
ตนเอง (Self-Realization) ดังนัน จึงกล่าวได้ว่าปรัชญาตะวันออกมีลกั ษณะทีเป็ นปรัชญาแห่ งชีวิต
นันเอง ซึ งน่าจะมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการนําหลักการจากตะวันตกมาใช้ในเชิงของการปฏิบตั ิจริ ง
หลักการทีดีทีสุ ดและน่ าจะมีความเหมาะสมกับคนไทยก็คือ หลักธรรมในพุทธศาสนา ซึ ง
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีประชากรทีนับถือศาสนาพุทธถึงร้อยละ 94.6 ต่อประชากรทังประเทศ
โดยพบว่า พุทธศาสนิ กชนได้ทาํ บุ ญตักบาตรร้ อยละ 92.7 สวดมนต์ร้อยละ 80.6 รักษาศีลร้ อยละ
49.4และทําสมาธิ ร้อยละ 40.5 (สํานักงานสถิ ติแห่ งชาติ, 2555) ด้วยเหตุนีจึงเป็ นทีน่าสนใจว่า การ
นําเอาหลักธรรมในพุทธศาสนามาใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อน่าจะมีความเหมาะสม
กับบริ บททางสังคมของประเทศไทยอย่างยิง จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ได้มีการนําเอา
แนวคิด ทางพุท ธศาสนามาใช้กบั การรู ้เท่าทันสื อ อาทิ งานวิจยั เรื อง “พุทธวิธีการรู ้ เท่าทัน สื อเพือ
พัฒนาชีวิต: ศึกษากรณี สือโทรทัศน์ และสื อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค” พบว่า การใช้พุทธ
วิธีการรู ้เท่าทันสื อเพือพัฒนาชีวิต มีขนตอนการรั
ั
บรู ้สือโทรทัศน์และเฟซบุ๊คในเชิ งพุทธ โดยอาศัย
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สติสัมปชัญญะเป็ นขันปฏิบตั ิการในการระลึ กรู ้ โดยไม่ปล่อยตามอํานาจกระแสตัณหาและมีความ
อดทนทางจิตใจต่อผลกระทบจากสื อ ในขันคิดวิเคราะห์ใคร่ ครวญอย่างรอบด้านใช้วิธีพิจารณาทาง
ปั ญญาตามหลักโยนิ โสมนสิ การ อิทปั ปั จจยตา ไตรลักษณ์ และกาลามสู ตร รวมถึ งการปฏิ บตั ิตาม
รู ปแบบพุทธวิธีการรู ้เท่าทันสื อซึ งเป็ นแนวทางพัฒนาชี วิต 3 ด้าน คือ ด้านศีล ด้านสมาธิ และด้าน
ปั ญ ญา รวมทังข้อ มู ล จาก “คู่ มื อ จัด กิ จ กรรมเพื อการรู ้ เ ท่ า ทัน สื อเพื อสุ ข ภาพ” ที ได้ส อดแทรก
หลักธรรมในทางพุทธศาสนา เพือการมีสติรู้ และรู ้วา่ กายเป็ นเพียงรู ปภายนอก รวมทังรู้ วา่ จิตเป็ นสิ ง
ทีกําหนดทุกสิ ง มีการรับรู ้ความเป็ นตัวตนของเรา ซึ งสามารถนําไปสู่ การใช้ “ศีล สมาธิ ปัญญา” มา
เป็ นแรงต้านทานการทํางานของสื อได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ (มู ลนิ ธิ สือชาวบ้า น (มะขามป้ อม),
2547) เป็ นต้น
จากข้อมูล ที ได้กล่าวถึ งข้างต้นนี อาจสรุ ปได้ว่า หลัก ธรรมในพุท ธศาสนาน่ าจะมี ความ
เหมาะสมทีจะนํามาเป็ นแนวทางสําหรับพัฒนาแนวทางการรู ้เท่าทันสื อ จากการทบทวนวรรณกรรม
ทีเกียวข้อง พบว่ามีชุมชนชาวพุทธแห่ งหนึ งในประเทศไทย ได้คิดค้นเทคนิ คพิจารณาเลือกสรรเอา
ประโยชน์จากสื อ (วิปัสสนาจอแก้ว) โดยนําเอาหลักธรรมในพุทธศาสนามาใช้ปฏิ บตั ิและฝึ กฝน
สมาชิ กในชุ มชนมานานกว่า 30 ปี ซึ งก็คือ “ชุมชนบุญนิ ยม” หรื อ “ชุมชนชาวอโศก” เป็ นชุมชนที
เน้น การปฏิ บตั ิ ธรรมตามแนวทางมรรคมี องค์ 8 ของสมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้า โดยมีผูน้ าํ ทาง
ความคิด คือ สมณะโพธิรักษ์ เพือส่ งเสริ มให้สมาชิกในชุ มชนได้พฒั นาจิตวิญญาณของตนให้สูงขึน
โดยการถือศีล 5 เป็ นฐานขันต้น ละเว้นอบายมุข และทานอาหารมังสวิรัติ อี กทังสมาชิ กในชุมชน
ล้วนมีความขยันขันแข็ง และมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ ของชุ มชน ซึ งมีองค์ประกอบทีเป็ นพลัง
ในการขับ เคลื อนและพัฒนาชุ ม ชน คื อ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรี ยน) ที หลอมรวมเป็ นอันหนึ งอัน
เดี ยวกัน โดยมี ศาสนาเป็ นแก่ นแห่ งศรัทธาหล่ อหลอมความเป็ นนําหนึ งใจเดียวกันของสมาชิ กที
อาศัยอยูใ่ นชุ มชน อันแสดงถึงอัตลักษณ์ ความเป็ น “วิถีอโศก” การกล่าวถึงรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
ของกลุ่มคนที อาศัยอยู่ในชุ มชนบุญนิ ยม ซึ งชุ มชนทีกล่ าวถึงนี มีรูปแบบการดํารงชี วิตทีเรี ยบง่าย
และมี ค วามน่ า สนใจอย่ า งยิง กล่ า วคื อ เป็ นชุ ม ชนที ยึด ถื อศี ล และปฏิ บ ัติ ต ามหลัก คํา สอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างเคร่ งครัด ภายใต้อุดมการณ์ 5 ประการ ได้แก่ อิสรเสรี ภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ
สมรรถภาพ และบูรณภาพ (สุ นยั เศรษฐ์บุญสร้าง, 2531)
แม้ว่าหลักแนวคิดทีได้กล่าวถึงข้างต้น ยังผลให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อยู่บา้ งรวมทังมีขอ้
โต้แย้ง นานาประการจากสังคมอย่างกว้างขวาง และต่อเนื องมาโดยตลอด แต่ในทีสุ ดแล้วก็มีสิงที
ช่ วยคลี คลายความสงสัยให้แก่ผูท้ ีดํา เนิ นชี วิตตามวิถีอโศกนี ได้เป็ นอย่างดี นันก็คือ “วิปั สสนาจอ
แก้ว” รวมทังกิ จกรรมทีเน้นให้มีการเสี ยสละอย่างชัดเจนในรู ปแบบต่างๆ ที มุ่งช่วยเหลื อพัฒนา
สังคมอย่างเป็ นรู ปธรรม ภายใต้การดําเนิ นการขององค์กรหลักทีจัดตังตามกฎหมายไทย 4 องค์กร
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ได้แก่ มูลนิธิธรรมสันติ กองทัพธรรมมูลนิ ธิ สมาคมผูป้ ฏิบตั ิธรรม และธรรมทัศน์สมาคม ยังผลให้
กลุ่มชาวอโศกมีกิจกรรม ความเคลือนไหว และการให้บริ การสังคมกว่า 10 ประการ คือ สื อสารบุญ
นิยม สาธารณสุ ขบุญนิยม กสิ กรรมบุญนิ ยม พาณิ ชย์บุญนิ ยม การศึกษาบุญนิ ยม ชุ มชนบุญนิ ยม
เศรษฐกิจบุญนิยม กฎหมายบุญนิยม การเมืองบุญนิ ยม และอุดมคติบุญนิ ยม โดยชุมชนบุญนิยมนี จะ
มุ่งเน้นการให้บริ การสังคม เพราะถือว่าเป็ นการทํางานของตนเองทังยังเป็ นส่ วนหนึ งของการปฏิบตั ิ
ธรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8 กล่าวคือ สมณะโพธิ รักษ์มกั จะยําเตือนให้ชาวอโศกหันหน้าเข้าหากัน
ปรึ กษาประชุ มอภิปราย และรับฟั งความเห็ นผูอ้ ืน เมือทีประชุ มได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์แล้ว ก็ให้ทุก
คนละทิ ฐิ ปฏิ บตั ิตามมติ นนั ซึ งถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิธรรมไปในตัว นอกจากนี ท่านยังได้ตาํ หนิ ผทู ้ ี
ชอบปลีกตัวไม่เข้าหมู่กลุ่มว่าไม่แข็งแรง เพราะถ้ายังไม่ผา่ นการทํางานร่ วมกันแล้ว ผูน้ นถื
ั อว่ายังไม่
ผ่านบทฝึ กปฏิบตั ิตามหลักมรรคมีองค์ 8 มีเพียงมนุษย์ดว้ ยกันเท่านันทีจะเป็ นตัวขัดเกลากระตุน้ ให้
เกิดกิเลส และลดกิ เลสได้ดีและลึกซึ งทีสุ ด ยังผลให้ดาํ เนินไปสู่ การเข้าถึ งความเป็ นอริ ยบุคคล (จิง
เซี ยงฝ่ าซือ, 2545)
จึงเป็ นทีน่ าสนใจว่าเทคนิ คหรื อวิธีการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนัน มีหลักการ ขันตอน และ
ปั จจัยใดบ้างทีจะสามารถนํามาใช้เพือเสริ มสร้างการรู ้ เท่าทันสื อทีมีความเหมาะสมกับบริ บททาง
สังคมของประเทศไทยต่อไป

1.2 คําถามการวิจัย
1.2.1 หลักการของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกเป็ นอย่างไร
1.2.2 กระบวนการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกเป็ นอย่างไร
1.2.3 ปัจจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกมีอะไรบ้าง

1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3.1 เพือศึกษาหลักการของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
1.3.2 เพือศึกษากระบวนการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
1.3.3 เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้า นเนื อหา การศึ ก ษาวิจ ัย ครั งนี เป็ นการวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) เพือศึกษาหลักการของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก กระบวนการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก และปัจจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
1.4.2 ขอบเขตด้า นผู ใ้ ห้ ข ้อมู ล สํ า คัญ การวิ จยั ครั งนี ใช้ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ลด้วยวิ ธี
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ซึ งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญด้วย
การคัดเลือกแบบเจาะจงโดยแบ่งกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจํานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักบวชชายชาว
อโศก จํา นวน 2 รู ป กลุ่ ม นัก บวชหญิ งชาวอโศก จํานวน 2 ท่า น กลุ่ ม ฆราวาสชาวอโศก ได้แ ก่
นักวิชาการชาวอโศก ผูท้ รงคุณวุฒิชาวอโศก หรื อตัวแทนญาติธรรมชาวอโศก จํานวน 11 ท่าน รวม
ทังสิ น 15 รู ป/ท่าน
1.4.3 ขอบเขตด้านสถานที การวิจยั ครังนี ศึกษาเฉพาะพุทธสถานสันติอโศก กรุ งเทพฯ
เนืองจากเป็ นศูนย์กลางของพุทธสถานอโศกทัวประเทศไทย
1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา การดําเนิ น การวิจยั ครั งนี เริ มดําเนิ นการวิจ ัยตังแต่เ ดื อน
กรกฎาคม 2559 -สิ งหาคม 2559

1.5 นิยามศัพท์ทเกี
ี ยวข้ องกับการวิจัย
1.5.1 การเสริ มสร้ างรู ปแบบ หมายถึ ง การพัฒนากระบวนทัศน์หรื อองค์ความรู ้เกียวการ
รู้ เท่าทัน สื อตามวิถีอโศก ประกอบด้วย หลักการของการรู ้ เท่าทัน สื อตามวิถีอโศก กระบวนการ
เสริ มสร้างการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศกและปั จจัยทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้างการรู้ เท่าทันสื อตามวิถี
อโศก
1.5.2 การรู้ เท่ า ทัน สื อหมายถึ ง กระบวนการเสริ ม สร้ า งผูร้ ั บ สารให้ มี ค วามเข้า ใจและ
สามารถวิเคราะห์บริ บทของสื อตามวิถีอโศกเพือสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื อได้อย่างปลอดภัย
1.5.3 วิถีอโศก หมายถึ งแนวทางการดํา เนิ นชี วิตตามรู ปแบบทางความคิ ด ของคนกลุ่ ม
หนึง ทีมีการเรี ยนรู ้ฝึกฝนธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็ นแก่นแกนให้แก่ชีวิตและสังคมเป็ นสําคัญ
1.5.4 หลักการหมายถึ งแนวคิดเกียวกับการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกทีนําไปสู่ การพัฒนา
กระบวนทัศน์หรื อองค์ความรู ้ให้แก่ผรู้ ับสารประกอบด้วย คือ มิติเพือการรู ้เท่าทันสื อ
1.5.5 แนวทางการเสริ มสร้าง หมายถึงขันตอนการดําเนินการพัฒนาผูร้ ับสารเพือการรู ้เท่า
ทันสื อตามวิถีอโศก คือ ขันตอนการเรี ยนรู ้หรื อแนวทางปฏิบตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อ
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1.5.6 ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ การเสริ มสร้ า ง หมายถึ ง สิ งที เป็ นปั ญ หาและอุ ป สรรคหรื อ
เอื ออํา นวยต่ อ การพัฒนากระบวนทัศ น์ ห รื อ องค์ค วามรู ้ เ กี ยวกับ การรู ้ เ ท่ า ทัน สื อตามวิ ถี อ โศก
ประกอบด้วย ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน

1.6 ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1.6.1 ทําให้ทราบถึงการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
1.6.2 นําไปใช้เพือเสริ มสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื อให้ประชาชนมีภูมิคุม้ กันสื อทีดี
1.6.3 ทํา ให้ เ กิ ด ความสนใจและเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ าคัญของการรู้ เท่ า ทัน สื อ พร้ อมนํา
หลักการหรื อแนวทางไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน

1.7 กรอบแนวคิดการวิจัย
หลักการของการรู้ เท่ าทันสื อ
- มิติเพือการรู ้เท่าทันสื อ
- ความหมายของการรู ้เท่าทันสื อ
- เป้าหมายของการรู ้เท่าทันสื อ
- ความสําคัญของการรู้เท่าทันสื อ
- คุณลักษณะของสื อ

กระบวนการ
เสริมสร้ างการรู้เท่ าทันสื อ
- ระดับขันของการรู ้ เท่ าทัน
สื อ
- ขันตอนการเรี ยนรู ้ ห รื อ
แนวทางปฏิ บ ัติ เ พื อการ
รู ้เท่าทันสื อ
- องค์ค วามรู ้ เ พื อการรู ้ เ ท่ า
ทันสื อ
- ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อ
- การวิเคราะห์สือ

ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการ
เสริมสร้ างการรู้เท่ าทันสื อ
- ปั จจัยภายนอก
- ปั จจัยภายใน

การเสริ มสร้างรู ปแบบการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก

บทที 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมทีเกียวข้อง
การวิจยั เรื อง “การเสริ มสร้างรู ปแบบการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก” ซึ งในบทนีมีประเด็นที
จะต้องทําความเข้าใจรวมทังหมด 3 แนวคิด ได้แก่
2.1 แนวคิดเกียวกับผลกระทบของสื อต่อสังคม
2.2 แนวคิดเกียวกับการรู้เท่าทันสื อ
2.3 แนวคิดเกียวกับวิถีอโศก

2.1 แนวคิดเกียวกับผลกระทบของสื อต่ อสั งคม
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกี ยวกับผลกระทบของสื อต่อสังคม ดู เหมือนว่าจะเป็ นเรื อง
ปกติ ท วไป
ั เพราะสื อถู ก สร้ า งขึ นเพื อการสื อสารโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ใ ห้เกิ ด ผลกระทบ (Effect)
ทังสิ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ งผลกระทบต่ อ สั ง คม ตังแต่ ร ะดับ ปั จ เจกบุ ค คลไปจนถึ ง ระดับ ชาติ
ผลกระทบของสื อ (Effect of Media) ถือได้วา่ มีศกั ยภาพทังบวกและลบ ซึ งประกอบไปด้วยปั จจัย
หลายประการทีเกียวข้องกับการแสดงบทบาทด้านใดด้านหนึ งทีก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทัง
ปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก อาทิ การเมือง เศรษฐกิจ ธุ รกิ จ องค์กร ชุ มชน ครอบครัว ฯลฯ เป็ น
ต้น
ในการนําเสนอแนวคิ ด ทฤษฎี เกี ยวกับผลกระทบของสื อต่อสังคมได้ก ําหนดแนวทาง
นําเสนอตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั พร้อมทังอธิ บายกระบวนการและปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้องทีนําไปสู่
การเกิดผลกระทบของสื อ ทังด้านบวกและด้านลบทีมีต่อสังคม รวมถึ งเนือหาสารทีถูกแพร่ กระจาย
ผ่านสื อนันส่ งผลต่อระบบสังคมอย่างไรบ้าง
จากข้อค้นพบในงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับ ผลกระทบของสื อ เมื อพิจารณาจากลําดับ เวลา
พบว่ามุมมองแนวคิดเกียวกับผลกระทบของสื อนัน เกิดการเปลียนแปลงไปตามประวัติศาสตร์ และ
เงื อนไขทางสังคม ซึ งในบางช่ วงสั งคมมี ความเชื อว่าสื อมีอิทธิ พลและก่ อให้เกิ ดผลกระทบมาก
ในขณะทีบางช่วงกลับเชือว่าสื อไม่ได้มีอิทธิ พลต่อสังคมไม่มากนัก สาเหตุทีทําให้เป็ นเช่นนันอาจ
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เกิดจากการเปลี ยนแปลงของทัศนคติและความเชือในเรื องผลกระทบของสื อซึ งเป็ นผลมาจากการ
รับรู ้ (Perceived Effect) ของสังคม และจากผลกระทบทีเกิดขึนจริ งจากการทํางานของสื อ (Actual
Effect) ทังนีจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเกียวข้องในระยะหลัง พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างสื อกับผลกระทบของสื อไม่ได้มีลกั ษณะทีเป็ นเส้นตรง เพราะมีปัจจัยอืนๆ แทรกอยูร่ ะหว่าง
สองตัวแปรนีเสมอ (อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ, 2547)
2.1.1 พัฒนาการของแนวคิดเกียวกับผลกระทบของสื อ
จากการศึกษาพัฒนาการทางหลักวิชาว่าด้วยการสื อสาร แสดงให้เห็ นความสัมพันธ์ ของ
แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ กับบริ บททางสังคมในแต่ละช่วงเวลา รวมทังข้อโต้แย้งความน่าเชือถือของแต่
ละทฤษฎีสามารถจําแนกเป็ นยุคได้ 5 ยุคได้แก่ (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์, 2557; สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร
, 2557; อุบลรัตน์ ศิริยวุ ศักดิ, 2547)
2.1.1.1 ยุคสื อมี พ ลานุ ภาพมาก (ค.ศ. 1920-1930) เป็ นยุค ที เชื อว่า สื อมวลชนมี
อิทธิพลอย่างมากและส่ งผลโดยตรงต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลผ่านทางสื อภาพยนตร์ และ
วิทยุกระจายเสี ยง เพือใช้ในการโฆษณาชวนเชือระหว่างสงครามโลกครังที 1 อย่างได้ผล
ทฤษฎีทีเกิดขึนในยุคนี คือ ทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Needle / Bullet Theory)
เป็ นทฤษฎีผลกระทบของสื อทีถูกพัฒนาขึนมาจากความเชื อทีว่า สื อมีอิทธิ พลโดยตรงต่อผูร้ ับสาร
โดยมีเป้าหมายเพือการเปลียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมตามทีผูส้ ่ งสารต้องการโดยใช้สือเพือเป็ น
เครื องมือทางการเมือง รวมถึงการใช้สือเชิงสร้างสรรค์ อาทิ เพือการศึกษา และเพือต่อสู ้กบั อคติ
ต่างๆ ในสังคม เป็ นต้น
2.1.1.2 ยุคอํานาจของสื อถู กท้าทาย ค.ศ. 1940-1950 เป็ นยุคทีเชื อว่าสื อมวลชนมี
อิทธิ พลในเชิ งสนับสนุ นทัศนคติและค่านิ ยมความเชือทีมีอยูแ่ ต่ดงเดิ
ั ม มากกว่าจะทําหน้าทีในการ
เข้าไปทําการเปลียนแปลง จากการศึกษางานวิจยั อิทธิ พลและผลกระทบของสื อในช่วงต้นทศวรรษ
1940-1950 พบว่า มีงานวิจยั หลายชิ นระบุว่าสื อภาพยนตร์ และสื ออืนๆ ไม่ได้มีอิทธิ พลโดยตรงต่อ
ความพฤติกรรมก้าวราวของเด็กและเยาวชนซึ งนําทฤษฎีจิตวิทยาในการรับ รู ้ มาใช้ในการอธิ บาย
ความสัมพันธ์ทีเกิดขึน
ทังนี ปั จจัยทีก่อให้เกิดผลกระทบมีความหลากหลายมากขึน ยกตัวอย่างเช่ น ปั จจัย
แทรกระหว่างสื อกับผลกระทบทีเกิดในปัจเจกบุคคล ซึ งเกียวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
หรื อการสื อสารระหว่างบุคคลด้วยกันเอง (Personal Contact /Interpersonal Communication) บริ บท
แวดล้อมทางสังคม (Social Context) และแรงจูงใจ (Motive) ในการเปิ ดรับสื อ (Exposure) ฯลฯ ได้
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มีการสรุ ปข้อค้นพบว่าตัวสื อเองไม่ได้ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อบุ คคลแต่อย่างใด เพราะสื อมีหน้าที
เป็ นตัวกลาง (Medium) ในการหลอมรวมปั จจัยหรื อตัวแปรแทรกซ้อนต่างๆ เข้าด้วยกัน
ทฤษฎีทีเกิดขึนในยุคนีได้คดั ค้านต่อทฤษฎี เข็มฉี ดยา ได้แก่ทฤษฎีผนู ้ าํ ความคิดและ
การสื อสารสองขันตอน (Opinion Leader and The Two-Step Flow Theory) เป็ นทฤษฎีทีใช้เพือ
อธิ บ ายถึงปั จจัยทีแทรกซ้อนของผลกระทบจากสื อมวลชล กล่ าวคื อ แนวคิด ต่างๆ จะเคลื อนจาก
สื อมวลชนไปยัง ผู ้น ํา ทางความคิ ด และจากผู ้น ํา ทางความคิ ด ไปสู่ ก ลุ่ ม ประชากรที มี ค วาม
กระตือรื อร้นทีน้อยกว่า ทฤษฎีนีมุ่งความสําคัญไปยังสื อบุคคล (ผูน้ าํ ทางความคิด)
นอกจากนียังมีอีกหนึงทฤษฎี คือ ทฤษฎีเกียวกับการเลือกเปิ ดรับ เลือกรับรู ้และเลือก
จดจํา (Selective Exposure, Perception, Retention) เป็ นทฤษฎีทีทําให้เข้าใจในทางจิตวิทยาเกียวกับ
การเลือกรับและเลือกจดจําของบุคคล เพราะบุคคลมักสนใจเฉพาะเรื องทีตรงกับทัศนคติของตนเอง
มากกว่าการแสดงหาทัศนคติใหม่ทีขัดแย้งกับทัศนคติเดิม
ในช่วงระยะเวลาเดี ยวกันนี ได้มีการคิดค้นหลักการวิเคราะห์เนื อหาสาร (Content
Analysis) ด้วยความเชือว่าเนื อหาใดมีการปรากฏอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก หรื อสังเกตเห็นได้อย่างเด่นชัด
มักจะมีพลังกระทบต่อผูร้ ับสารได้เช่นเดียวกัน
2.1.1.3 ยุคสื อฟื นกลับมามีอิทธิ พล ค.ศ. 1950-1960 เป็ นยุคทีเชื อว่าสื อมวลชนมี
อิทธิ พลในตัวเอง ไม่อยูภ่ ายใต้แรงกดดันหรื อแรงเสริ มของปั จจัยต่างๆ ทางสังคม ซึ งอยู่ในช่วงหลัง
สงครามโลกครังที 2 สื อโทรทัศน์เริ มเข้ามามีบทบาทต่อสังคม จากงานวิจยั หลายชิ นได้ยืนยันว่า
สื อมวลชนมีผลกระทบต่อสังคมและเป็ นเครื องมือในการขับเคลื อนทางการเมือง ยกตัวอย่างเช่ น
ความสามารถของสื อทีสร้างผลกระทบในช่วงการหาเสี ยงเลือกตังทีเห็นได้อย่างชัดเจน เป็ นต้น
ในขณะเดียวกันผลการศึกษายังแสดงให้เห็ นว่าสื อเป็ นผูก้ าํ หนดบริ บท และประเด็น
ของการสื อสารในสังคม ซึ งมีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม รวมถึ งการศึกษาผลกระทบของสื อทีมี
ต่อการเปลี ยนแปลงด้านความรู ้ ความเข้าใจ เพิมเติ มจากการศึ กษาเฉพาะทัศนคติ และความรู ้ สึ ก
หรื อต่ อ มาพัฒ นาเป็ นการศึ ก ษาเพื อวัด ผล 3 ด้ า น ได้แ ก่ ความรู ้ ทัศ นคติ และการปฏิ บ ัติ
(Knowledge, Attitude and Practice: KAP) ซึ งมีส่วนผลักดันให้มีการขยายการศึกษาไปสู่ ประเด็น
ผลกระทบทีจะเกิดกับกลุ่มสังคมในด้านอุดมการณ์ และแบบแผนทางวัฒนธรรม จากเดิมทีเน้นเพียง
การศึกษาเฉพาะประเด็นทีเป็ นผลกระทบต่อปั จเจกบุคคลและผลกระทบในระยะสันๆ
ทฤษฎีทีเกิดขึนในยุคนีได้คดั ค้านต่อทฤษฎีการเลือกเปิ ดรับ, เลือกรับรู้และเลือกจดจํา
ได้แก่ ทฤษฎีกระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคม (Socialization /Social Learning Theory) เป็ นทฤษฎีทาง
สัง คมวิท ยาและจิ ตวิท ยาสัง คม ซึ งสามารถนํามาใช้เ พือศึ ก ษาอิ ท ธิ พลต่ อบุ คคลและก่ อ ให้ เกิ ด
ผลกระทบทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม
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รวมถึงทฤษฎีกาํ หนดวาระสังคมและการเมือง (Agenda Setting Theory) เป็ นทฤษฎี
ทีใช้เพืออธิ บายบริ บทแวดล้อมและปรากฏการณ์ทางการสื อสาร โดยเน้นศึกษาอิ ทธิ พลของสื อใน
การกําหนดวาระทางสังคมและการเมืองต่อการเปลียนแปลงทางความคิดในกลุ่มของปั จเจกชน โดย
ชี ให้ เห็ น ถึ งลัก ษณะสํา คัญอย่างหนึ งของอํานาจสื อมวลชนซึ งเชื อว่าสื อมวลชนสามารถสื อสาร
เรื องราวต่างๆ ทีก่อให้เกิดการติดตามของผูร้ ับสาร เมือสื อให้ความสําคัญกับการนําเสนอเรื องใด
เรื องหนึงซําๆ จะส่งผลกระทบต่อผูร้ ับสารในทางพฤติกรรมและความคิด
ในส่ วนของทฤษฎีการใช้และความพึงพอใจสื อ Uses and Gratifications Theory ค้น
พบว่า แนวคิดทฤษฎี ต่างๆ มักนิยมรวมเอาเหตุจูงใจทีเกียวข้องกับการสนองความต้องการทีจําเป็ น
รวมถึ งทางเลื อกในเชิ งหน้าทีของสื อ เพือตอบสนองความต้องการเหล่ านัน โดยที ผูร้ ับสารเป็ นผู ้
กําหนดการเลือกเปิ ดรับสื อด้วยตนเอง แทนทีจะเป็ นกิจกรรมทางวัฒนธรรมในรู ปแบบอืน
2.1.1.4 ยุค สื อมี อิท ธิ พลและผลกระทบในวงกว้าง ค.ศ. 1970-1980 เป็ นยุค ที
สื อมวลชนมี ผ ลกระทบอย่า งกว้า งๆ มากกว่า มี ผ ลกระทบโดยตรง มี ก ารแสวงหาทิ ศ ทางการ
ศึกษาวิจยั ใหม่ๆ ปลูกฝังทัศนคติความเชือเกียวกับสังคม ซึ งสื อมวลชนต่างมีบทบาทในการกําหนด
วาระทางสังคมมากขึน การเติมโตของของโทรทัศ น์เพิมขึนอย่างรวดเร็ ว และเข้าสู่ ยุควัฒนธรรม
โทรทัศน์
จากการศึกษาวิจยั ระยะยาวเกียวกับอิทธิ พลของสื อโทรทัศน์ทีมีต่อเยาวชน(Gerbner,
1998) ชี ให้เห็นว่าสื อโทรทัศน์ส่งผลในระยะยาว กล่าวคือ โทรทัศน์ปลู กฝั งให้เด็กและเยาวชนเกิ ด
ทัศนคติในการใช้ความรุ นแรงเป็ นวิธีแก้ปัญหา และทําให้เกิดความรู ้สึกต่อโลกรอบๆ ตัวนัน เต็มไป
ด้วยความรุ น นําไปสู่ ทศั นคติทีหวาดกลัวและแปลกแยกจากสังคมของตนเอง
ทฤษฏีทีเกิดขึนในยุคนีสนับสนุนต่อทฤษฎีกาํ หนดวาระทางสังคม/การเมืองของสื อ
ได้แก่ ทฤษฎีการปลูกฝังทางสังคมและวัฒนธรรม (Cultivation Theory)
2.1.1.5 ยุคพลังผูร้ ับสื อในบริ บทใหม่ของอํานาจสื อมวลชน ค.ศ. 1980-1990 เป็ น
ยุคทีปัจจัยในด้านความแตกต่างระหว่างภูมิหลังและความต้องการของบุคคลมีความสําคัญต่อการทํา
ความเข้าใจเรื องผลกระทบสื อ เพราะสื อมีบทบาททีแพร่ ขยายอํา นาจและอิท ธิ พลไปทัวโลก ซึ ง
แตกต่างกันทางวัฒนธรรม อีกทังมีการตอบสนองต่อสื อในลักษณะทีแตกต่างกันออกไป
ทฤษฎีทีเกิดขึนในยุคนี ได้แก่ ทฤษฎีเกียวกับวัฒนธรรมผูร้ ับสาร (Cultural Studies)
และทฤษฎีเกียวกับผูร้ ับสาร (Reception Theory) โดยมุ่งเน้นศึกษาด้านวัฒนธรรมของกลุ่มทาง
สังคมของผูร้ ับสาร เกียวกับความสามารถในการใช้สือ และมีการสร้างความหมายตามลักษณะภู มิ
หลังและรู ปแบบบริ บททางสังคมของกลุ่ม ซึ งทําให้เข้าใจถึ งผูร้ ับสารเกียวกับศักยภาพหรื อวิธีใน
การต้านอิทธิ พลและการครอบงําจากสื อ
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จากข้อมู ลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเกียวกับผลกระทบของสื อในรู ปแบบต่างๆ ซึ งมี
การเปลียนแปลงไปตามบริ บททางสังคม ทีเกี ยวข้องกับปั จจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
บุคคล และเทคโนโลยี จากแนวความคิดของแต่ละทฤษฎี นนั มีการมองเรื องผลกระทบของสื อใน
มุมมองทีแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็เพียงพอต่อการสรุ ปได้วา่ สื อมีผลกระทบต่อสังคมอย่างหลีกเลียง
ไม่ได้ ทังการเปลียนแปลงตามความประสงค์ การเปลียนแปลงทีไม่พึงประสงค์ การเปลียนแปลงใน
แง่ รูป แบบ การเอื อให้เ กิ ดการเปลี ยนแปลง การหนุ น เสริ ม สิ งที มี อยู่แ ล้ว และการป้ อ งกัน การ
เปลียนแปลง
2.1.2 ผลกระทบของสื อในบริบทสั งคมไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้องกับผลกระทบของสื อในบริ บทสังคมไทย พบว่า สื อ
ในประเทศไทยมี พฒ
ั นาการที ใกล้เ คียงกับแนวคิ ด เกี ยวกับ ผลกระทบสื อทีมุ่งการศึกษาเกี ยวกับ
ประเด็นอิทธิพลและผลกระทบของสื อทีมีต่อสังคม โดยส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาในระดับบุคคลหรื อ
ปัจเจกชนได้แก่
2.1.2.1 ช่วงปี พ.ศ. 2510-2519 มีงานวิจยั เรื อง“การศึกษาอิทธิ พลของโทรทัศน์ทีมี
ต่อนักเรี ยนประถมศึกษาตอนปลาย” ซึ งมาจากครอบครัวทีแตกต่างกัน พบว่า โทรทัศน์มีผลทังใน
เชิ งบวกและเชิ งลบ โดยที ในมุมด้านลบนันเด็กจะมีพฤติ กรรมลอกเลี ยนแบบการกระทําของตัว
ละครทางสื อโทรทัศน์อย่างไม่แยกแยะ ส่ วนในมุมด้านบวกโทรทัศน์ช่วยให้เด็กรู ้ จกั การเข้าสังคม
และให้ความรู ้ทีทันโลก (รัญจวน มีนประดิษฐ์, 2513) ในขณะที บํารุ ง สี หอําไพ (2518) ได้อธิ บาย
ถึ งผลการสํารวจอิท ธิ พลของโทรทัศน์ต่อเด็กอายุ 7-10 ปี ในหนังสื อพฤติกรรมและทัศ นคติของ
ผูร้ ับสารต่อสื อสารมวลชน พบว่า อิทธิ พลของสื อจะแปรไปตามอายุ เพศ ระดับชันทางสังคมของ
เด็ก
2.1.2.2 ช่ ว งปี พ.ศ. 2520-2529 มี ง านวิจ ัย เรื อง “การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการดู
ภาพยนตร์ ทีรุ นแรงทางโทรทัศน์กบั ทัศนคติในเชิ งก้าวร้าวของเด็กจากครอบครัวต่างฐานะ” พบว่า
พฤติ ก รรมก้า วร้ า วในเด็ ก นัก เรี ย นที มี อ ายุร ะหว่า ง 8-12 ปี ในกรุ ง เทพมหานครที มี ฐ านะทาง
เศรษฐกิจต่างกัน ในช่วงเวลาทีเด็กนิ ยมดูโทรทัศน์นนั เป็ นช่วงเวลาทีมีรายการทีแสดงความรุ นแรง
อยูม่ าก เพราะฉะนันโอกาสทีเด็กจะได้เปิ ดรับรายการโทรทัศน์ทีรุ นแรงจึงมีอยูม่ ากและยังพบอีกว่า
ยิงเด็กมีการเปิ ดรับโทรทัศน์บ่อยครัง จะมีส่วนในการทําให้เด็กยอมรับการใช้ความรุ นแรงแก้ปัญหา
หรื อแม้แ ต่เคยมี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ความรุ นแรงแก้ปัญหาด้วยตนเอง อย่างไรก็ต ามระดับ ของ
ผลกระทบนียังแปรเปลียนไปตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวเด็ก (นันทวัน สุ ชาโต,
2520) สอดคล้องกับงานวิจยั เรื อง “ศึกษาอิท ธิ พลของโทรทัศน์ ทีมีต่อเยาวชนในเขตอําเภอเมื อง

15
เชี ยงใหม่” พบว่า นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 5-6 ในเขตอําเภอเมื องเชี ยงใหม่ สนใจการรับ ชม
โทรทัศน์มาก และชมเพือความบันเทิงสนุ กสนานมากทีสุ ด เมือรับชมแล้วนักเรี ยนเคยเลี ยนแบบ
จากรายการทางโทรทัศน์ถึงร้อยละ 77.6 ซึ งส่ วนใหญ่มีการเลี ยนแบบคําพูดจากภาพยนตร์ มากทีสุ ด
นอกจากนี ยังเลี ยนแบบจากโฆษณา การแสดงของตัวละคร ท่าทาง การต่อสู ้ การประดิษฐ์สิงของ
การใช้อาวุธ การแต่งกาย และการช่วยเหลือผูอ้ ืน (มนต์ชยั นินนาทนนท์, 2526)
รวมทังงานวิจยั เรื อง “การศึกษาอิทธิ พลของสื อต่อเด็กในกรุ งเทพมหานคร” พบว่า
สื อโทรทัศ น์เป็ นสื อทีเด็กให้ความสนใจมากที สุ ด รองลงมาคือหนังสื อพิมพ์ และวิทยุ เนื องจาก
จํานวนข่าวสารและสาระบันเทิ งทีสามารถเข้าถึ งเด็กมี โอกาสต่อการสร้ างอิทธิ พลกับเด็กแต่ละวัย
โดยไม่เจาะจงว่ามาจากสื อชนิ ดใด บ่อยครังเพียงใด เมือเนือหาเหล่านันมากระทบกับความรู ้สึกนึ ก
ั ญา ตีระวนิ ช และนันท
คิดของเด็กส่ งผลให้เกิ ดการกล่อมเกลาทัศนคติเด็กได้เท่ากันทังหมด (สุ กญ
ริ กา คุม้ ไพโรจน์, 2528) นอกจากนี งานวิจยั เรื อง “การศึกษาอิทธิ พลทางจริ ยธรรมจากสื อละครทีมี
ต่อเยาวชน”พบว่า นักเรี ยนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ในกรุ งเทพมหานครส่ วนใหญ่ได้รับอิทธิ พล
ทางจริ ยธรรมจากสื อละครโทรทัศน์ตามพฤติกรรมของตัวละครทีกระตุน้ ให้ทาํ ความดี (ธี รนง เกิ ด
สุ คนธ์, 2525)
2.1.2.3 ช่วงปี พ.ศ. 2530-2539 มีงานวิจยั ทีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางบวกของสื อ
จากการศึกษาเรื องผลกระทบของรายการโทรทัศน์ “รายการเพือพิทกั ษ์สิงแวดล้อมของเรา” ทีมีต่อ
ความรู ้ การนําไปปฏิ บตั ิตาม และการถ่ายทอดสู่ บุคคลในครอบครัวของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตกรุ งเทพมหานคร (พนิดา บุญชัยศรี , 2538)
2.1.2.4 ช่ วงปี พ.ศ. 2540-2549ในช่ วงนี สื อได้ก้า วเข้า สู่ ก ระบวนการผลิ ตแบบ
อุตสาหกรรมอย่างเต็มรู ปแบบ พบว่า ความสนใจในการศึกษาเรื องผลกระทบมีอยูเ่ ป็ นช่ วงๆ ตาม
กระแสทีโดดเด่นของรายการทางสื อ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจยั เรื อง “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของ
ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ตามแนวคิดทฤษฏี การอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนใน
สถานศึกษา” พบว่า โฆษณาทางสื อโทรทัศน์มีอิทธิ พลต่อการอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมด้วยการ
นําเสนอแนวคิดและค่านิ ยมเชิ งการบริ โภค (บริ โภคนิยม) และข้อมูลเกียวกับสิ นค้าแก่เยาวชนใน
สถานศึกษา เช่ น ค่านิ ยมเกียวกับการมีผิวขาวใสของผูห้ ญิง ค่านิ ยมเกี ยวกับความมันในในตนเอง
ค่านิยมในการดืมเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์เพือสร้างมิตรภาพและเข้าสังคม เป็ นต้น (นภวรรณ ตันติ
เวชกุล, 2542)
ในขณะเดียวกันงานวิจยั เรื อง “การรับรู ้ของเด็กทีมีต่อพฤติกรรมของตัวการ์ ตูนชิ นจัง
ในการ์ ตู น ทางโทรทัศ น์ ชุด ชิ น จัง จอมแก่ น” พบว่า พฤติ ก รรมของตัว การ์ ตูน ชิ น จัง จอมแก่ น มี
ทังหมด 18 ลักษณะ ซึงแต่ละพฤติกรรมส่ วนใหญ่เป็ นพฤติกรรมในด้านทีไม่เหมาะสม และยังส่ งผล
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ต่อการรับรู ้จดจํา รวมถึ งแสดงพฤติกรรมดังกล่าวของเด็กตามแบบตัวการ์ ตูนชิ นจังด้วย ทังนียังพบ
อีกว่าเด็กสามารถตีความแยกแยะพฤติกรรมในด้านทีดีและไม่ดีได้ของตัวการ์ ตูนชิ นจังได้อีกด้วย
(เบญจมาศ เบ็ญจพรกุลพงศ์, 2544)
นอกจากนี งานวิจ ัย เรื อง “การศึ กษาผลกระทบของภาพยนตร์ ก าร์ ตู น ญี ปุ่ นทาง
โทรทัศน์เรื อง “เณรน้อยเจ้าปั ญญา” ทีมีต่อผูช้ ม” พบว่า ผูช้ มมีการเรี ยนรู ้ค่านิ ยมเพือสังคมทีปรากฏ
ในภาพยนตร์ การ์ ตูนในระดับสู ง และมีปฏิ สัมพันธ์ ทางสังคมกึ งความจริ งกับตัวละครอิ คคิวซังใน
ระดับปานกลาง ทังนี ตัวละครอิคคิ วซังยังมี ระดับความเป็ นแม่แบบในการดําเนิ นชี วิตแก่ ผูช้ มอี ก
เช่นกัน (สุ รพรรณ ตังทวีวฒั นา, 2544)
2.1.2.5 ช่วงปี พ.ศ. 2550-2559 ในช่วงนี คอมพิวเตอร์ และสมาร์ ตโฟนได้เข้ามา
เป็ นสื อรู ปแบบใหม่อีกสื อหนึงทีมีบทบาทต่อสังคมไทย ซึ ง ชัยอนันต์ สมุทรวณิ ชได้กล่าวไว้วา่ “ใน
โลกดิจิทลั ผูค้ นจะมีทางเลือกและมีเวลาเป็ นตนเองมากขึน โดยการใช้เวลาไปกับการท่องไปในโลก
ออนไลน์ (Cyberspace) และเรี ยนรู ้ ด้ ว ยตนเองมากขึ น ผู ้ที ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ท่ อ งอยู่ ใ นโลก
อินเทอร์ เน็ตได้นาํ เอาวัฒนธรรมใหม่ๆ มาสู่ ครอบครัวของตนเอง อีกทังวัฒนธรรมนี มีลกั ษณะพิเศษ
กล่าวคือ มีการรวมเอาความเป็ นส่ วนตัวกับความเป็ นส่ วนรวมทีเกียวพันกับผูค้ นทัวโลกมาไว้ในที
แห่ งเดียวกัน คนทีสามารถเข้าใจคอมพิวเตอร์ ได้ดีคือคนทีสามารถควบคุมมันได้ เพราะสามารถเปิ ด
หน้าต่างความสนใจได้ดว้ ยตนเองโดยไร้ขอบเขตจํากัด แต่ทงนี
ั อาจถูกกําหนดให้เรี ยนในสิ งทีเขาไม่
สนใจแต่จาํ ใจต้องเรี ยน เพราะนวัตกรรมเหล่านี จะทําให้ผคู ้ นใช้เพือเป็ นการทดแทนการถูกละเลย
จากบุ ค คลใกล้ชิ ด และความรู้ สึ กเบื อหน่ า ยที เกิ ด ขึ นในชี วิ ต ประจํา วัน นันคื อ บทบาทของ
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ตทีควรตระหนักถึ งในฐานะสื อใหม่ (New Media) ทีกําลังมีอิทธิ พล
อย่างยิงต่อสังคมมากขึนเรื อยๆ” (ชัยอนันต์ สมุทรวณิ ช, 2541) ทังนีก็เนืองมาจากค่านิ ยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูใ้ ช้สือออนไลน์ได้แก่
1) ผลกระทบที เกิ ดจากความเชื อข้อมูลผ่านการสื อสารออนไลน์ ดังจะ
เห็นได้จากสภาพปั ญหาจากการใช้สือออนไลน์ ซึ งส่ วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการขาดความรู ้ เท่าทัน
ในการใช้งาน เพราะในปั จจุบนั ผูใ้ ช้แทบทุ กคนมักต้องการความรวดเร็ ว ขาดการยังคิด ไตร่ ตรอง
และพิจารณาอย่างรอบคอบ การสื อสารเป็ นการสื อสารแบบสองทาง มีทงปั
ั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอก มี ทงประโยชน์
ั
และโทษในเวลาเดี ย วกัน เพราะหากไม่ ระมัด วัง ก็ อาจถู กก้าวก่ า ยสิ ท ธิ
เสรี ภาพความเป็ นส่ วนตัวได้ จากงานวิจยั เกียวกับสื อสังคมออนไลน์ของ Duggan and Brenner
(2013) ได้นาํ เสนอผลการสํารวจจากกลุ่มตัวอย่างในสหรัฐอเมริ กา ช่ วงปี ค.ศ. 2008-2012 เกียวกับ
ประเด็ น การใช้ พื นที การสื อสารออนไลน์ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง เพื อหา
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ความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้พืนทีสื อออนไลน์ทางการเมือง (Virtual World) กับการออกไปเพือ
แสดงออกทางการเมืองในโลกออฟไลน์ (Real World) ถึงความสัมพันธ์เกียวโยงกันหรื อไม่
2) ผลกระทบทีเกิดจากจริ ยธรรมในการสื อสารออนไลน์อย่างทีทราบกัน
ดี ว่าสื อออนไลน์มีทงประโยชน์
ั
และโทษ โดยเฉพาะอย่างยิงประเด็นทีเกี ยวข้องกับเรื องของสิ ทธิ
ความเป็ นส่ วนตัว มารยาท และจริ ยธรรมในการใช้งาน ซึ งการใช้สือออนไลน์นนผู
ั ใ้ ช้ควรใช้อย่าง
พอดีคิดก่อนเขี ยน มีความถู กต้อง เหมาะสม และสร้ างสรรค์ (บุษดี พนมภู, 2556) สิ งที ต้องให้
ความสําคัญนอกจากจรรยาบรรณแล้ว การเตรี ยมความพร้ อมต่อการเปลียนแปลงในยุคการสื อสาร
ออนไลน์ ทีเป็ นยุคแห่งผูบ้ ริ โภคมีอิสระในการเลื อกเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารได้ในเวลาอันรวดเร็ ว ใน
ขณะเดี ยวกันยัง เปิ ดโอกาสให้ผูบ้ ริ โภคสามารถตอบสนองต่อ ข้อมู ลข่ าวสารได้อย่างกว้างขวาง
(อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล, 2555) การยกระดับคุณธรรมจริ ยธรรมของสังคม เพือการปฏิรูปสังคม
โดยพบว่าสังคมไทยมีปัญหาจริ ยธรรมในระดับมากทีสุ ด อันมีสาเหตุสําคัญมาจาก ครอบครัวขาด
ตัวแบบที ดี ระบบการศึ กษาขาดประสิ ทธิ ภาพไม่ สามารถปลู กฝั งเยาวชนให้มีจิ ตสํ านึ กได้ และ
ศาสนาไม่ได้ทาํ หน้าทีปลูกฝังถ่ายทอดคุณธรรมจริ ยธรรมแก่บุคคลอย่างจริ งจัง
นอกจากนี สังคมไทยในภาพรวมมี ความอ่อนแอในด้านระบบป้ องกันและ
ควบคุมพฤติกรรมของคน ระบบกฎหมาย และระบบการลงโทษทางสังคม (เพ็ญแข ประจนปั จจนึ ก,
2551) สาเหตุของการเกิดปั ญหาเกียวกับจริ ยธรรมการสื อสารออนไลน์ ความน่าเชื อถือเป็ นประเด็น
ด้านสื อสารมวลชนมาอย่า งยาวนานในอิ น เทอร์ เ น็ ต ของข้อ มูล (Accuracy) ความน่ า เชื อถื อ
(Reliability) และความมีเหตุผล (Adequacy) ของข่าวสาร
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่าสังคมมองเห็นทังผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ
ของสื อ โดยเฉพาะอย่างยิงต่อเด็กและเยาวชน หรื อแม้กระทังผูใ้ หญ่เองบ้างครังก็อาจถูกสื อครอบงํา
ได้อย่างง่ายดาย
2.1.3 ประเภทผลกระทบทีเกิดจากสื อ
ผลกระทบทีเกิดจากสื อในบริ บทสังคมไทย ได้แก่ผลกระทบในระดับบุคคลเป็ นผลกระทบ
ทีส่ งผลต่อการรับรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ยกตัวอย่างเช่นผลกระทบทีเกิดขึนโดยตรงต่อจิตใจของ
ผูร้ ั บ สาร ซึ งเกี ยวข้องกับทัศนคติ ความรู ้ สึ ก และความเชื อ หรื อการรับ รู ้ ในระดับบุ คคล เพราะ
ทัศนคติเป็ นเรื องของจิตใจทีมีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิ ดรับข่าวสารทีได้รับมาซึ งเป็ นไปได้ทงั
เชิงบวกและเชิงลบ (สุ รพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533) และผลกระทบในระดับสังคม เป็ นผลกระทบที
ส่ งผลต่อโลกเสมือนจริ งจนนําไปสู่ โลกแห่ งความเป็ นจริ ง ยกตัวอย่างเช่น กรณี การชุ มนุ มประท้วง
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ซึ งเป็ นผลจากความเชื อที เกิ ด จากการรั บ รู ้ ข่ า วสารและความเชื อในข้อ มู ล ที ขาดการคัด กรอง
จนกระทังส่ งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ (Huston, Zillmann, & Bryant, 1994)
แนวคิดเกียวกับผลกระทบทีเกิดจากสื อในบริ บทสังคมไทยนัน ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาจาก
งานวิจยั ต่างๆ รวมถึงการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม จึงสรุ ปได้เป็ น 2 ประเภท คือ ผลกระทบภายใน
ได้แก่ การรั บรู ้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (ปั จเจกบุคคล) และผลกระทบภายนอก ได้แก่ สังคม เป็ น
ต้น
2.1.4 ผลกระทบด้ านลบของสื อ
เมื อพิจ ารณาถึ งผลกระทบด้า นลบของสื อ พบว่า มี ค วามเกี ยวข้องกับ พฤติ ก รรมความ
ก้าวร้าวรุ นแรงพบมากในสื อประเภทโทรทัศน์ ซึ งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการเลี ยนแบบของผูช้ ม
จากบทความวิชาการเรื อง “Televised Aggression and the Interpersonal Aggression of Preschool
Children” พบว่า เด็กทีได้รับชมภาพยนตร์ การ์ ตูนที มีพฤติก รรมความก้าวร้ าวรุ นแรง จะมี แสดง
พฤติกรรมก้าวร้ าวเมือเล่นกับเพือน มากกว่าเด็ กทีได้รับชมภาพยนตร์ ทีไม่มีความก้าวร้ าวรุ นแรง
(Steuer, Applefield, & Smith, 1971) ทางด้านบทความวิชาการเรื อง “Television and Aggression”
พบว่า รายการโทรทัศน์ประเภทก้าวร้ าวรุ นแรงไม่ได้เป็ นสาเหตุให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้ าวรุ นแรง
เพิมขึนแต่อย่างใด ในขณะทีเด็กซึ งมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรงมาก มีความคิดเชิ งก้าวร้าวในระดับ
ตํา ส่ งผลให้พฤติกรรมความก้าวร้าวรุ นแรงลดลง (Feshbach & Singer, 1971)
ในขณะทีบทความวิชาการเรื อง “Desensitization of Children to Television Violence”
พบว่า ผูท้ ีรับชมโทรทัศน์จนเป็ นเรื องปกติจะมีปฏิ กิริยาตอบสนองต่อภาพยนตร์ ประเภทก้าวร้าวตํา
กว่าผูท้ ีไม่ค่อยได้รับชมโทรทัศน์ (Cline, Croft, & Courrier, 1973) ทังนีบทความวิชาการเรื อง
“Desensitization to Portrayals of Real-Life Aggression as a Function of Television Violence”
พบว่า เด็กทีรับชมภาพยนตร์ ประเภทก้าวร้ าวจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อภาพการต่อสู่ ตากว่
ํ าเด็กที
รับชมภาพยนตร์ประเภทตืนเต้นเร้าใจ (Thomas, Horton, Lippincott, & Drabman, 1977) นอกจากนี
บทความวิชาการเรื อง “The Demonstration of Power: Violence Profile No. 10” พบว่า ผูท้ ีเคยมี
ประสบการณ์กบั ความก้าวร้าวรุ นแรงในชี วิตประจําวัน จะมีระดับความถีในการรับชมโทรทัศน์ที
สัมพันธ์กบั ความกลัวต่อคดี อาชญากรรม โดยเฉพาะวัยรุ่ นทีมีชืนชอบการรับชมโทรทัศน์มากระบุ
ว่ารู ้สึกไม่ปลอดภัยเมือเดินคนในทีเปลียว และมักคาดเดาว่าจะมีผกู ้ ่อคดีอาชญากรรมมากกว่าคนอืน
แสดงให้เห็นว่าสื อโทรทัศน์มีแนวโน้มทีส่ งผลกระทบต่อความรู ้สึกกลัวต่อความก้าวร้าวรุ นแรงได้
เช่นกัน (Gerbner, Gross, Signorielli, Morgan, & Jackson-Beeck, 1979)

19
นอกจากนียังก่อให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ค่านิ ยม ซึ งแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ (ศิวาพร
ศรี ศกั ดินนั ท์, 2557) ได้แก่
2.1.4.1 เมือเทคโนโลยีสารสนเทศเริ มเข้ามามีบทบาทต่อการอยู่รวมกันในสังคม
ปั ญหาอาชญากรรมชนิดใหม่ทีเกียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเริ มสร้างปัญหาให้แก่สังคม
2.1.4.2 ธุ รกิจทีทําภายใต้เทคโนโลยีสารสนเทศและอาศัยเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตขัด
ต่อศีลธรรมและจริ ยธรรมมีจาํ นวนเพิมขัน ซึงเข้าข่ายผิดศีลธรรมอย่างชัดเจน และเข้าข่ายหลอกลวง
ให้ผอู้ ืนได้รับความเสี ยหาย ธุ รกิจเหล่านีมาในรู ปแบบของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
2.1.4.3 การจัด เก็ บ ข้อมู ล ในระบบออนไลน์ ช่ วยให้ก ารดํา เนิ น การเป็ นไปอย่าง
สะดวกและรวดเร็ ว การเก็บรวบรวมข้อมูลส่ วนบุ คคลมักจัดทําเพือประโยชน์ในกิ จกรรมของนิ ติ
บุคคลหรื อการให้บริ การของหน่วยงานต่างๆ ซึ งผูใ้ ช้บริ การเข้าใจว่าข้อมูลส่ วนบุคคลทีให้ไว้นนจะ
ั
ไม่ถูกนําไปเผยแพร่ หรื อนําไปใช้เพือวัตถุประสงค์อืนๆ
2.1.4.4 เครื อข่า ยอิ น เทอร์ เน็ ต ไม่ ไ ด้มี แ ต่ ประโยชน์ เพียงด้านเดี ย ว จากความไร้
ขอบเขตของการสื อสารออนไลน์ทาํ ให้เกิดผลในทางลบหลายประการ เห็นได้ชดั ว่าปั ญหาสื อลามก
อนาจาร การล่ อลวง เกมออนไลน์ ส่ งผลกระทบต่อเด็กกลุ่ มเด็กและวัย รุ่ น ซึ งขาดความรู ้ ความ
เข้าใจ และความระมัดระวังตัวในการใช้สือออนไลน์หรื อการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าว
จากข้อ มู ล ข้า งต้น สามารถสรุ ปผลกระทบด้า นลบของสื อได้ว่า สื อส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เลี ยนแบบความก้าวร้ าวรุ น แรง ทังนี ความก้าวร้ าวรุ นแรงส่ งผลต่ อการรับ รู ้ ว่าเป็ นเรื องปกติ ใ น
ชี วิตประจําวันความก้าวร้าวรุ นแรงยังส่ งผลให้เกิดความเกรงกลัวต่อคดีอาชญากรรม และสื อเป็ น
ตัวกระตุน้ เร้าอารมณ์ภายในของผูช้ ม
2.1.5 ผลกระทบด้ านบวกของสื อ
“สื อ” เป็ นสิ งทีมีลกั ษณะอันพิเศษ กล่าวคือ เป็ นทังผูเ้ ล่าเรื องและผูถ้ ่ายทอดภาพของสังคม
วัฒนธรรมมากกว่าสถานบันอืนๆ ในบริ บทสังคม โดยเฉพาะการสร้างคําอธิ บายด้วยภาพและเสี ยง
ทําให้ผชู้ มไม่อาจละสายตาหรื อหลีกเลียงทีจะไม่เปิ ดรับออกไปจากชีวติ ประจําวันได้
เมือพิจารณาหลักการส่ งเสริ มพฤติกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ของ Rushton (1979) ที
กล่าวไว้วา่ พฤติกรรรมทางสังคมอย่างสร้ างสรรค์ (Social Behavior) เป็ นพฤติกรรมซึ งเป็ นทีน่ า
ปรารถนาต่อสังคม อีกทังเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ืนในสังคมโดยรวม อาทิ ความช่วยเหลือเกือกูล ความ
เป็ นมิตร ความอดทนอดกลันสามารถควบคุมตัวเอง การไม่ประพฤติผดิ เป็ นต้น
จากบทความวิชาการเรื อง “Television Content and Young Children's Behavior” พบว่า
หลังจากทีเด็กได้รับชมโทรทัศน์ทีนําเสนอเนือหาซึ งส่ งเสริ มพฤติกรรมทีเหมาะสมในสังคม ปรากฏ
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ว่าเด็กกลุ่มนันสามารถตอบคําถามเกี ยวกับพฤติกรรมทีเหมาะสมทีควรกระทําได้ดีกว่ากลุ่มเด็กที
ไม่ได้รับชม ในขณะเดี ยวกันยัง พบอี กว่า การส่ งเสริ มให้เด็ กดู รายการที มีการแสดงพฤติก รรมที
เหมาะสม และเสริ มด้วยการเล่นจําลองบทบาท (Role Playing) ส่ งผลให้ต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กเพิม
มากขึน (Stein & Friedrich, 1972) จากหนังสื อเรื อง “Handbook of Children and the Media” พบว่า
การใช้สือโทรทัศน์ส่ งเสริ ม พฤติ ก รรมทางสังคมอย่างสร้ างสรรค์ก ับกลุ่ ม ของเด็ กทีไม่ไ ด้รับชม
โทรทัศน์ โดยใช้ระยะเวลา 1 ปี เด็กกลุ่มดังกล่าว ซึ งได้รับชมโทรทัศน์สร้ างเสริ มพฤติกรรมทาง
สังคมอย่างสร้ างสรรค์ มีการแสดงออกและการรับพฤติกรรมทีเหมาะสมได้ดีกว่ากลุ่มเด็กทีไม่ได้
รับชม (Singer & Singer, 2001)
ในขณะที งานวิจ ัย เกี ยวของนัก วิช าการไทยที เกี ยวข้องกับ ผลกระทบด้า นบวกของสื อ
ยกตัวอย่างเช่น งานวิจยั เรื อง “การศึกษาอิทธิพลทางจริ ยธรรมจากสื อละครโทรทัศน์ทีมีต่อเยาวชน :
ศึ ก ษาเฉพาะนั ก เรี ยนชั นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น โรงเรี ยนรั ฐ บาล สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร ในกรุ ง เทพมหานคร”และงานวิจ ัย เรื อง “การขัด เกลาสั งคมผ่า นรายการ
โทรทัศน์สําหรับเด็ก ประเภทรายการปกิณกะบันเทิง” พบว่า รายการปกิณกะบันเทิงสําหรับเด็กทํา
หน้าทีเป็ นสื อกลางในการเชื อมโยงสถาบันต่างๆ ในสังคมกับเด็ก ด้านพฤติกรรม ด้านจิ ตใจ และ
ด้านสติปัญญา เพือให้ง่ายต่อการรับรู ้ (ธีรนง เกิดสุ คนธ์, 2525; ศศิธร อภิสิทธินิรันดร์, 2541)
นอกจากนี ยังก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม ซึ งแบ่งเป็ น 3 ลักษณะ (ศิวาพร
ศรี ศกั ดินนั ท์, 2557) ได้แก่
2.1.5.1 การสื อสารและโทรคมนาคมส่ งผลต่อระบบสังคมในทิศทางของการเพิม
ทางเลือกในการรับรู้ ข่าวสารแก่ประชาชนในระดับปั จเจกบุคคล ซึ งพัฒนาการของเทคโนโลยีการ
สื อสารทําให้เกิดการเรี ยนรู ้ ทัศนคติ ตลอดจนจิตสํานึ กทางการสื อสารร่ วมกัน โดยไม่มีขอ้ จํากัดใน
เรื องพรมแดน รัฐบาลและอํานาจอธิ ปไตย
2.1.5.2 การขยายตัวของการสื อสารและโทรคมนาคมได้ส่งอิทธิ พลต่อการสร้ าง
สังคมไทยทังในทางตรงและทางอ้อม สื บเนื องจากการไหลของทุนนิ ยมสมัยใหม่ การค้าระหว่าง
ประเทศ หรื อธุ รกิจการค้าของไทย มีการไหลเวียนของทุนและข้อมูลข่าวสาร แทรกซึ มไปสู่ ทุกภาค
ของของประเทศไทย
2.1.5.3 การสื อสารและโทรคมนาคมเอือต่อการติดต่อสื อสารจึงส่ งผลให้การรับรู ้
ข่าวสารมีความรวดเร็ ว และมี ล ักษณะคล้ายคลึ งกันทัวโลก หรื อเกิ ดเป็ นลักษณะ “หมู่บา้ นโลก”
(Global Village) และ“วัฒนธรรมโลก” (Global Culture)
ซึ งผลการวิจยั ในด้านบวกนันมักจะสอดคล้องหรื อเป็ นไปตามทฤษฎีการสื อสารมวลชน
กล่ าวคื อ สื อมวลชนมี อิทธิ พลต่อด้านความรู ้ ความเข้าใจ แต่ ในด้านของทัศนคติและพฤติ กรรม
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มัก จะไม่ส ามารถส่ ง ผลกระทบได้ ทังนี อาจจะมีเ หตุผลมาจากความถี ของเนื อหาด้านบวก และ
ความถีในการเปิ ดรับถู กจํากัดหรื อไม่มากพอ เมือนําไปเปรี ยบเทียบกับผลกระทบด้านลบ ส่ งผลให้
อิทธิ พลด้านบวกไม่ได้เป็ นกระแสหลักของสื อ
2.1.6 ทฤษฎีทแสดงให้
ี
เห็นถึงผลกระทบของสื อ
ผูว้ ิจยั พบว่าอิทธิ พลและผลกระทบของสื อ มีความเกียวข้องกับทฤษฎีอยู่หลายทฤษฎี อาทิ
เช่น ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) และทฤษฎีการเรี ยนรู ้ด้วยสังคม (Social Learning
Theory) ได้แก่
2.1.6.1 ทฤษฎีก ารปลู กฝัง จากการศึกษาจากมุมมองทฤษฎีการปลูกฝังมีการมอง
สื อในมุ ม ที เป็ นตัว สร้ างและวางรู ป แบบของวัฒ นธรรมมากกว่าการเป็ นเพี ยงภาพสะท้อนของ
วัฒนธรรมในสังคม ซึ งได้มีการยกตัวอย่างและอธิ บายไว้วา่ สื อทําหน้าทีปลูกฝังสมาชิกในสังคมได้
โดยปราศจากแนวคิดเกียวกับการสร้างความเป็ นจริ งทางสังคม (Social Construction of Reality)
โดยมองว่าโลกทีแวดล้อมตัวบุคคลมี อยู่ 2 โลก ประกอบด้วย โลกทางกายภาพ เช่ น วัตถุ สิ งของ
บุคคล บรรยากาศด้านกายภายทังหลายทีแวดล้อมตัวบุคคลเป็ นโลกทีเกิดขึนตามธรรมชาติ และโลก
ทางสังคม (Social World) สิ งแวดล้อมเชิ งสัญลักษณ์ (Symbolic Environment) หรื อความเป็ นจริ ง
ทางสังคม ซึงเป็ นโลกทีเกิดจากการปฏิบตั ิงานของสถาบันต่างๆ ในสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรี ยน
ศาสนา องค์การ รัฐ และสื อมวลชน ส่ งผลให้การรับรู ้ และพฤติกรรมของบุคคลมีความแตกต่างกัน
แม้การมองเห็นโลกทางกายภาพจะเหมือนกัน
ยกตัว อย่า งเช่ น โลกของเด็ ก โดยทัวไปเด็ ก จะสั ม ผัส โลกที เป็ นจริ ง หรื อโลกทาง
กายภาพได้จากการมีประสบการณ์ตรงจากสภาวะแวดล้อมต่างๆ รอบตัว ในขณะทีโลกของสื อก็จะ
ให้ความเป็ นจริ งหรื อประสบการณ์โดยอ้อมผ่านทางสื ออีกครังหนึง เด็กจัดเป็ นผูบ้ ริ โภคสื อมากและ
มีแนวโน้มทีจะเลือกเชือโลกของสื อมากกว่าโลกแห่ งความจริ ง หรื อกล่าวอีกนัยหนึงคือ โลกในสื อ
ได้ป ลู ก ฝั งวัฒนธรรมทางสั ง คมให้ แก่ เ ด็ ก มากกว่า สถาบัน อื นๆ ถึ งแม้ว่าในความเป็ นจริ งเด็ กๆ
อาจจะมีพ่อแม่ ครู เพือน เป็ นกลุ่มอ้างอิงอยู่ แต่โดยลักษณะของสื อทีนําเสนอมุมมองกระแสหลัก
(Mainstream) ย่อมนําพาให้เด็กเกิดการคล้อยตามได้มาก รวมทังผูใ้ หญ่ดว้ ยเช่นกัน เพราะได้รับการ
ปลูกฝังจากสื อมาไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิงพืนทีของประสบการณ์จริ งของผูช้ มเริ มถูกจํากัด
ให้แคบลงเรื อยๆ สื อจึงเข้ามามี บทบาทในการเปิ ดประสบการณ์ และนําโลกอันกว้างใหญ่มาให้
ผูบ้ ริ โภคสื อได้สัมผัสจึงแสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลและผลกระทบอย่างแท้จริ ง
2.1.6.2 ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ ด ้ว ยสั ง คม เป็ นแนวคิ ด ที ว่า ด้วยพฤติ ก รรมของบุ คคล
เรี ยนรู ้ผ่านการสังเกตและการเลี ยนแบบ (Observational and Modeling Learning) โดยอาศัย
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สิ งแวดล้อมและตัวผู เ้ รี ย นในระดับ ที มี ค วามสําคัญเท่ าๆ กัน ดัง นันผูเ้ รี ยนและสิ งแวดล้อมจึง มี
อิทธิ พลต่อกันและกัน เนื องจากการเรี ยนรู้นนเกิ
ั ดจากการมี ปฏิ สัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม พฤติกรรม
ของมนุษย์หลายๆ อย่างจึงเกิดจากการเรี ยนรู ้ทางสังคมแทบทังสิ น (Bandura & McClelland, 1977)
กล่าวได้วา่ การเลียนแบบเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคมอย่างหนึ ง โดยการสังเกต
และกระทําตามอย่างบุคคลใกล้ชิดทีพึงพอใจ ตลอดจนสิ งแวดล้อมรอบตัว ยกตัวอย่างเช่ น สื อ กับ
เด็กในช่วงทีเป็ นทารกถึง 2 ปี จะมีการเลียนแบบในด้านพฤติกรรมและบทบาททางเพศ เห็นอย่างไร
จะทํา ตามอย่ า งนัน ส่ ว นช่ ว งอายุ 2-6 ปี จะเลี ย นแบบทังทางด้า นสั ง คมและจริ ย ธรรม โดยมี
กระบวนการเลียนแบบได้แก่
1) กระบวนการสนใจ (Attention Process) หรื อสังเกตหาแบบอย่างจาก
สิ งแวดล้อมรอบตัวกล่าวคือ ผูส้ ังเกตจะต้องมีความสนใจในตัวต้นแบบ จึงจะมีความคิดทีอยากจะ
ลองเลียนแบบ โดยทีตัวต้นแบบต้องมีลกั ษณะเด่ น อาทิ มี ชือเสี ยง มีความน่ าสนใจ หรื อมีลกั ษณะ
คล้ายกับ ผูส้ ังเกต ซึ งอาจเป็ นตัวต้นแบบทีแสดงออกแล้วได้รับ การเสริ ม แรง หรื อการลงโทษจะ
ได้รับความสนใจเป็ นพิเศษ เพราะผูส้ ังเกตจะไม่อยากลอกเลียนแบบพฤติกรรมนัน
ทังนี นอกจากตัวลักษณะของตัวต้นแบบแล้ว สภาวะของผูส้ ังเกตก็ส่งผล
ต่อการให้ความสนใจในตัวต้นแบบด้วย เพราะถ้าผูส้ ังเกตอยู่ในสภาวะตืนตัวก็จะให้ความสนใจใน
ตัวต้นแบบ แต่ถา้ เหนื อยล้าหรื อง่วงนอนก็จะไม่สนใจตัวแบบ รวมถึ งผูส้ ังเกตจะต้องไม่ถูกสิ งเร้ า
อืนๆ ดึงดูดความสนใจออกไปในขณะทีสังเกตตัวต้นแบบอยู่ กล่าวโดยสรุ ปได้ได้แก่
(1) ตัวต้นแบบ (Model) จะมีบุคลิกลักษณะทีน่าสนใจ เป็ นทีน่ าชื น
ชอบ และมีความคล้ายคลึงกับตนเอง
(2) บุคลิกลักษณะส่ งผลต่อความตังใจ ซึ งส่ งผลต่อความสามารถใน
การรับรู ้ และขึนอยู่กบั การรับรู ้ทีมีอยูก่ ่อนด้วยว่ามีความขัดแย้งหรื อสอดคล้องกัน รวมถึ งยังขึนอยู่
กับระดับการกระตุน้ เร้า หรื อการได้รับแรงเสริ ม
2) กระบวนการจดจํา (Retention Process) หลังจากทีผูส้ ังเกตได้จดจํา
พฤติ กรรมของตัวต้น แบบแล้ว การที จะเรี ยนรู ้ จ ากตัว ต้น แบบได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู ส้ ั ง เกต
จะต้องสามารถสามารถจดจําได้ถึงบุคลิกลักษณะหรื อพฤติกรรมทีตัวต้นแบบแสดงออกได้ ซึ งการที
จะจดจําได้ดีนนั ลักษณะของตัวต้นแบบจะต้องเป็ นสิ งทีผูส้ ังเกตมีความคุ น้ เคยหรื อไม่ก็ตอ้ งพบเห็ น
อยู่เป็ นประจํา ซึ งช่ วยให้กระบวนการจดนันเป็ นไปได้ด้วยดีโดยการกระทําตามตัวต้นแบบและ
สามารถทบทวนสิ งทีจดจํามาได้อาจะใช้วธิ ีการแสดงออกจริ งๆ หรื อซักซ้อมในความคิดก็ได้
3) กระบวนการแสดงพฤติ กรรมหรื อทําตามตัวต้นแบบ (Reproduction
Process) เมือผูส้ ังเกตได้จดจําพฤติ กรรมของตัวต้นแบบได้เป็ นอย่างดี แล้ว ขันถัดไปก็จะนําเข้าสู่
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กระบวนการทําตามตัวต้นแบบ ซึงกระบวนการนีจะเห็นได้อย่างชัดเจนเมือมีการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
หรื อการตอบสนอง เมือลองทําตามพฤติกรรรมของตัวต้นแบบ อีกทังยังขึนอยูก่ บั ความสามารถเดิ ม
หรื อประสบการณ์ เดิ มของผูส้ ังเกตมี อยู่ กล่าวคือ หากเจอสภาพแวดล้อมคล้ายกับตัวต้นแบบจะมี
การแสดงพฤติกรรมออกมาหรื อมีแรงจูงใจทีเป็ นแรงเสริ มในทางบวก อาทิ ความรู ้สึกภาคภูมิใจ แต่
หากได้รับแรงเสริ มในทางลบก็มีแนวโน้มทีจะไม่แสดงพฤติกรรมเลียนแบบ การเลียนแบบสามารถ
เกิดขึนได้ทนั ที หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเลียนแบบ
4) กระบวนการแรงจูงใจ (Motivation Process) เป็ นกระบวนการในขัน
สุ ด ท้า ยที จะทํา ให้ผูส้ ั ง เกตตัด สิ น ใจที จะแสดงพฤติ ก รรมตามตัวต้น แบบ กล่ า วคื อ ผูส้ ั ง เกตจะ
พิจารณาถึงสภาพการณ์ใด ทีควรจะแสดงพฤติกรรมทีเกิดจากการเสริ มแรง การทีคาดว่าจะได้รับ
แรงเสริ มนีเองทีทําให้เป็ นแรงจูงใจทีจะกระทําให้ผสู ้ ังเกต แสดงพฤติกรรมตามตัวต้นแบบทีตนเอง
ลอกเลียนมา
นอกจากนี Bandura and McClelland (1977) ยังได้เสนอแนวคิดเกียวกับ
การรั บรู ้ ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซึ งพวกเขาเชื อว่ามนุ ษย์ทุก คนจะมี การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองเฉพาะอย่าง กล่าวคือ คนบางคนมีการรับรู ้วา่ ตนเองมีความสามารถในเรื อง
การพูดแต่อาจจะรับรู ้วา่ ตนเองไม่มีความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ การรับรู้ความสามารถตนเองนัน
มีผลต่อการกระทําในเรื องต่างๆ กล่าวคือ ถ้าคนเรามีการรับรู ้ ความสามารถของตนเองในระดับทีสู ง
ในด้านใดด้านหนึงจะทําให้เขาสามารถแสดงออก ในความสามารถนันๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ
ของเขานันเอง การรับรู ้ความสามารถของตนเองมีความสําคัญอย่างมากต่อการแสดงออกของปั จเจก
บุคคลในชี วิตประจําวัน เพราะปั จจัยหนึ งๆ ของความสําเร็ จในการดําเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ก็คือการ
รับรู้ความสามารถของตนเองด้วยเช่นกัน
ดังที Schramm, Lyle, and Parker (1961) ได้สรุ ปไว้ว่า ภายใต้เงื อนไข
บางอย่างสื อบางสื ออาจเป็ นอันตรายหรื ออาจเป็ นประโยชน์ได้ เนื องจากโดยส่ วนใหญ่แล้วไม่อาจ
ยืนยันได้วา่ สิ งทีสื อนําเสนอส่ วนมากจะไม่มีโทษหรื อไม่เป็ นประโยชน์เสี ยทีเดียว เพราะในปั จจุบนั
แม้จะพบผลกระทบจากสื อทีปรากฏให้เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึนกับคนทุกกลุ่มเสมอไป
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2.2 แนวคิดเกียวกับการรู้เท่ าทันสื อ
แนวคิดเกี ยวกับ “การรู ้เท่าทันสื อ” เริ มต้นขึนในประเทศอังกฤษ ในขณะนันเรี ยกว่า สื อ
ศึกษา (Media Education) ซึ งในความหมายของ“การรู ้เท่าทันสื อ” นักวิชาการและนักวิจยั จํานวน
มากได้ให้ความสนในเกียวกับรู ปแบบของสื อสารมวลชนช่วงราวปี ค.ศ. 1960-1969 โดยมีเป้ าหมาย
เพือทีจะปกป้องอิทธิ พลจากวัฒนธรรม โดยเฉพาะการต่อต้านจักรวรรดิ นิยมทางวัฒนธรรมทีมาจาก
สหรัฐอเมริ กา ต่ อมาในช่ วงราวปี ค.ศ. 1980-1989 “Media Education”ได้กลายเป็ นวาระสําคัญ
ระดับชาติ โดยมีการนําไปใช้ในหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐานทังในระดับประถม และมัธยมศึกษา
ส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาองค์ประกอบของสื อ และสามารถวิเคราะห์สือได้
สําหรับในประเทศแคนาดา แนวคิ ดเกี ยวกับ “การรู ้เท่าทันสื อ” เริ มใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
ราวปี ค.ศ. 1987 โดยกลุ่มนักวิชาการของ Ontario Association for Media Literacy (AML) โดยได้
หลักแนวคิดของการรู ้เท่าทันสื อเพือเสนอต่อสภาปกครองท้องถินเมืองออนตาริ โอ ประเทศแคนาดา
ให้การสนับสนุนและผลักดันการรู ้เท่าทันสื อไว้ในหลักสู ตรการศึกษาสําหรับเด็กนักเรี ยนช่วงชันที
3 และได้ตีพิม พ์วิธีการเข้าสู่ การรู ้ เท่าทันสื อ (Approaches to Media Literacy) เพือใช้สอนใน
โรงเรี ยนมัธยมในประเทศแคนาดา
ส่ วนในสหรั ฐอเมริ กานัน เริ มให้ความสนใจเกี ยวกับ เรื อง “การรู ้ เท่าทันสื อ” จากวิกฤต
ผลกระทบทีเกิดขึนจากสื อด้านศีลธรรมจริ ยธรรมทีสื อได้นาํ เสนอเรื อง ความสัมพันธ์ทางเพศ ความ
รุ นแรง และการสนับสนุ นวัฒนธรรมบริ โภคนิ ยม (Consumerism) และวัตถุ นิยม .ในขณะเดียวกัน
ในแถบกลุ่มประเทศลาตินอเมริ กาได้ให้ความสนใจเรื องของ “การรู ้เท่าทันสื อ” เกียวกับการป้ องกัน
อิทธิพลจากสื อด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงวัฒนธรรมทีมาจากสหรัฐอเมริ กา
จากการทบทวนวรรณกรรมเกียวกับ “การรู ้เท่าทันสื อ” นันพบว่า Media Literacy เป็ น
คําศัพท์วิชาการด้านการสื อสารมวลชน โดยเกิดขึนในประเทศแคนาดาและใช้กนั อย่างแพร่ หลายใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา ส่ วนในกลุ่ มประเทศยุโรปก็มีการใช้ในบางประเทศ และกลุ่มประเทศใน
ทวีป เอเชี ยนันก็มีการนําไปใช้ในประเทศญีปุ่ น คําว่า “Media Literacy” เป็ นคํา เดียวกันกับคําว่า
“Media Studies” (ใช้ในประเทศอังกฤษ) Media Education (ใช้ทงในประเทศอั
ั
งกฤษ ประเทศ
ฝรังเศส และประเทศออสเตรเลีย) ส่ วนในประเทศสหรัฐอเมริ กานันใช้คาํ ว่า “Media Literacy”
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2.2.1 หลักการของการรู้ เท่ าทันสื อ
หลักการพืนฐานทางแนวคิดของการรู ้ เท่าทันสื อมาจากอิทธิ พลของสื อมวลชนทีมีต่อผูร้ ับ
สารในแต่ละระดับ แต่ทงนี
ั ก็ยงั พบถึงความแตกต่างจากกระบวนทัศน์ทีเป็ นอิทธิ พลของสื อ (Media
Effect Paradigm) ซึ งเป็ นแนวคิดของ Potter (2004a) ทีได้เสนอไว้วา่ หลักการพัฒนาแนวคิดเกียวกับ
การรู้ เท่าทันสื อนัน จะนําไปสู่ กระบวนทัศน์หรื อองค์ความรู ้ ทางการสื อสารใหม่ เนื องจากมีความ
เชือว่ากระบวนทัศน์ทีเป็ นอิทธิ พลของสื อ (Media Effect) ส่ งผลต่อผูร้ ับสาร และนําไปสู่ แนวความ
เชื อทีว่าด้วยผูร้ ับสารมีสิทธิ เสรี ภาพในการเลื อกเอาหรื อเลื อกใช้ประโยชน์จากสื อเพือตอบสนอง
ความพึงพอใจ (Uses and Gratification) ทีมีความแตกต่างกัน
รวมถึงกระบวนทัศ น์ทีเป็ นทางเลือกในทางสัญวิทยา (Semiology) ซึ งยัง ไม่มีคาํ ตอบทีมี
ความชัดเจนในวิธีการแก้ไข หรื อช่ วยทําให้ผูร้ ับสารหลบเลี ยงปั ญหาจากผลกระทบด้านลบจาก
สื อมวลชน ทังนี ยัง ไม่ พ บการวิ จ ัย ที ยืน ยัน และระบุ ไ ด้อ ย่า งชัด เจนว่า ผลกระทบที เกิ ด ขึ นจาก
สื อมวลชนมีมากหรื อน้อยอย่างไร
ดังนันแนวคิด “การรู้ เท่าทันสื อ” จึงมีหลักการทีตังอยู่บนพืนฐานว่าผูร้ ับสารไม่สามารถที
จะคัดค้านหรื อปฏิ เสธได้วา่ สื อไม่ใช่สิงทีก่อให้เกิดผลกระทบเชิ งลบต่อผูร้ ับสารในทางใดทางหนึ ง
แต่ ล ัก ษณะของผลกระทบนั นจะขึ นอยู่ กับ ผู ้รั บ สารเองด้ ว ย ซึ งเกิ ด จากปั จ จัย สํ า คัญ คื อ การ
ตีความหมายทีมีความแตกต่างกันในแต่ละคน
กล่ า วคื อ “การรู ้ เ ท่า ทัน สื อ” เป็ นวิธี ก ารช่ วยให้ ผู ้รับ สารมี ความรู ้ ความเข้า ใจถึ ง ความ
ต้องการทีเป็ นของตน และสามารถควบคุ มการตี ความหมายของสารด้วยตนเอง ไม่ถูกสื อมวลชน
ครอบงําหรื อค่ อยควบคุ ม การตี ความหมาย การที ผูร้ ั บ สารมี ท กั ษะการรู ้ เ ท่ า ทัน สื อแล้ว นัน จะ
สามารถมองเห็ น ทางที มี ค วามเหมาะสมต่ อ ตนเองในการตี ค วามหมายสารที ได้รั บ และสร้ า ง
ความหมายของเนื อหาสารต่างๆ เพือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเปิ ดรับสื อหรื อสารของแต่ละ
บุคคล โดยแบ่งออกเป็ น 5 หลักการ(Potter, 2004b)ได้แก่
1) สั จ พจน์ แ ห่ งความรั บ ผิ ดชอบ (Responsibility Axiom) เป็ นหน้า ที
รับผิดชอบของผูร้ ับสารทีจะต้องเพิมพูนทักษะการรู ้เท่าทันสื อให้เพิมมากขึน
2) สัจพจน์แห่ งผลกระทบ (Effect Axiom) เป็ นแนวคิดทีเกี ยวข้องกับ
ความสนใจเกียวกับผลกระทบจากสื อต่อผูร้ ับสาร
3) สัจพจน์แห่งการตีความ (Interpretation Axiom) เป็ นแนวคิดเกียวกับ
การตีความและการสร้ างความหมายของผูร้ ั บสารแต่ละคน ทังได้ให้ความสําคัญถึ งผูค้ วบคุ มการ
ตีความและสร้างความหมายของสื อหรื อสาร
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4) สัจพจน์แห่ งความสําคัญของการสร้ างความหมายร่ วม (Important of
Shared Meaning Axiom) เป็ นแนวคิดเกียวกับการให้ความสําคัญการสร้างความหมายร่ วมกันของ
สังคม ภายใต้ความแตกต่างในรายละเอียดของแต่ละบุคคล
5) สัจพจน์แห่ งพลังอํานาจ (Power Axiom) เป็ นแนวคิดทีเชื อว่าการมี
ความรู ้ ข องผูร้ ั บ สารไม่ว่าจะเป็ นความรู ้ ทีได้จากสื อและความรู ้ จากประสบการณ์ ตรง เป็ นสิ งที
ส่ งเสริ มการมีอาํ นาจของผูร้ ับสารในฐานะผูบ้ ริ โภคสื อหรื อข้อมูลข่าวสาร
นอกจากหลักการพืนฐานข้างต้นทีได้กล่าวมาแล้วนัน Potter (2004b) ยังได้จาํ แนกหลักการ
ซึ งเป็ นแนวทางของการรู ้เท่าทันสื อไว้ 4 มิติ (Dimensions) ดังนี
1) มิติดา้ นการรู ้ คิด (Cognitive Dimension) กล่ าวคือ เป็ นกระบวนการ
ทางความคิด และความสามารถในการเข้าใจสัญลักษณ์ง่ายๆ จนถึงสัญลักษณ์ ทีมีความซับซ้อน อาทิ
เช่น เนือหาของสารถูกสร้ างสรรค์ขึนอย่างไร เหตุใดจึงได้รับการสร้างสรรค์ในรู ปแบบเช่นนัน มิติ
ความเข้าใจเป็ นมิติดา้ นสติปัญญา จําเป็ นต้องอาศัยโครงสร้างองค์ความรู ้ (Knowledge Structure) ที
มีความแข็งแกร่ งจึงจะสามารถสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ ง
2) มิ ติด้านอารมณ์ (Emotional Dimension) กล่ าวคือ เป็ นการจํา แนก
สัญลักษณ์ทีใช้กระตุน้ อารมณ์ความรู ้สึกแต่ละอย่างได้ โดยรู ้วา่ ผูผ้ ลิ ตสื อมีเป้ าหมายทีจะกระตุน้ ให้
ผูร้ ับสารเกิดความรู ้สึกเช่ นใด นอกจากนี สามารถใช้สือเข้ามาช่วยในการปรับอารมณ์ความรู ้สึกของ
ตนเองได้ตามความประสงค์
3) มิติดา้ นสุ นทรี ยะ (Aesthetic Dimension) กล่าวคือ เป็ นความสามารถ
เพลิดเพลินใจ การเข้าถึ ง และเล็งเห็ นคุ ณค่าของเนื อหาสารจากมุมมองทางศิลปะ โดยการเล็งเห็น
คุณค่านีต้องอาศัยความเข้าใจในทักษะทีใช้ผลิตเนือหาสาระของสื อแต่ละประเภท สามารถจับความ
แตกต่างระหว่างศิลปะและสิ งซึ งเลียนแบบรู ปลักษณ์ เฉพาะตัวของนักเขียน ผูผ้ ลิ ตรายการ หรื อผู ้
กํากับแต่ละคน
4) มิติดา้ นคุ ณธรรม (Moral Dimension) กล่าวคือ เป็ นความสามารถทีจะ
สรุ ป หลักการอัน เป็ นค่ านิ ยมทีแอบแฝงหรื อซ่ อนอยู่ภายในเนื อหาของสารนันๆ รวมถึงวงจรการ
เปลียนแปลงไปของสื อ (Potter, 1998)
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ต่อมา พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ได้นาํ เสนอหลักการซึ งเป็ นแนวทางของ “การรู ้เท่าทัน
สื อ” (Media Literacy) ซึ งจําแนกความสัมพันธ์ได้ 4 มิติ โดยความสามารถของผูร้ ับสารแต่ละคนจะ
แสดงอยู่ในมิติทงั 4 นี กล่าวคือ มิ ติแต่ละด้านอาจจะไม่ได้ส่งผลหรื อขึนตรงต่อกัน อาทิ เช่ น ผูช้ ม
หรื อผูร้ ั บสารบางคนอาจมีความสามารถในมิ ติด้านใดด้านหนึ งมากกว่า ทังนี สําหรับผูซ้ ึ งมีค วาม
รู้เท่าทันสื อมากจะเป็ นผูท้ ีมีมิติทงั 4 ด้านทํางานสอดรับกันได้เป็ นอย่างดี ดังภาพต่อไปนี

มิติดา้ นวัฒนธรรม

มิติดา้ นการรับรู ้สือ

มิติการรู ้เท่าทันสื อ
มิติดา้ นความไพเราะ
และสุ นทรี ยะ

มิติดา้ นอารมณ์ และ
ความรู ้สึก

ภาพที 2.1 มิติของการรู ้ เท่าทันสื อตามแนวคิดของพรทิพย์
แหล่งทีมา: พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552.
1) มิติดา้ นการรับรู ้สือ กล่าวคือ เป็ นการคิดวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ ซึ ง
เกียวการรับรู้จากการเข้าใจสัญลักษณ์ ต่างๆ รวมถึงการเข้าใจทีซับซ้อนของสื อทีถูกสร้างขึนมาตาม
ความนิ ยมในยุคใดยุคหนึ ง ซึ งต้องการพืนฐานทางความรู ้ และความเข้าใจทีดี พอในการทีจะสรุ ป
ข้อมูลเหล่านันด้วยตนเอง
2) มิติดา้ นอารมณ์และความรู ้สึก กล่าวคือ ความสามารถของแต่ละบุคคล
ในการแสดงอารมณ์ แ ละความรู ้ สึ กขณะที รั บ สื อนันมี ค วามแตกต่า งกัน บางคนมี ม ากก็ จ ะรู ้ ถึ ง
เจตนารมณ์ของสื อนันๆ ส่ วนบางคนมีน้อยก็จะคล้อยตามสื ออย่างง่ายดาย ซึ งในบางครังอารมณ์ ที
เกิดขึนจากการรับสื อก็ส่งผลในเชิ งลบด้วย ยกตัวอย่างเช่น เด็กวัยรุ่ นทีชมภาพยนตร์ สยองขวัญและ
ใช้ความรุ นแรง ก็จะประสบกับอารมณ์ ความหวาดกลัว หรื อภาพยนตร์ ประเภทสะเทือนอารมณ์ ก็
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สามารถทําให้เกิดอารมณ์ เศร้ าแก่ผูช้ มได้ ดังนันผูช้ มหรื อผูร้ ับสารจึงควรทีจะรู ้ เท่าทันอารมณ์ ของ
สื อเหล่านันด้วย
3) มิติดา้ นความบันเทิงและความสุ นทรี ยะ กล่ าวคือการทีผูช้ มหรื อผูร้ ับ
สารจะสามารถเข้าใจถึ งความบันเทิ ง หรื อความมี สุน ทรี ยะทีสื อได้นาํ เสนอ ผูผ้ ลิ ตสื อจะต้องใช้
องค์ประกอบศิลป์ ต่างๆ นํามาประกอบเพือการนําเสนอรู ปแบบทีมีความแตกต่างและหลากหลาย
ตามลัก ษณะเฉพาะของสื อแต่ล ะประเภท อาทิ เ ช่ น เสี ย งดนตรี ภาพศิ ล ปะ สี สั น ความงาม คํา
ประพันธ์ ตามบทบรรยาย และบทพูดของตัวละคร เป็ นต้น ดังนันผูช้ มหรื อผูร้ ับสารควรทีจะต้องมี
การพัฒนาความเข้าใจในเรื องของศิลปะแขนงต่างๆ เพือสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปะทีแท้จริ งกับการจําลองทีสื อสร้างสรรค์ขึนมา
4) มิ ติด้า นวัฒนธรรม กล่ าวคื อ เมื อสื อจะนํา เสนอคุ ณค่ า ของสิ งต่า งๆ
ให้แก่ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารได้รับรู ้ ยกตัวอย่างเช่ น ในสถานการณ์ ทีขบขัน คุณค่ าของสื อทีถูกแสดง
ออกมาในลักษณะของอารมณ์ขนั ส่ วนในภาพยนตร์ การต่อสู ้คุณค่าทีถูกถ่ายทอดออกมาจากสื อคือ
ความรุ นแรง ลักษณะเช่นนี ผูร้ ับสารต้องใช้การรู ้ เท่าทันสื อสื อในระดับทีมาก ในการทีจะเข้าใจว่า
ข้อมูลนันมีคุณค่าทางศีลธรรมหรื อไม่ประการใด
มิติของการรู ้เท่าทันสื อได้มีนกั วิชาการหลายท่านได้กล่าวถึ ง อาทิ (Potter, 2004b; พรทิพย์
เย็นจะบก, 2552) เมือนํามาวิเคราะห์ความสอดคล้องในรู ปแบบตารางด้านล่างนี
ตารางที 2.1 วิเคราะห์มิติของการรู ้เท่าทันสื อ
มิติของการรู้ เท่ าทันสื อ
(Potter, 2004b)
1. มิติดา้ นการรู ้คิด

2. มิติดา้ นการรับรู ้สือ
3. มิติดา้ นอารมณ์และความรู ้สึก

4. มิติดา้ นความบันเทิงและสุ นทรี ยะ

5. มิติดา้ นคุณธรรม

6. มิติดา้ นวัฒนธรรม
-

(พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552)





2.2.2 ความหมายของการรู้ เท่าทันสื อ
การรู ้เท่าทัน สามารถอธิ บายได้ว่าคือ การรู ้ เขารู ้ เรา คําว่า “รู้เขา” นันหมายถึง การรู ้จกั สื อ
หรื อการทําความเข้าใจกลไกการทํางานของสื อประเภทต่างๆ อาทิเช่น รู ้วา่ สื อแบ่งเป็ นกีประเภท สื อ
แต่ละประเภทมีธรรมชาติและคุณลักษณะทีเป็ นองค์ประกอบแตกต่างกันเช่นไร รู ้วิธีการเกียวกับกล
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ยุทธ์หรื อวัตถุ ประสงค์ในการสื อสารทีแตกต่างกันตามแต่ละประเภทสื ออย่างไร รู ้จกั เนื อหาสารที
สื อนําเสนอ ฯลฯ
ในขณะเดี ยวกัน คํา ว่า “รู ้เรา” หมายถึ ง “โยนิ โสมนัสสิ การ” หรื อการมีสติ รู้ รู ้ ว่ากายเป็ น
เพีย งรู ป ภายนอก รู ้ ว่า จิ ตเป็ นสิ งทีกําหนดทุก สิ ง และจากการรั บ รู ้ ความเป็ นตัวตนของเรานี อาจ
สามารถนํา ไปสู่ ก ารใช้ “ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา” มาเป็ นแรงต้า นทานการทํา งานของสื อได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ (มูลนิธิสือชาวบ้าน (มะขามป้อม), 2547)
ดังนันเมือผูร้ ับสาร (Receiver) เกิดความรู ้คิดทังสองส่ วนทีได้กล่าวถึ งข้างต้น ผูร้ ับสารก็จะ
สามารถคิดพิจารณาเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ได้อย่างเป็ นรู ปธรรมมากยิงขึนเกียวกับสิ งทีสื อ
แต่ละประเภทนําเสนอออกมานัน มีความเหมาะสมกับตัวตนของผูร้ ับสารมากน้อยเพียงใด สิ งใด
ควรเชื อและสิ งใดไม่ควรเชื อ ควรบริ โภคหรื อไม่ค วรบริ โภค กล่ าวคื อ การรู ้ คิดและรู ้ เท่าทันสื อ
สามารถใช้เป็ น “โล่ป้องกันทางปั ญญา” หรื อ “อาวุธป้องกันทางปั ญญา” ได้เป็ นอย่างดีนนเอง
ั
สื อ (Media/Medium) หมายถึง สิ งใดๆ ก็แล้วแต่ทีสามารถส่ งผลต่อความรู ้สึกนึ กคิดแก่ผรู ้ ับ
สาร โดยมี ค วามหมายที มากไปกว่า ตัว ของมัน เอง ทํา หน้า ที เป็ นตัว กลางหรื อ สื อกลางในการ
เชือมโยงระหว่างผูส้ ่ งสาร (Sender) กับผูร้ ับสาร (Receiver) .ให้เข้ามาสัมพันธ์กนั อาทิเช่ น สื อกีฬา
สื อบุคคล สื อกิ จกรรม สื อพืนบ้าน และสื อเฉพาะกิ จ แต่โดยทัวไปแล้วนัน “สื อ” ทีทุกคนมักนึ กถึ ง
เป็ นอันดับต้นๆ คือ สื อมวลชน(Mass Media) อันได้แก่ นิ ตยสาร หนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุโทรทัศน์ วีดิทศั น์ และอินเทอร์เน็ต สื อประเภทนีมีวตั ถุประสงค์เพือสื อสารกับ “มวลชน” หรื อ
กลุ่มคนจํานวนมาก (มูลนิธิสือชาวบ้าน (มะขามป้อม), 2547)
“การรู ้ เท่าทันสื อ/การรู ้ สือ” ได้มีนกั วิชาการทังชาติตะวันตกและชาติ ตะวันออกได้ให้ค าํ
นิยามและความหมายทังในหนังสื อ วารสาร บทความวิชาการต่างๆ เป็ นจํานวนมาก อาทิเช่น
Potter (2014) ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ “การรู ้เท่าทันสื อ” เป็ นการเพิมพูนความสามารถ
ของบุ ค คลเกี ยวกับ ความเข้าใจในวิธี การเข้า ถึ ง สื อหรื อสาร ไม่ ว่าจะเป็ นสิ งใดๆ ก็แ ล้ว แต่ ที ซึ ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเป็ นตัวกลางได้นาํ พาหรื อส่ งผ่านมาถึงผูร้ ับสาร
นอกจากนี ยัง มีนิยามทีครอบคลุ มไปถึงผลกระทบต่อผูร้ ับสาร โดยมี จุด มุ่งหมายในการ
เสริ มสร้างและพัฒนาทักษะให้แก่ผรู ้ ับสารเป็ นหลักโดยคํานิ ยามของ Pungente (1989) ได้กล่าวไว้
ใน Media Literacy Resource Guide ว่า “การรู ้เท่าทันสื อ” มีความเกียวข้องกับการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
สามารถทีจะพัฒนาความเข้าใจเชิ งวิพากษ์ (Critical Thinking) เกี ยวกับธรรมชาติ ของสื อมวลชน
เทคนิคต่างๆ ทีนํามาใช้ในสื อมวลชน ตลอดจนผลกระทบทีเกิดขึน โดยการรู ้เท่าทันสื อ เป็ นการให้
การศึกษาทีมีวตั ถุประสงค์เพือช่วยให้ผรู ้ ับสารมีความรู ้ความเข้าใจหลักการผสมผสานหรื อประกอบ
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สร้างของสื อมวลชนอย่างเป็ นรู ปธรรม และได้รับความพึงพอใจจากการใช้สือ นอกจากนี แล้วยังมี
ส่ วนช่วยให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์สือเพือใช้ในการสื อสารกับบุคคลอืนๆ ได้
เช่นเดียวกับ Baran (2012)ได้ให้ความหมายไว้วา่ “การรู ้เท่าทันสื อ” เป็ นทักษะทีจําเป็ นแก่
ผูร้ ับสาร เพือใช้สําหรับรับมือ ซึ งทักษะการรู ้ เท่าทันสื อนี ก็เหมือนทักษะทัวไปทีสามารถเพิมพูน
หรื อปรับปรุ งแก้ไขได้ โดยใช้หลักการพิจารณาในสื อเหล่านี ว่า มีวิธีการผลิต และวัตถุประสงค์เพือ
สิ งใด ทําความเข้าใจถึงธรรมชาติของสื อแต่ละประเภทว่ามีจุดมุ่งหวังทีจะส่ งผลกระทบต่อตัวผูร้ ับ
สารเช่ นไร ทังนีก็เพือเป็ นการสร้างเกาะป้ องกันในบริ โภคสื อแก่ผรู ้ ับสารให้ดีขึน ซึ งประกอบด้วย
ความสามารถที จะเข้า ถึ งสื อ วิเ คราะห์ ประเมิน และสื อสาร ซึ งสอดคล้องกับ Hoechsmann and
Poyntz (2012) ที กล่าวถึ งความหมายของ “การรู ้ เท่าทันสื อ” เป็ นองค์ความรู ้ ที ช่ วยให้ผูร้ ับ สาร
สามารถตีความ รวมถึงโครงสร้างหรื อองค์ประกอบของสื อและการรับรู ้อิทธิ พลทีส่ งผลต่อบริ บท
ทางสังคมและการเมือง ขณะเดียวกัน Rubin, Rubin, and Haridakis (2009) ยังได้เพิมเติมคํานิยามไว้
ว่า “การรู ้เท่าทันสื อ” เป็ นความเข้าใจเทคโนโลยีในด้านผูส้ ่ งสารหรื อแหล่งสาร (Source) รหัสทีถู ก
ใช้ (Code) สารทีถูกสร้างสรรค์ขึนมา และการคัดเลื อกสาร (Message and Selection) การตีความ
(Interpretation) และผลกระทบของสารเหล่านัน (Impact)
ทางด้านของ Quin and McMahon (1995) ได้นิยามไว้วา่ ทักษะการรู ้ เท่าทันสื อ เป็ น
ความสามารถในการอ้างอิงได้ถึงประเภทของสาร ผูร้ ับสาร เป้ าหมาย แรงจูงใจอันเป็ นจุดมุ่งหมาย
ของผูส้ ่งสาร ความสามารถในการรู ้ถึงการผลิต ตลอดจนเทคนิคทีนํามาใช้เพือดึงดูดความสนใจของ
ผูร้ ับสาร ได้แก่ เสี ยง แสง และเทคนิ คต่างๆ ทีมีผลต่อการตอบสนองของผูช้ มหรื อผูร้ ับสาร รวมถึง
Silverblatt (1995) ได้ใ ห้ความหมายว่า “การรู ้เท่าทันสื อ” เป็ นความสามารถของผูร้ ับสารในการ
เลือกและเข้าใจในบริ บทเนือหาของสาร รู ปแบบ ผลกระทบต่างๆ ทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรม และ
การผลิ ตสื อ โดยสามารถตังคําถาม ประเด็ นที เป็ นข้อสงสัย การประเมิ น และการตอบสอนงต่อ
สื อมวลชนด้วยการแนวคิดเชิ งวิพากษ์ทีมีความรอบ และพิจารณาได้อย่างชัดเจน
ในส่ วนของนักวิชาการชาติตะวันออกก็ได้มีการศึกษาและให้คาํ นิ ยาม ความหมายการรู ้เท่า
ทันสื อไว้เช่นกัน ทังนียังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการในชาติตะวันตก ได้แก่
เอื อจิ ต วิโรจน์ไ ตร (2540)ได้ใ ห้ค วามหมายของ “การรู ้ เ ท่า ทัน สื อ” ว่า เป็ นการพัฒนา
ทางการรู ้คิดทางปั ญญา ทีมีจุดมุ่งสู งสุ ด คือ การสร้ างผูร้ ับสารทีมีความรู ้ ความเข้าใจในสื อและผล
จากการสร้ า งสรรค์สื อ สามารถจําแนกความเห็ น จากความเป็ นจริ ง สามารถตัดสิ น สิ งที สื อได้
ถ่ายทอดออกมาอย่างเทียงตรง ผูร้ ับสารเองก็ควรทีจะมีความกระตือรื อร้น มีจุดยืนเป็ นของตนเอง
เข้าใจชี วิต เข้าใจสังคม เข้าในเนื อหาสารทีสื อนําเสนอ รวมถึ งสามารถเข้าไปมีส่ วนร่ วม ตอบโต้
หรื อแสดงความคิดเห็นต่อสื อด้วยวิธีการต่างๆ ทีถูกต้องเหมาะสม
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ในขณะเดียวกัน อดุลย์ เพียรรุ่ งโรจน์ (2543) นิยามความหมายของ “การรู ้เท่าทันสื อ” ไว้ว่า
เป็ นความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับ สื อ และทักษะในการใช้สื อ โดยนําความรู ้ เ ท่ า ทัน สื อทังในขัน
พืนฐานและขันมาใช้วิพากษ์สือได้ ทางด้าน อุษา บิ กกินส์ (2555) ได้กล่ าวถึงคําจํากัดความของ
“การรู ้เท่าทันสื อ” ไว้ในบทความวิชาการว่า หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึ ง วิเคราะห์ประเมิน
และสร้างสรรค์สือในหลายๆ รู ปแบบ นับตังแต่ดา้ นสิ งพิมพ์ สื อภาพและเสี ยงอย่างวิทยุโทรทัศน์
และวีดิทศั น์ รวมไปจนถึ งอิน เทอร์ เน็ตนอกจากนัน “การรู ้เท่าทันสื อ” ยังหมายถึ งการสร้ างความ
เข้าใจเกี ยวกับบทบาทหรื อบริ บทของสื อในสังคม รวมทังทักษะทีจําเป็ นในการสอบถามหาข้อมูล
และแสดงออกซึ งความคิดเห็นของประชาชนทีเป็ นไปตามระบอบประชาธิ ปไตย รวมทัง สุ ขุมาล
จันทวี (2559) ได้ให้ความหมายไว้วา่ “การรู ้เท่าทันสื อ” เป็ นการผสมของคําระหว่างคําว่า “การรู ้เท่า
ทัน” กับ “การสื อสาร” ซึ งการรู ้เท่าทัน คือ การรู ้ตามความจริ งอันเป็ นธรรมชาติ รู ้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ
ทางความคิ ดของบุ คคล รู ้ จกั การวางตัวในการดําเนิ นชี วิต และคําว่า การสื อสาร คือ การถ่ ายทอด
ความหมาย และการรับรู้ความหมาย เพือให้เกิ ดความเข้าใจอย่างตรงกัน และ พรทิพย์ เย็นจะบก
(2552)ได้ถ่ ายทอดความหมายไว้ว่า “การรู ้ เ ท่าทัน สื อ” เป็ นความสามารถในการการวิเคราะห์ /
สังเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสื อ รวมถึ งความสามารถในการเข้าถึ งสื อ นําเสนอสื อในแบบ
ฉบับของตนเอง และผลิตสื อเพือสื อสารได้หลายรู ปแบบ นอกจากนี การรู้เท่าทันสื อยังหมายรวมถึ ง
กิ จกรรมทางการศึกษาเพือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื ออย่าง
ถูกต้อง
จากความหมายที ได้กล่าวถึ งข้างต้นนี พบว่า “การรู ้เท่า ทันสื อ” (Media Literacy) เป็ น
แนวคิดที ได้รับการยอมรั บในระดับสากล ดังทีได้มีการระบุไว้ในยุทธศาสตร์ การดําเนิ นงานด้าน
สื อสารมวลขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ในกรอบแนวคิดเรื อง “การส่ งเสริ มเสรี ภาพในการ
แสดงออกและการเสริ มสร้ างสมรรถนะในการเข้าถึ งข้อมู ลข่าวสาร และแหล่ งความรู ้ อย่างทัวถึ ง
และทัดเทียมกัน” โดยมีหลักการหนึ งได้ระบุไว้วา่ “การยกระดับการรู ้ เท่าทันสื อให้สูงขึน” จะช่วย
ส่ งผลให้ประเทศสมาชิ กขององค์การยูเนสโกได้ตอบรับหลักการนี และนําไปใช้ในการขับเคลื อน
ประเทศของตนเอง
สําหรับประเทศไทยนัน ได้มีการผลักดันและขับเคลือนกระบวนการรู ้เท่าทันสื อมาไม่นอ้ ย
กว่า 1 ทศวรรษ ทังนียังมีความต้องการแรงขับเคลือนต่อไปอย่างต่อเนื อง เพือสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั
ประชาชนในชาติ โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กและเยาวชนซึ งเป็ นอนาคตของชาติ (พรทิพย์ เย็นจะบก,
2552)
กล่าวคือ “การรู ้เท่าทันสื อ” (Media Literacy) เป็ นการนําเอาคําว่า “สื อ” (Media) และคําว่า
“การอ่านออกเขียนได้/การรู ้หนังสื อ” (Literacy) เข้าไว้ดว้ ยกัน หากพิจารณาความหมายของคําว่า
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“สื อ” จะพบว่ามีความหมายถึง “ตัวสื อ” ซึ งเป็ นช่องทางทีมีรูปแบบทีหลากหลายในการสื อสารใน
ยุคปั จจุบนั ทังทีเป็ นสื อมวลชน ได้แก่ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ อินเทอร์ เน็ต
และรวมถึ งช่ องทางอืนๆ ในการสื อสาร อาทิเช่ น สื อบุคคล สื อโฆษณาทางการตลาด สื อกีฬา สื อ
เฉพาะกิจ ฯลฯ
ส่วนคําว่า “การอ่านออกเขียนได้/การรู ้หนังสื อ” มีทีมาจากคําว่า Literacy นัน ยังเป็ นคําทีมี
การให้ความหมายทีนักวิชาการหลายฝ่ ายให้ความหมายแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง ซึ งบางแห่ งนิ ยามว่าเป็ น
ความรู ้ทีเป็ นทักษะ (Skill) และเป็ นมากกว่าเพียงแค่การรู ้ หรื อเข้าใจในเรื องใดเรื องหนึ งเพียงเท่านัน
ทังนียังต้องมีความชํานาญในองค์ความรู ้นนๆ
ั ด้วย (Potter, 2014)
เนื องจากความเป็ นมาของการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ในอดี ตจากหลากหลายวัฒนธรรมทีใช้
การสื อสารด้วยคําพูดหรื อถ้อยคําเป็ นหลักสําหรับบุคคลในระดับทัวไปทางสังคม ส่ วนการสื อสาร
ทางลายลัก ษณ์ อัก ษรนันเป็ นความรู ้ ที ถู ก ถ่ า ยถอดในชนชันสู ง ทางสัง คม ดัง นันผู ้ที มี ค วามรู ้
ความสามารถในการอ่านตัวอักษร และการเขี ยนตัวอักษร จึงจะถื อว่าเป็ นผูม้ ี ความรู ้ อย่างแท้จริ ง
(Literate) มากกว่าชนชันทีด้อยกว่า ครันเมือนําคํานิยามและความหมายของทัง 2 คํามารวมกัน คําว่า
“การรู ้เท่าทันสื อ”จึงมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมบริ บทต่างๆ ในชีวิตประจําวันของผูค้ นในยุค
แห่ งการสื อสาร
กว่า หนึ งทศวรรษที ผ่านมานี แนวคิ ด เกี ยวกับ “การรู ้ เ ท่า ทัน สื อ” ได้รับ การพัฒนาองค์
ความรู ้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิงจากการประชุ มนานาชาติทีจัดขึ นโดยสถาบันแอสเพ็นว่า
ด้วยเรื อง “การรู ้เท่าทันสื อ” (National Leadership Conference on Media Literacy) ในปี 1992 โดยมี
นักวิชาการจากหลากหลายประเทศได้ร่วมเข้าหารื อ ถึ งภาวการณ์ ด้านการรู ้ เท่าทันสื อของแต่ละ
ประเทศ และได้นาํ เอาหลักการทีว่าด้วยความสามารถของพลเมืองในการเข้าถึง (Access) วิเคราะห์
(Analyze) และประเมินค่า (Evaluate) เพือให้ได้ผลลัพธ์ทีมีความเฉพาะเจาะจง (Baran, 2012)
กล่าวโดยสรุ ปคือ “การรู ้เท่าทันสื อ” หมายถึง กระบวนการเสริ มสร้ างผูร้ ับสารให้มีความ
เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สือ เพือสร้างโอกาสในการเข้าถึงสื อได้อย่างปลอดภัย
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2.2.3 เป้ าหมายของการรู้ เท่ าทันสื อ
อย่างทีได้กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้วว่า นักวิชาการเกียวกับการรู ้เท่าทันสื อนัน มีแนวความคิดเห็น
ทีมีความแตกต่างกันออกไปในรายละเอี ยด แต่จุดมุ่งหมายทีไม่แตกต่างกันก็คือ “ผูร้ ับสาร” ทังนี ก็
เพือให้สามารถนําเอาหลักการรู ้ เท่าทันสื อไปใช้เมือมีการเปิ ดรับข้อมู ลข่าวสารจากสื อมวลชนได้
เสนอว่าวัตถุ ประสงค์หรื อเป้ าหมายของการศึกษาการรู ้เท่าทันสื อแบ่งออกเป็ น 2 เป้ าหมาย (Potter,
2004a, 2004b) ได้แก่
2.2.3.1 เพือเป็ นการเพิมศักยภาพในการควบคุม (Control) การเปิ ดรับสื อ (Expose)
และทําให้ผูร้ ับสารให้สามารถตีความหมายของสารได้ดว้ ยตนเอง ซึ งเป็ นขันของการคานอํานาจ
ของสื อมวลชนในการกําหนดวาระ (Agenda Setting) เปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ับสารมี ความเป็ นอิสระใน
การสร้างความหมายหรื อตีความหมายจากสารมากขึน
2.2.3.2 เพือเป็ นการเพิมประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ในการรู ้เท่าทันสื อแก่ผรู ้ ับสาร
กล่าวคือ ให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารมี “ทักษะ” (Skills) ในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารและตีความหมายของ
สาระนันๆ ให้มากขึนเรื อยๆ อย่างต่อเนือง
ในขณะทีนักวิชาการทางตะวันออก ก็ได้มีการกําหนดเป้ าหมาย “การรู ้เท่าทันสื อ”
ในทิศทางทีสอดคล้องกัน แต่ก็มีบางรายละเอียดทีต่างออกไป คือ เอือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ได้
อธิบายถึงเป้าหมายสู งสุ ดของ “การรู ้เท่าทันสื อ” ว่าเป็ นการสร้ างผูร้ ับสารให้มีองค์ความรู ้และเข้าใจ
สื อและผลผลิตจากการสร้างสรรค์สือ สามารถแยกแยะความคิดเห็นและความเป็ นจริ ง นอกจากนี ยัง
ต้องสามารถวิเคราะห์หรื อตัดสิ นสิ งทีสื อได้นาํ เสนอออกมาอย่างเทียงตรง
ดังนัน ผูร้ ับสารจึ งต้องเป็ นบุ คคลทีมีความกระตือรื อร้น กล่าวคื อผูช้ มหรื อผูร้ ับสาร
ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิ พลของสื อ แต่ทงนี
ั ก็ไม่ควรตัดสิ นว่าสื อเป็ นสิ งทีมีอนั ตรายเพียงด้านเดียว
หากแต่ผรู ้ ับสารควรรู ้จกั วิธีใช้สือให้เกิดประโยชน์หรื อมีจุดยืนทีเหมาะสมต่อสังคม มีความเข้าใจ
ตนเอง เข้าใจสังคม เข้าใจสิ งทีสื อถ่ายทอดออกมา รวมถึงการมีส่วนร่ วม ในการแสดงความคิดเห็น
ต่อสื อด้วยหลักการและวิธีการต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมได้
2.2.4 ความสํ าคัญของการรู้ เท่ าทันสื อ
พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ได้อธิ บายถึงความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อ ไว้ในคู่มือการเรี ยน
รู้เท่าสื อ “ถอดรหัส ลับความคิด เพือการรู ้เท่าทันสื อ” ไว้ 15 ประการ ได้แก่
1) การรู ้เท่าทันสื อเป็ นสิ งสําคัญและต้องกระทําอย่างตังใจ โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ิทีสําคัญ การให้ความรู ้เพือสร้างพลังแก่ประชาชน และต้องสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบอบ
ประชาธิปไตยเพือการแสดงความคิดเห็นทีเท่าเทียมกัน
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2) หลักคิดเกียวกับการรู้เท่าทันสื อทีเน้นว่าสําคัญทีสุ ดเป็ นการรู ้เท่าทันสิ ง
ทีสื อได้ถ่ายทอดออกมา สิ งทีสื อนําเสนอไม่ใช่ เรื องจริ งทังหมด บางอย่างเป็ นเพียงสัญลักษณ์หรื อ
เครื องหมายทีสมมติขึนเท่านัน ซึงถ้าสื อนําเสนอแต่ความเป็ นจริ ง การรู ้เท่าทันสื อก็ไม่มีความจําเป็ น
3) การรู ้เท่ าทันสื อเป็ นการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตเพราะฉะนันผูช้ มหรื อผูร้ ั บ
สารควรเริ มโดยการพยายามเข้า ใจแนวคิ ด นี และปรั บ เพิ มความสนใจแนวคิ ด ที จะเรี ย นรู ้ อ ยู่
ตลอดเวลาเพือให้มีความต่อเนืองสมําเสมอ
4) การรู ้เท่าทันสื อไม่ได้มุ่งให้ผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารวิเคราะห์/สังเคราะห์ และ
วิจารณ์สือได้ถึงระดับผูเ้ ชียวชาญทังนีเพือให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารได้เรี ยนรู ้เกียวกับสื อได้อตั โนมัติดว้ ย
ตัวของพวกเขาเอง
5) การรู ้ เท่า ทัน สื อเป็ นกิ จกรรม เพือการแสวงหาความรู ้ และความจริ ง
ไม่ใช่เพือบอกถึงค่านิยมเฉพาะวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึงเพียงเท่านัน
6) การรู ้เท่าทันสื อคื อ การพยายามค้นหาประเด็นและโอกาสเพือทําให้
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ ของผูช้ มและผูร้ ับสารชัดเจนขึน ซึ งลักษณะสําคัญนีจะช่วยให้เราสามารถ
เรี ยนรู ้ โดยพิจารณาจากประเด็นบริ บททางประวัติศาสตร์ และความเป็ นอุดมคติตา่ งๆ
7) การรู ้ เท่าทัน สื อเป็ นเครื องมือที สามารถใช้สําหรั บวิเคราะห์ สือ เพือ
นําไปสู่การสร้างเนือหาเพือเป็ นทางเลือกใหม่ๆ ในอนาคต
8) เนื อหาของสื อสะท้อนเป้ าหมายของสื อและเป้ าหมายของสื อนันก็คือ
องค์ประกอบสําคัญอย่างหนึงทีทุกคนจะต้องพิจารณาในการวิเคราะห์สือนันเอง
9) การรู ้เท่าทันสื อ จะประสบผลสําเร็ จต่อเมือผูช้ มหรื อผูร้ ับสารสามารถ
ใช้ทกั ษะในการวิเคราะห์สือได้ และการทีผูร้ ับสารมีความสนใจเกียวกับการเรี ยนและพัฒนาทักษะ
อย่างสมําเสมอ
10) ผูเ้ รี ยนใช้เกณฑ์ของตนเองประเมินค่าสิ งต่างๆ ซึ งเป็ นการประเมินค่า
ตามระเบียบแบบแผนหรื อแบบอิสระ
11) การรู ้เท่าทันสื อ เป็ นการพยายามเปลียนแปลงความสัมพันธ์แบบเก่าที
เกิ ดขึนระหว่างผูส้ ่ งสารหลักการกับผูเ้ รี ยนรับหลักการ โดยนําเสนอข้อมูลทังสองด้านเพือให้เกิด
การโต้ตอบและถกเถียงร่ วมกัน
12) การค้นหาความจริ ง ในการรู ้ เท่ าทันสื อจะประสบผลสําเร็ จด้วยการ
ถกเถียงกันมากกว่าการอภิปรายร่ วมกัน
13) การรู ้เท่าทันสื อเป็ นการเรี ยนรู ้ โดยเน้นหลักการปฏิ บตั ิและการมีส่วน
ร่ วมของผูเ้ รี ยน มีการเปิ ดโอกาสให้สามารถซักถามได้อย่างเท่าเทียมกัน กระบวนการสอนแบบนีจะ
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ช่วยกระตุน้ ให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึน ช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิดและมีส่วนวางแผนการเรี ยน
ซึ งจะทําให้มีความน่าสนใจอย่างต่อเนือง
14) การรู ้เท่าทันสื อ เป็ นการอาศัยความร่ วมมือและช่ วยเหลื อซึ งกันและ
กันระหว่างผูร้ ั บหลักการหรื อผูเ้ รี ยนกับผูส้ ่ งสารหลักการหรื อผูส้ อน ในแต่ละกิ จกรรมต้องมี การ
แบ่งกลุ่มย่อยข้อมูล และความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนคนหนึงๆ จะกลายเป็ นข้อมูลให้กบั คนทังกลุ่มได้
15) การรู ้เท่าทันสื อ คือ การใช้ทฤษฎี ในการวิเคราะห์/สังเคราะห์ วิจารณ์
และการฝึ กฝนทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ เพือหาเหตุผลในประเด็นต่างๆ
2.2.5 คุณลักษณะของสื อ
พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ได้อธิ บายถึงคุณลักษณะของสื อไว้ 7 ข้อ ได้แก่
1) สื อทังหมดถู กประกอบสร้างขึน กล่าวคือ หลักการนี เป็ นหลักการที
สื อถึงความสําคัญของการรู ้ เท่าทันสื อ ดังนันผูร้ ับ สารควรเข้าใจว่าสื อไม่ใช่ กระจกเงาอันสะท้อน
เรื องราวของโลกอย่างตรงไปตรงมา หากแต่สือทุกสื อนันล้วนแต่ถูกผูผ้ ลิตสื อสร้างสรรค์ขึนมา โดย
ผ่านกระบวนการผสมผสานทัศนคติและค่านิ ยมของผูส้ ร้ างสรรค์ลงไปด้วย อาจจะโดยความตังใจ
หรื อไม่ตงใจก็
ั ตาม เพือให้การทํางานของสื อนันมีความเสมือนจริ งมากทีสุ ด ท่ามกลางเรื องราวหรื อ
เหตุการณ์ต่างๆ มากมายมหาศาลทีเกิดขึนในแต่ละวัน
โดยทีสื อจะเลือกนําเสนอเฉพาะเหตุการณ์ บางเหตุการณ์ และในบางแง่มุม
ตลอดจนวิธีการทีผูผ้ ลิตสื อคิดว่าสมควรนําเสนอ เช่น สื ออาจเลือกข้างเพือนําเสนอประเด็นทางการ
เมืองของพรรคใดพรรคหนึ ง สื อเลื อกเสนอเพลงเฉพาะค่ายเพลงใหญ่ทีมีผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ
ร่ วมกัน สื ออาจจะนําเสนอโทรศัพท์มือถือบางตราสิ นค้า เพือให้เกิดกระแสหรื อสร้างความสนใจขึน
ในกลุ่มผูบ้ ริ โภค และทําให้เป็ นยุควัตถุนิยมหรื อยุคบริ โภคนิ ยมได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
2) สื อสร้างภาพความจริ ง กล่าวคือ สิ งทีผูร้ ับสารคิดและรู ้สึกเกียวกับโลก
ส่ วนใหญ่นนั มักจะมาจากการทีเรี ยนรู ้ผา่ นสื อแทบทังสิ น ลักษณะเนือความในสื อโดยปกติจะเป็ น
การผสมผสานข้อมู ลต่างๆ ค่านิ ยม และโลกทัศน์ทีถูกจัดลําดับ กําหนดความสําคัญก่อนหลัง และ
เน้นยําโดยสื อ ทังนีผูร้ ับสารเองกลับยอมรับและเห็นว่าเป็ นเรื องปกติเป็ นไปตามธรรมชาติ
ยกตัวอย่างเช่ น ความพึงพอใจทีจะรู ้จกั ประเทศของตนเองว่ามี เหตุการณ์
วุน่ วายทางการเมือง เพราะสื อทําให้ผรู้ ับสารรู ้ สึกว่าเป็ นเรื องสําคัญ ควรค่าแก่การรับรู ้ แต่ผรู ้ ับสาร
กลับไม่รู้สึกมีความเดือดร้อนทังทีไม่ได้รับรู ้ รับทราบเกียวผลกระทบทีเกิดขึนกับชีวิตความเป็ นอยู่
นิสัยใจคอของคนชาติอืน หรื อศิลปวัฒนธรรมของชาติอืนได้ ดังนันสื อจึงมีอิทธิ พลอย่างกว้างขวาง
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ต่อการกล่อมเกลาความรู ้ สึกนึ กคิดเกี ยวกับความจริ งและค่านิ ยมทางสังคมแก่ผูร้ ับสาร ดังนันการ
รู้เท่าทันสื อจึงเป็ นตัวกระตุน้ ให้เราอยากจะตังคําถามกับความจริ งทีสื อได้นาํ เสนอออกมา
3) สื อมักจะสร้ างความหมายและใช้เนื อหาในเชิ งการค้า (สื อคื อธุ รกิ จ)
กล่าวคือ สื อมวลชนเกือบทังหมดนัน ล้วนมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างผลกําไร ผูช้ มซึ งเป็ นผูร้ ับสารจะ
ถูกสื อกําหนดให้เป็ น “กลุ่ม เป้ าหมาย” เนื องจากเป็ นกลุ่ มผูบ้ ริ โภคทีมีกาํ ลังในการซื อสิ นค้าและ
บริ การ บางครังผูช้ มเองก็ตกอยู่ในฐานะสิ นค้าทีถูกขายให้ผโู ้ ฆษณา ตามกระบวนการและเงือนไข
ทางธุรกิจต่างๆ จะเป็ นตัวกําหนดว่าเนือหาหรื อเนือเรื องส่ วนใดทีควรนํามาสร้าง มีเทคนิ คในการนํา
เนอและช่องทางการเผยแพร่ ควรเป็ นอย่างไรบ้าง
ดังจะเห็นได้จากรายการละครทีได้รับความนิ ยมของคนจํานวนมากมักจะ
ออกอากาศในช่ วงหัวคํา ซึ งเป็ นช่ วงเวลาที มีผูช้ มจํานวนมากที สุ ดเกื อบทุก ช่ องและเกื อบทุ กวัน
ในขณะทีรายการเกียวกับความรู ้หรื อศิลปวัฒนธรรมนันมีจาํ นวนผูช้ มทีให้ความสนใจจํานวนจํากัด
จะมีเพียง 2-3 รายการ และจะถูกจัดให้ออกอากาศในช่วงดึก เป็ นต้น
นอกจากนี เงื อนไขทางธุ รกิ จยังมีอาํ นาจและอิ ทธิ พลต่อสื อทีอยู่ในระบบ
การค้าเสรี ทวไป
ั การรู ้ เท่าทันสื อจึงทําให้เราได้หวนคิดพิจารณาถึ งประเด็นเรื องกระบวนการผลิต
และองค์กรทีเป็ นเจ้าของสื อด้วย ไม่ใช่สนใจเพียงแค่เนือหาของสื อทีถูกนําเสนออกมาเท่านัน
4) สื อทุกชนิดมีเนือหาสะท้อนค่านิยมกล่าวคือ สื อแต่ละประเภทนําเสนอ
ให้เห็นถึ งค่านิ ยมและวิถีชีวิตในรู ปแบบต่างๆ สื อจะเป็ นตัวชี นําโดยอาจจะแสดงออกอย่างชัดเจน
หรื อไม่ก็แสดงโดยนัยว่าธรรมชาติของโลกและสังคมควรทีจะยอมรับเป็ นอย่างไร เช่น วิถีเศรษฐกิจ
พอเพีย ง ศิ ล ปะการดําเนิ น ชี วิตที ดี ค่ านิ ย มแบบบริ โ ภคนิ ย ม วัต ถุ นิ ย ม ทุ น นิ ย ม ชาติ นิ ย ม การ
แสดงออกถึงสิ ทธิของสตรี
ยกตัวอย่างเช่น การทีหนังสื อพิมพ์วพิ ากษ์วจิ ารณ์ผทู ้ ีเรี ยกร้องให้ผหู ้ ญิงกับ
ผูช้ ายมีสิทธิ เท่าเทียมกันในการใช้นามสกุลหลังการสมรส ซึ งเป็ นการชีนําทีหนังสื อพิมพ์แสดงออก
อย่างชัดเจนว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเป็ นเรื องปกติทีสังคมควรให้การยอมรับ หรื อตัวอย่าง
ของเนือหาในละครไทยทีพระเอกเป็ นคนมีฐานะดี อาศัยอยู่ในบ้า นใหญ่โต และมีกลุ่มคนรับใช้ที
โดนเจ้านายดุวา่ ได้ตามอารมณ์ เป็ นการสื อโดยนัยว่าความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชันในสังคมที
ยังมีอยู่
5) สื อมีนัยทางสังคมและการเมือง กล่ าวคือ สื อมีอิทธิ พลอย่างใหญ่มาก
ในบริ บททางการเมือง และในการเปลียนแปลงทางสังคม เนือหาของสื อทุกประเภทสามารถส่ งผล
ต่อการเลื อกตังผูน้ าํ ประเทศ ผ่านการนําเสนอภาพลัก ษณ์ ต่า งๆ สื อจะสะท้อนภาพความขัดแย้ง
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แนวคิดทางการเมืองได้อย่างชัดเจน และสื อยังให้ความรู ้สึกว่าประเด็นใดเป็ นประเด็นทีสําคัญของ
ชาติ และประเด็นร่ วมของโลกต้องเป็ นประเด็นทีสําคัญของผูร้ ับสื อนันๆ ด้วย
ทังนี มักจะถูกชีนําทางความคิดตลอดเวลา จนกระทังผูช้ มเกิดความเห็นที
สอดคล้อ งตาม จนกลายเป็ นกลุ่ ม คนที มี ค วามคิ ด เห็ น เหมื อ นกัน ในที สุ ด ยกตัว อย่า งเช่ น ช่ ว ง
ภาวการณ์แบ่งฝ่ ายแนวคิดทางการเมืองออกเป็ นกลุ่มคนเสื อเหลืองและเสื อแดง จนมีคาํ กล่าวว่า สื อ
เลือกข้างและแต่ละข้างก็ใช้สือเพือประโยชน์ในการโน้มน้าวใจฝ่ ายของตน ในขณะทีบางเวลาสื อจะ
สะท้อนให้เห็นว่า การฟื นฟูสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศเป็ นเรื องสําคัญจนทําให้ภาพสังคม
ถูกบิดเบือนไปจากความจริ งตามทีควรจะเป็ น
6) สื อแต่ละสื อมีรูปแบบ แบบแผน และสุ นทรี ยภาพเป็ นอัตลักษณ์ ของ
ตัวเอง กล่าวคือ สื อแต่ละสื อล้วนมีวิธีการเฉพาะตัวในการสร้ างความเป็ นจริ ง สื อต่างชนิ ดกันอาจ
รายงานเหตุการณ์ ใ นเรื องเดี ยวกัน ได้ แต่จะสร้ างภาพความประทับใจและลักษณะเนื อหาสารที
แตกต่างกัน ส่วนหนึงเป็ นผลอันเนืองมาจากลักษณะเฉพาะตัวทีแตกต่างกันของสื อแต่ละประเภท
ยกตัว อย่า งเช่ น นวนิ ย ายสร้ างสรรค์ ค วามเป็ นจริ ง ด้ว ยตัว อัก ษรล้ว นๆ
ภาพยนตร์ มีเสี ยงและภาพเคลือนไหว วิทยุกระจายเสี ยงเป็ นสื อทีมีแต่เสี ยงทีต้องใช้จินตนาการตาม
เสี ย งไป สื ออิ น เทอร์ เน็ตสามารถทํา ให้เ กิ ด เครื อ ข่ า ยการสื อสารได้ง่า ย อย่างไรก็ ตาม นอกจาก
คุณสมบัติทีทําให้สือมีความแตกต่างกันแล้ว แม้แต่สือประเภทเดียวกันก็ยงั มีรูปแบบการนําเสนอที
แตกต่างกันและมีสุนทรี ยภาพทีเป็ นแบบฉบับของสื อเหล่านันทีแตกต่างกันออกไปอีกด้วย
7) การรู ้เท่าทันสื อเป็ นพลังอํานาจ ที นํามาสู่ การคิ ดสร้ างสรรค์ทีมากขึ น
และเพิมพูนความสามารถในการสื อสาร กล่าวคือ จากการศึ กษาเรื องการรู ้ เท่าทันสื อมิได้มุ่งหวัง
เพียงเพือให้สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สือได้แต่เพียงเท่านัน แต่ยงั มีความมุ่งหมายให้นาํ ข้อวิเคราะห์
นันมาใช้เพือเป็ นแนวทางป้ องกันตนเองได้ นอกจากนี ยังมุ่งหวังให้ผูร้ ับสารสามารถตระหนักถึ ง
สิ ทธิในการสื อสารของตนเอง และสามารถสื อสารได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ งเป็ นการเพิมอํานาจให้แก่
ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้โครงสร้างทางประชาธิ ปไตยของสังคมให้ยงยื
ั น
กล่าวโดยสรุ ป คือ หลักการของการรู ้เท่าทันสื อ หมายถึง แนวคิดเกียวกับการรู ้เท่าทันสื อที
นําไปสู่ การพัฒนากระบวนทัศน์หรื อองค์ความรู ้ ให้แก่ผรู ้ ั บสาร ประกอบด้วย มิติเพือการรู ้เท่าทัน
สื อ ความหมายของการรู ้ เท่าทันสื อ เป้ าหมายของการรู ้ เท่าทันสื อ ความสําคัญของการรู ้ เท่าทันสื อ
และคุณลักษณะของสื อ
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2.2.6 แนวทางการเสริมสร้ างการรู้ เท่ าทันสื อ
สํา หรั บ แนวทางการเสริ ม สร้ า งการรู ้ เ ท่ า ทัน สื อนี มี นัก วิ ช าการหลายท่ า นได้ก ํา หนด
หลักเกณฑ์ก ารวัดระดับขันของการรู ้ เท่ าทันสื อไว้ถึงแม้ว่าอาจจะขัดแย้ง กับ คํากล่าวของ Potter
(2004a) ซึ งได้กล่าวไว้วา่ “การรู ้เท่าทันสื อไม่สามารถจําแนกออกเป็ นส่ วนย่อยๆ หรื อเป็ นระดับขัน
ได้” แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามเมื อพิ จ ารณาถึ ง ข้อ บ่ ง ชี เกี ยวกับ มิ ติ ด้า นการรู ้ เ ท่ า ทัน สื อทัง 4 มิ ติ ซึ ง
ประกอบด้ว ย มิ ติด ้า นการรู้ คิด มิ ติด้า นอารมณ์ มิติ ด้านสุ น ทรี ย ะ และมิ ติ ด้า นคุ ณ ธรรม พบว่า
องค์ประกอบทัง 4 นี มีความสัมพันธ์กนั ในเรื องของการรู ้เท่าทันสื อ และยังพบอีกว่ามีลกั ษณะเป็ น
กระบวนการทีมีความต่อเนืองกัน
ดังนัน ผูร้ ับสารแต่ละคนจะมีทกั ษะการรู ้ เท่าทันสื อทีมีการเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึ ง
ขึนอยูก่ บั การใช้ทกั ษะด้านใดมากหรื อน้อย และอาจกล่าวได้วา่ ไม่มีผชู ้ มหรื อผูร้ ับสารคนใดทีจะไม่
มีทกั ษะการรู ้เท่าทันสื อ อีกทังยังไม่สามารถสรุ ปได้ว่าลําดับขันของการรู ้เท่าทันสื อทีมีค่าสู งสุ ดอยู่
ในขันใด ยิงไปกว่านันผูร้ ับสารเองก็จาํ เป็ นต้องแสวงหาองค์ความรู ้อย่างต่อเนื องเพือให้ทนั กับการ
เปลี ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารและบริ บททางสังคม ซึ งจะช่วยให้สามารถเป็ นผูม้ ี ทกั ษะการรู ้ เท่า
ทันสื อได้อย่างแท้จริ ง (Potter, 2004b)
จากการทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้อง พบว่างานวิจยั ทีศึกษาเกี ยวกับการรู ้ เท่าทันสื อมี
ความหลากหลายทางด้านหลักเกณฑ์ทีใช้สําหรับจําแนกระดับขันของการรู ้เท่าทันสื ออาทิ งานวิจยั
ของ อดุลย์ เพียงรุ่ งโรจน์ (2543) ได้กาํ หนดระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อไว้ 2 ขัน ได้แก่
1) การรู ้เท่าทันสื อขันต้นกล่าวคื อ เป็ นความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับสื อใน
ระดับทีสามารถจําแนกประเภทเนื อหาของสื อได้ อาทิเช่น รู ้วา่ รายการโทรทัศน์ทีดูเป็ นรายการข่าว
รายการทอล์คโชว์ เกมโชว์ ละคร หรื อแยกแยะเนื อหาข่าวกับบทบรรณาธิ การได้ เป็ นต้น รวมถึ ง
การตระหนักถึ งพฤติก รรมการใช้สือของตนเองว่า รับ สื อใดบ้าง นิ ยม ชื นชอบสื อใดบ้าง เนื อหา
ประเภทไหน มีความถี มากน้อยเพียงใด เป็ นต้น ในส่ วนทักษะการใช้สือประเภทต่างๆ สามารถ
เข้าใจความหมายตรงที สื อนํา เสนอ เข้าใจการดํา เนิ น เรื องราวเหตุ ก ารณ์ ต่า งๆ ที เกิ ด ขึ นและถู ก
ถ่ ายทอดผ่านสื อ เช่ น อ่ า นหนัง สื อพิ ม พ์แ ล้ว เกิ ด ความเข้า ใจเหตุ ก ารณ์ ใ นข่ าว การรั บ ชมละคร
โทรทัศน์แล้วมีความเข้าใจในเนือเรื อง
2) การรู้เท่าทันสื อขันสู ง กล่าวคือ ความรู ้ ความเข้าใจทีมีความเกียวข้อง
กับวิธีการทํางานของผูผ้ ลิ ตสื อและรู ปแบบเนื อหาทีถูกสร้างสรรค์ขึน ความรู้ในบริ บททางสังคม
เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ความเข้า ใจว่ า สื อมองผู ร้ ั บ สารอย่า งไร ใครคื อ กลุ่ ม เป้ า หมาย และเข้า ใจ
ผลกระทบทังในระยะสันและระยะยาวที มี ต่อปั จเจกบุ ค คล ร่ ว มถึ ง ชุ ม ชน สั ง คม อาทิ เ ช่ น ผล
ทางด้านความรู ้ ทัศนคติ พฤติกรรม
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ในขณะที สุ ขมุ าล จันทวี (2559) ได้กาํ หนดระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อไว้ 3 ขัน ได้แก่
3) การรู ้ เท่าทัน สื อขันต้น กล่ าวคื อ มุ่ งเน้นการรู ้ ถึ งเท่า ทัน กระบวนการ
สื อสารครังนันๆ ทังกระบวนการ อันได้แก่ การรู ้เท่าทันความหมายทีแท้จริ งของสาร รู ้เท่าทันเจตนา
ของผูผ้ ลิตสื อหรื อผูส้ ่ งสาร รู ้ ผลกระทบ และผลสื บ เนื องของการสื อสารในแต่ล ะครั ง รู ้ เ ท่า ทัน
รู ป แบบการสื อสารของสื อแต่ละประเภท “ถามอย่างง่ายว่าการรู ้ เท่าทันสื อขันต้น ผูร้ ับ สารต้องรู ้
อะไรบ้าง และตอบอย่างง่ายว่าต้องรู ้ ความหมาย รู ้ กระบวนการสร้ างความหมาย รู ้ ผลทีจะเกิ ดจาก
ความหมาย และรู้ เ จตนาที สื อนํา เสนอความหมายนันๆ ออกมา แล้ว มองไปที การรู ้ เ ท่ า ทัน
กระบวนการสื อสาร ในฐานะทีเป็ นผูร้ ับสาร สรุ ปสันๆ ว่า คิดทัน รู ้ทนั ” คํากล่าวของ สุ ขุมาล จันทวี
(อ้างถึงใน อุริษา งามวุฒิวร, 2553)
4) การรู้ เ ท่ า ทัน สื อขันกลางกล่ า วคื อ มุ่ ง เน้ น การรู ้ เ ท่ า ทัน เจตนาถึ ง
จุดมุ่งหมายในการสื อสารในแต่ละครังอย่างไร โดยทีเจตนาหรื อจุดมุ่งหมายนันๆ มีคุณหรื อโทษแก่
ผูร้ ับสารอย่างไร โดยอาศัยประสบการณ์ จริ งและความรู ้ทางจิตวิทยาการสื อสารเข้ามาเสริ ม เพือให้
ผูร้ ั บ สารวางท่ าที ค วามสัม พัน ธ์ กบั ผูส้ ่ ง สารได้อย่างถู กต้องเหมาะสม แล้วมองไปที การรู ้ เท่าทัน
เจตนา ในฐานะทีเป็ นผูบ้ ริ โภคสื อ โดยการรู ้ เท่าทันสื อ ทังในขันต้นและขันกลางนี ยังเป็ นทักษะ
แบบตังรับ คือเกิดปั ญหาขึน แล้วจึงหาวิธีรับมือหรื อแก้ไขปั ญหานันๆ “สรุ ปเป็ นคําสันๆ ว่า คิดทัน
รู้ทนั และหยังรู ้ได้ หมายความว่าบางครังบางคราว ผูร้ ับสารอาจยังไม่ได้ “รู้ เท่าทัน” เพียงแค่อ่านใจ
ออกโดยการวิ เ คราะห์ / สั ง เคราะห์ ข ้อ มู ล รอบด้ า นอย่ า งละเอี ย ดและมากพอ ทังนี ต้อ งอาศัย
ประสบการณ์การสื อสารทีมีความสลับซับซ้อน และต้องใช้ระยะเวลาทีนานพอสมควร” คํากล่าว
ของ สุ ขุมาล จันทวี (อ้างถึงใน อุริษา งามวุฒิวร, 2553)
5) การรู ้ เ ท่า ทัน สื อขันสู ง กล่ าวคื อ มุ่ งเน้น การรู ้ เ ท่ าทัน ที เกิ ด ขึ นภายใน
จิตใจ ทังผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ไม่ได้มีขอบเขตจํากัดว่าต้องอยู่ในบทบาทใดบทบาทหนึงจากทัง 2
บทบาททีกล่าวถึงนัน ควรมีการฝึ กฝนกระบวนการสื อสารอย่างรู ้ เท่าทัน โดยใช้วิธีการฝึ ก “ติดตามกํากับใจตนให้ทนั ” ในทุกๆ ครังทีสื อสาร ควรถามตนเองว่า เราเป็ นใคร เรากําลังคิดหรื อกําลังทําสิ ง
ใดอยู่ในขณะนี ซึ งสิ งทีเรากําลังคิดหรื อกําลังกระทําอยู่ มีความเหมาะสมหรื อไม่ ควรหรื อไม่ควร
ถ้าควรจะดําเนิ นการต่อไปเช่ นใด ถ้าไม่ควรจะหยุดดําเนิ นการต่อไปเช่ นใด มีวิธีการอืนๆ ทีดีกว่า
หรื อไม่ จากทีกล่าวมานี เป็ นการมุ่งเน้นให้เกิดการรู ้เท่าทันความจริ งตามธรรมดา รู ้เท่าทันโลก รู ้เท่า
ทันชี วิต รู ้เท่าทันจิ ตของตน ซึ งการรู ้เท่าทันสื อขันสู งนี ไม่ใช่ทกั ษะทีสู งความสามารถของมนุ ษย์
เพราะมีผูค้ นจํานวนมากเพียรพยายามฝึ กตนจนเข้าใจ และทําให้ดาํ รงชี วิตอยู่บนโลกใบนี ได้อย่าง
สันติ สรุ ปเป็ นคําสันๆ ว่า “คิดทัน รู ้ทนั หยังรู ้ และหยังเห็นตามทีเป็ นจริ ง ทักษะการรู ้ เท่าทันสื อ ที
บรรยายมาทังหมดนี ยังมิใช่ การปฏิ บตั ิธรรมเพือการหลุดพ้น ตามคติแนวพุทธ แต่เป็ นการ หาวิธี
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ช่วยฝึ กวิธีคิด เพือทําให้พอเข้าใจจิตใจของตน และมองเห็นแนวทางเบืองต้น ทีจะทําให้ใจสงบ และ
ไม่คิดเบียดเบียนผูอ้ ืน (เกิดกุศลจิต)” คํากล่าวของ สุ ขุมาล จันทวี อ้างถึงใน (อุริษา งามวุฒิวร, 2553)
ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อตามแนวคิดของสุ ขมุ าล จันทวี สามารถสรุ ปได้เป็ น 4 ข้อ ดังนี
ข้อที 1 เพือให้รู้ความหมายแท้จริ งของสาร อันเกิดจากเจตนาทีแท้จริ งของผูส้ ่ งสาร ข้อที 2 เพือให้รู้
ผลกระทบ และผลสื บเนืองของการสื อสารในครังนันๆ ข้อที 3 เพือให้รู้เท่าทันรู ปแบบการสื อสาร
ประเภทต่างๆ ทังกระบวนการ และ ข้อที 4 เพือให้รู้เท่าทันสื อ ซึ งสามารถกล่าวเป็ นประโยคสันๆ
ได้วา่ “คิดทัน รู ้ทนั หยังรู ้ และหยังเห็นตามทีเป็ นจริ ง” (สุ ขมุ าล จันทวี, 2559)
นอกจากนี ในกระบวนการเสริ มสร้ างการรู ้ เท่าทันสื อยัง ได้มีการกําหนดขันตอนของการ
รู้เท่าทันสื อ จากงานวิจยั ของ เอือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) พบว่า ได้มีการกําหนดขันตอนของการ
รู้เท่าทันสื อออกเป็ น 4 ขัน โดยใช้กระบวนการทีเป็ นลําดับขันของการรู ้คิด (Cognitive Level) ได้แก่
1) ความตระหนัก (Awareness) กล่าวคือ เป็ นขันทีผูร้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภค
สื อเกิดความตระหนักว่า สื อและเนือหาสารถูกสร้างขึนเพือตอบสนองความชอบ ความพึงพอใจ ซึ ง
ในขันนี นันผูร้ ั บสารจะรู ้ เพี ยงว่า เป็ นสถาบันหรื อองค์กรสื อที สร้ างสรรค์สื อและสาร จะไม่ รู้ถึ ง
สถานภาพ บทบาทของสถาบันหรื อองค์กรสื อนันๆ ไม่รู้ถึงกระบวนการผลิตสื อ และเชื อว่าสิ งทีสื อ
ถ่ายทอดหรื อสะท้อนออกมานันเป็ นความจริ ง ความถู กต้อง และตรงตามลักษณะทีนําเสนอ โดย
เข้า ใจว่ า สิ งที สื อได้น ํา เสนอออกมานั นมี ค วามชั ด เจน และมี ก ารตี ค วามข้อ มู ล ต่ า งๆ อย่ า ง
ตรงไปตรงมาในลักษณะทีรู้จกั และเคยชิ น ชื นชมโอกาสที สื อให้มีส่วนร่ วม การตอบสนองหรื อ
ตอบโต้ และให้ความร่ วมมือตามทีสื อได้กาํ หนดหรื อต้องการ
2) ความเข้าใจ (Comprehension) กล่าวคือ เป็ นขันทีผูร้ ับสารมีความรู ้
ความเข้าใจในสื อประเภทต่างๆ รู้ถึงคุ ณลักษณะของสื อตามบทบาทหน้าทีของสื อนันๆ ในระบบ
ทางสังคม รู ้ เข้าใจ ยอมรั บแบบแผนการผลิ ตตามลัก ษณะทางวิชาชี พแห่ งสื อ รู ้ ค วามหมายตรง
(Denotation) ที แสดงให้เ ห็ น อย่า งชัด เจนในรู ป แบบของรหัส แบบแผนของสื อประเภทต่ า งๆ รู ้
เทคนิ ค ที สื อใช้เ พื อดึ ง ดู ด ความสนใจ สามารรถตี ค วามได้ต ามจุ ด มุ่ ง หมายของสื อ วิ เ คราะห์ /
สังเคราะห์เทคนิ คการเล่ าเรื อง ความหมายโดยนัย ความคิดของเรื องทีสื อได้ถ่ายทอดหรื อนําเสนอ
ยอมรับการมีส่วนร่ วมของสื อ แลกเปลียน พูดคุย วิจารณ์ การทํางานหรื อผลผลิตจากสื อในกลุ่มคน
ทีมีส่วนเกียวข้อง
3) การวิเคราะห์และการตีความ (Analyze and Interpret) กล่าวคือ เป็ นขัน
ที ผู ้รั บ สารสามารถวิ เ คราะห์ ก ารดํา เนิ น การของสถาบัน หรื อองค์ก รสื อ ตามสภาพและตาม
จุดมุ่งหมายของผูป้ ระกอบการสื อ รู ้หลัก การและสามารถวิเคราะห์ สิงที สื อได้นําเอาเรื องภายใน
สังคมมาเสนอด้วยการสร้าง (Construction) การกําหนดต้นแบบฉบับ (Stereotype) รวมถึงสามารถ
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วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ การนําเสนอและการสร้ างการมีส่วนร่ วมของสื อ รับรู ้อย่าง
เข้าใจถึงการตีความ ภาษาของสื อว่ามีความหมายแฝง (Connotation) อยู่ในเนื อหาสารนันๆ ซึ งสื อ
ได้ถ่ายทอดออกมา ทังภาษาภาพ ภาษาพูด ภาษาเสี ยง และภาษาเขียน โดยการวิเคราะห์ความหมาย
ด้วยองค์ความรู ้ และเทคนิคต่างๆ ทีสื อใช้ในการเล่าเรื องได้อย่างละเอียดถีถ้วน
4) การประเมินค่าและการตัดสิ น (Evaluate and Judgments) กล่าวคือเป็ น
ขันทีผูร้ ับสารประเมิ นได้วา่ สถาบันหรื อองค์กรสื อนันๆ มีส่วนเกียวข้องกับระบบต่างๆ ยกตัวอย่าง
เช่น ระบบอํานาจทางการเมื อง ระบบทุ นนิ ยม ระบบบริ โภคนิ ยม เป็ นต้น สื อมีการดําเนิ นการทัง
แบบแผนทางความคิดและการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม โดยทีกระแสทางความคิดหลักทีสนับสนุน
อํานาจทางเศรษฐกิจ การเมืองนัน สามารถตีความเนื อหาของสื ออย่างเชื อมโยงกับบริ บททางสังคม
วัฒ นธรรม รวมถึ ง อุ ด มการณ์ ข องสื อเกี ยวกับ แนวคิ ด เรื องการแบ่ง แยกทางเพศ ชนชัน รู ้ แ ก่ น
ความคิดหลักของเรื องทีสื อได้บอกเล่า และตัดสิ นจุดมุ่งหมายอย่างเชือมโยงได้กบั บริ บททางสังคม
และวัฒนธรรม ซึ งผูร้ ับสารทีมีทกั ษะการรู ้เท่าทันสื อจะสามารถตังคําถามในเรื องเกียวกับการทํางาน
ของสื อ มีส่วนร่ วมในการกําหนดสื อ ร่ วมถึงการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผูร้ ับสาร
อืนๆ โดยวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู ้เกียวกับ “สื อศึกษา” (Media Education) หรื อ “การรู ้เท่าทันสื อ”
(Media Literacy) ได้
ในขณะที พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ได้กล่าวถึง การพัฒนาแนวคิ ดที เป็ นองค์ความรู ้ อนั
เกียวเนื องกับการรู ้ เท่าทันสื อของ UNESCO ว่ามีความสอดคล้องกับบริ บททางสังคมของประเทศ
ไทย โดยพบว่ามีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการเปิ ดรับสื อ กล่าวคือ ตามทฤษฎี การสื อสารของ Berlo (1960)
ทีว่าด้วยประสาทสัมผัสทัง 5 ทีเป็ นสื อกลางในการส่ งผ่านจากผูส้ ่ งสาร (Sender) ไปยังผูร้ ับสาร
(Receiver) ซึ งได้แ ก่ หู ตา จมู ก ลิ น สัม ผัส ล้วนเป็ นสิ งที เปิ ดมิ ติก ารรั บ สื อของผูร้ ับ สาร โดย
สื อมวลชนจะส่ งผ่านประสาทสัมผัสทางด้านหู และตามากกว่าประสาทสัมผัสด้านอืนๆ เนื องจาก
ข้อจํากัดของสื อเอง และด้วยประสาทสัมผัสจะส่ งข้อมูลไปยังระบบสมองเพือตีความและรับรู ้ต่อไป
ดังนันเมือมนุ ษย์เปิ ดรับสื อประสาทสัมผัสต่างๆ ก็จะส่ งข้อมูลไปสู่ สมอง
และสังการคิดและปรุ งแต่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ตามมา ในชันของการรับรู้อารมณ์ของตนเองจึงเป็ น
สําคัญ ทีต้องแยกความคิดและอารมณ์ ออกจากกัน ไม่หลงใหลไปตามการชี นําของสื อ ยกตัวอย่าง
เช่ น การทําให้เกิ ดความต้องการสิ นค้าทีโฆษณา การเลียนแบบดาราทีเห็นว่าสวย หล่อตามแฟชัน
การแสดงอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง ตามภาพยนตร์ หรื อละครต่างๆ
ความคิดจะทําให้ผรู ้ ั บสารรั บรู ้ ความจริ งว่าอะไรเป็ นสิ งทีสื อสร้างขึน สิ ง
ไหนเป็ นความจริ งหรื อมีอยูจ่ ริ ง อารมณ์ทีเกิดขึนจากการนําเสนอสื อทีเร้าอารมณ์ประเภทต่างๆ เป็ น
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การรู ้ไม่เท่าทันสื อ ซึ งสามารถสังเกตเห็นเหตุและผลต่างๆ อันเป็ นทีมาของผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ
ของสื อเหล่านัน
2) ด้า นการวิเ คราะห์ สื อหรื อ การอ่ า นสื อ กล่ า วคื อ เป็ นกระบวนการ
แยกแยะองค์ป ระกอบในการนํา เสนอของสื อ ในประเด็ น ของวัต ถุ ป ระสงค์ข องสื อ ซึ งได้แ ก่
กลุ่มเป้ าหมายของสื อ สิ งทีสื อนํามาเสนอส่ งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิ จ และการเมือง รู ปแบบ
การนําเสนอของสื อ ข้อมูล ที นํามาเสนอเป็ นข้อเท็จ จริ งหรื อความคิ ดเห็ น นอกจากนี ยังมี ปั จ จัย
เกียวกับบริ บททางสังคม ศีลธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี ค่านิยม ทีสื อได้นาํ เสนออยูใ่ นกรอบของ
จรรยาบรรณหรื อไม่ ส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรมให้กบั สัง คมหรื อไม่อย่างไร การวิเคราะห์ ประเด็นต่ างๆ
เหล่านี จะทําให้เห็นภาพความเป็ นจริ งของสื อได้อย่างชัดเจนขึน
3) ด้านการเข้าใจสื อหรื อการตีความสื อ เป็ นสิ งที เกิ ดขึ นในตัวผูร้ ับสาร
หลังจากเปิ ดรับสื อไปแล้ว เพือจะทําความเข้าใจในสิ งทีสื อได้นาํ เสนอ เข้าใจภาษาเฉพาะของสื อแต่
ละประเภทและรู ้ จกั ที มาของข้อมู ลประเภทต่างๆ ซึ งผูร้ ับสารแต่ ละคนจะมี ความเข้าใจสื อได้ไม่
เหมื อนกันและตีความไปคนละรู ป แบบ ซึ งขึ นอยู่กบั ประสบการณ์ เดิ ม รวมถึ งพืนฐานการศึกษา
และคุณสมบัติต่างๆ จากการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการรับรู ้ขอ้ มูลของแต่ละบุคคลทีไม่เท่ากันมาก่อน
4) ด้า นการประเมิ น ค่ า สื อ หลัง จากการที ผู ้ช มหรื อ ผู ้รับ สารผ่า นการ
วิเคราะห์และการทําความเข้าใจสื อแล้ว ขันถัดมาผูช้ มหรื อผูร้ ับสารจะต้องทําการประเมินค่าสิ งทีสื อ
ได้นาํ เสนออกมาว่ามี คุณภาพและคุ ณค่ ามากน้อยเพียงไร ไม่ว่าจะเป็ นเนื อหาทีสื อนําเสนอ หรื อ
วิธีการนําเสนอในรู ปแบบใดก็ตาม สื อได้ใช้การผสมผสานเทคนิ คใดบ้างทีก่อให้เกิดความน่าสนใจ
ความพึงพอใจขึน หรื อทําให้หลงเชือไปโดยขาดการวิเคราะห์อย่างถ่องแท้
5) ด้านการใช้สือให้เกิดประโยชน์ หากผูร้ ับสารได้ใช้การวิเคราะห์และ
ทําความเข้าใจองค์ประกอบขันต้นทัง 4 ถือว่าผูช้ มหรื อผูร้ ับสารนันได้ผา่ นกระบวนการรู ้เท่าทันสื อ
ทีครบถ้วน แต่ยงั ไม่เพียงพอเพราะเมือเราเข้าใจองค์ประกอบสื อ อ่านสื อได้ ประเมินค่าสื อได้ โดย
ใช้องค์ความรู ้ทีได้รับนี เนืองจากมนุ ษย์ไม่สามารถออกไปจากโลกของสื อได้ ความจําเป็ นทีจะต้อง
อยูใ่ นโลกของสื อต่อไปจึงควรทีจะปฏิบตั ิได้แก่ ได้แก่ นําสิ งทีวิเคราะห์ได้ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
เลือกรับสื ออย่างชาญฉลาด สามารถถ่ายทอดหรื อส่ งสารต่อได้อย่างถูกต้อง และมีปฏิกิริยาตอบกลับ
สื อได้
นอกจากนี อาจเป็ นผูผ้ ลิ ตสื อเองทีจะสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์เฉพาะกิ จ
ต่างๆ อันก่อให้เกิดสื อทีมีคุณค่าขึนในสังคมได้โดยการวางแผนจัดการเพือใช้สือให้เหมาะสม ใช้สือ
ใช้ภาพและเสี ยงให้มีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ทีวางไว้ รวมถึงการเลื อกข้อมูลเพือ
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การคิด เขียน และพูด ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต้องการ และผลิตสื ออย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
องค์ประกอบทัง 5 ทีกล่าวข้างต้นนี มีความเกียวพันต่อเนื องตามลําดับ ซึ งเป็ นองค์ความรู ้
ของ “การรู ้เท่าทันสื อ” ทีควรนํามาพัฒนาและปรับใช้ให้สอดคล้องหรื อเหมาะสมกับพฤติกรรมของ
กลุ่มผูร้ ับสารในประเทศไทย ดังภาพต่อไปนี

การใช้สือให้เกิด
ประโยชน์
การประเมินค่าสื อ
การเข้าใจสื อ
การวิเคราะห์สือ
การเปิ ดรับสื อ
ภาพที 2.2 ขันตอนของการรู ้ เท่าทันสื อตามแนวคิดของพรทิพย์
แหล่งทีมา: พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552.
กระบวนการอันเป็ นขันตอนของการรู ้ เท่าทันสื อในบริ บทสังคมไทย พบว่ามีนักวิชาการ
หลายท่านได้กล่าวถึงขันตอนของการรู ้เท่าสื อ อาทิ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552; สุ ขุมาล จันทวี, 2559;
เอือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, 2540) โดยนํามาวิเคราะห์ความสอดคล้องในรู ปแบบตารางด้านล่างนี
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การเปิ ดรับสื อ
ความตระหนัก
การวิเคราะห์และการตีความสื อ
ความเข้าใจสื อ
การประเมินค่าและการตัดสิ นสื อ
การใช้สือให้เกิดประโยชน์

(เอือจิต วิโรจน์ ไตรรัตน์ , 2540)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

(สุ ขุมาล จันทวี, 2559)

ลําดับขันของการรู้เท่ าทันสื อ

(พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552)

ตารางที 2.2 วิเคราะห์ขนตอนของการรู
ั
้เท่าทันสื อในบริ บทสังคมไทย












-





-

2.2.7 รูปแบบกระบวนการเสริมสร้ างการรู้ เท่าทันสื อ
การเปลียนแปลงของยุคสมัยส่ งผลต่อการการเปลียนแปลงกระบวนทัศน์ทีเกียวข้องกับการ
รู้เท่าทันสื อ โดยเฉพาะอย่างยิงกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่ผรู ้ ับสารเกียวกับการรู ้เท่าทันสื อ
จะต้องได้รับการปรับปรุ งเช่นเดียวกัน และในศตวรรษที 21 นี การส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคสื อมีทกั ษะที
จําเป็ นต่างๆ ถือว่าเป็ นสิ งสําคัญอย่างมาก การผลักดันกระบวนการพัฒนาทักษะ (Process Skills)
สําหรับการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตนันมีความจําเป็ นสู ง เมือย้อนกลับไปราวศตวรรษที 19-20 นันจะเห็ น
ได้อย่างชัดเจนว่าในครังอดี ตมักจะมุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนได้รับความรู ้ เกี ยวกับวิชาต่างๆ ทังที สามารถ
นํามาใช้ในชีวิตประจําวันและไม่สามารถนํามาใช้ในชีวติ ประจําวันได้
โดยจุดมุ่งหมายของการสอนในศตวรรษที 21 นี จะเป็ นการเรี ยนรู ้เกียวกับทักษะการเข้าถึง
(Access) การวิเคราะห์ (Analyze) การประเมินค่า (Evaluate) และการสร้างสรรค์ (Create) นํามาใช้
ในการแก้ไขปั ญหาได้ ซึงมีความแตกต่างจากจุดหมายในศตวรรษที 19 -20 คือ การเรี ยนรู ้เพือให้ได้
ความรู ้ในศาสตร์ แขนงต่างๆ อาทิเช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
ดังนัน ผูเ้ รี ยนในยุคปั จจุบนั ควรทีจะต้องเรี ยนรู ้ หลักการหรื อวิธีการหาสิ งทีตนเองมีความ
ต้องการทีจะรู ้ (How to) พร้อมทังฝึ กฝนทักษะทางความคิ ดให้สูงขึน เพือใช้วิเคราะห์/สังเคราะห์
แยกแยะและประเมินค่าได้ว่าข้อมู ลทีค้นหามาได้นนเป็
ั นประโยชน์ต่อความต้องการรู ้ ของตนเอง
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และสังคมหรื อไม่ นอกเหนื อไปจากการเรี ยนรู ้ เพียงข้อเท็จจริ งเกียวกับโลกซึ งประเมินผลด้วยการ
ตอบแบบสอบถามเหมือนในอดีต
สําหรับทักษะการรู ้ เท่าทันสื อนัน จํา เป็ นทีจะต้องได้รับการฝึ กฝนให้มีค วามรู ้ เท่าทันสื อ
ตลอดจนใช้เป็ นเครื องนําทางในโลกแห่งการสื อสารไร้พรมแดนนี ได้แก่ “ทักษะ” (Skills) กล่าวคือ
เป็ นความสามารถ (Ability) ในการเข้าถึงสื อ วิเคราะห์สือ ประเมินค่าสื อ และสร้างสรรค์สือโดย
ทักษะถือเป็ นสิ งสําคัญกว่าการรู ้เกียวกับเนือหาในสื อ
ในขณะเดี ยวกัน Potter (2014) ได้พฒั นาทัก ษะการรู ้ เท่ าทันสื อในระดับ ที สู งขึ น ซึ ง
ประกอบไปด้ ว ย ทัก ษะด้ า นการวิ เ คราะห์ แ ยกแยะ (Analysis) ทัก ษะด้ า นการประเมิ น ค่ า
(Evaluation) ทัก ษะด้า นการอุ ป นัย (Induction) ทัก ษะด้า นการนิ ร นัย (Deduction) ทัก ษะการ
แบ่งกลุ่ม (Grouping) ทักษะด้านการสังเคราะห์แยกแยะ (Synthesis) และทักษะด้านการจับใจความ
สําคัญหรื อการสกัด (Abstraction)
ทักษะทีผูว้ ิจยั ได้กล่าวถึ งข้างต้นนี ล้วนมีความสําคัญอย่างยิง ทังนี “การรู้ เท่าทันสื อ” ส่ วน
ใหญ่มกั นิ ยมอธิ บายด้วยชุดของทักษะ เช่น Buckingham (2013) กล่าวว่า “การรู ้เท่าทันสื อ” สามารถ
ให้คาํ นิ ยามหรื อความหมายได้หลายวิธี และมีหลักการหนึ งทีได้อธิ บายไว้คือ “ชุ ดของทักษะ” (A
Set of Skills) โดยนิยามไว้วา่ สื อมวลชนศึกษา เป็ นการนําเอาทักษะมานิ ยามความหมายของการ
รู้เท่าทันสื อ
ในขณะที Potter (2014) ได้กล่าวถึ งปั จจัยหลัก 4 ประการ คือ จุดยืนแห่ งตน (Personal
Locus) โครงสร้ างองค์ความรู ้ (Knowledge Structures) ชุ ดของความสามารถหรื อทักษะทีจําเป็ น
(Skills) และการประมวลผลข้อมู ลข่ าวสาร (Information-Processing Tasks) ต่อการวิเคราะห์
วิจารณ์ ประเมินค่าสื อ และสร้างโอกาสในการเข้าถึ งสื อได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ งผูว้ ิจยั ได้
อธิบายรายละเอียดไว้ได้แก่
1) จุดยืนแห่งตน (Personal Locus) กล่าวคือ เป็ นสิ งทีควบคุมกระบวน
การประมวลผลข้อมู ลประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย (Goal) แรงจู งใจ (Motivation) แรงขับ (Drive) ที
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความต้อ งการ/ความอยาก (Need) โดยจุ ด มุ่ ง หมายจะเป็ นตัว กํา หนดกระบวนการ
ประมวลผลข้อมู ล ถึงสิ งทีควรรับเข้ามา และสิ งทีควรคัดกรองออกไป ทังนี จุดมุ่งหมายยังเป็ นตัว
กําหนดการจับคู่ความหมาย และการสร้างความหมายอีกด้วย ยิงผูร้ ับสารสามารถกําหนดจุดยืนแห่ ง
ตนได้อย่างมีสติ ผูร้ ับสารก็จะยิงสามารถควบคุมกระบวนการประมวลผลข้อมูลได้มาก เมือควบคุม
กระบวนการประมวลผลข้อมูลได้เพิมมากขึน ก็จะมีทกั ษะการรู ้ เท่าทันสื อมากตามไปด้วย ดังนัน
การรู ้ เท่าทันสื อทีมีป ระสิ ทธิ ภาพก็ควรทีจะรู้ จกั การควบคุ มกระบวนการประมวลผลข้อมู ลอย่าง
สมําเสมอ (Potter, 2014)
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หลักการควบคุมกระบวนการประมวลผลข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ขัน คือ ขัน
ควบคุ มกระบวนการประมวลผลข้อมู ลแบบมี ส ติ (Consciousness) และขันควบคุ มกระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลแบบขาดสติ (Unconciousness) (Gajraj, Doi, Mantzaridis, & Kenny, 1998)
กล่าวคือ เมือผูร้ ับสารสามารถควบคุ มกระบวนการประมวลผลข้อมูลแบบมีสติ จะส่ งผลให้มีการ
เปิ ดรับสื ออย่างระมัดระวัง และสามารถตัดสิ นใจได้ตรงตามความต้องการหรื อตามจุดมุ่งหมายของ
ตนเอง แต่ในกรณี ทีผูร้ ับสารไม่สามารถควบคุ มกระบวนการประมวลผลข้อมูลแบบมีสติได้ จะ
ส่ งผลให้เกิดการเปิ ดรับสื อ และพิจารณาตัดสิ นไปแบบไม่รู้ตวั ทําให้สือมีอาํ นาจครอบงํา ความคิด
ความรู ้สึก และอารมณ์ได้ เกิดการคล้อยตามสื อ หรื อเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของสื อ (Media Locus)
ส่ งผลให้สาร ทีอยูใ่ นรู ปของภาพและเสี ยง เข้ามากระทบจิตใต้สาํ นึกโดยไม่รู้ตวั
ฉะนันเพือให้เกิ ดทัก ษะการรู ้ เท่ าทัน สื อมากขึ น ผูร้ ั บสารควรเน้นฝึ กฝน
ปฏิบตั ิ และให้ความสําคัญกับ “จุดยืนแห่งตน” ซึ งเป็ นขันตอนในการควบคุมการประมวลผลข้อมูล
เป็ นกรณี พิเศษ การควบคุ ม กระบวนการประมวลผลข้อมู ลอย่างถู กต้อง จัก ช่ วยให้ผูร้ ั บ สารรู้ จ ัก
วิธีการเปิ ดรับสาร หลบเลียงสารทีไม่มีประโยชน์ และปลอดภัยจากการตกเป็ นเหยือของสื อทีไม่ดี
เหล่านัน (Potter, 2014)
2) โครงสร้างองค์ความรู ้ (Knowledge Structures) กล่าวคือ เป็ นการสร้าง
โดยการนําเอาข้อมู ลข่าวสารมาเป็ นวัตถุ ดิบ (Materials) และนําเอาทักษะมาเป็ นเครื องมือ (Tools)
ในกระบวนการนี จะต้องใช้ค วามละเอี ยดถี ถ้วน เพือสร้ างโครงสร้ างขององค์ความรู ้ ใ ห้มี ความ
ถู ก ต้อ งแม่ น ยํา อี ก ทังต้อ งมี ป ระโยชน์ เมื อนํา โครงสร้ า งองค์ค วามรู ้ ด ัง กล่ า วข้า งมาต้น ใช้ใ น
กระบวนการประมวลผลข้อมูล ก็จะมีส่วนช่วยให้กระบวนการประมวลผลข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ถูกต้อง เพือให้ได้มาซึงข้อมูล และตีความหมายได้ตามจุดประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้ พร้อมทังสามารถ
หลีกเลียงผลกระทบทีเป็ นภัยจากสื อ โครงสร้างองค์ความรู ้ทีผูร้ ับสารพึงมี ได้แก่
(1) โครงสร้างองค์ความรู ้ ด้านผลกระทบของสื อ (Media Effects)
กล่าวคือ โดยลักษณะทัวไปของผลกระทบของสื อ มักจะเป็ นได้ทงผลกระทบเชิ
ั
งบวกและเชิ งลบ
ทังนีผลกระทบเหล่ านันสามารถเกิดขึนได้ทงในระยะสั
ั
นและระยะยาว เป็ นผลกระทบทีเกิดขึนได้
หลายระดับ ขันต้น ขันกลาง ขันสู ง ซึงขึนอยูก่ บั ระดับของการรับรู ้ ทัศนคติ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ
ฯลฯ
(2) โครงสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นผลกระทบด้ า นเนื อหา (Media
Content) กล่า วคื อ เป็ นวิ ธี การถ่ า ยทอดของสื อแต่ป ระเภท อาทิ เ ช่ น การนํา เสนอข่ าวเป็ นแบบ
พีระมิดหัวกลับ ค่านิ ยมทีแอบแฝงหรื อถูกซ่อนอยูใ่ นสื อ สถิติต่างๆ จากเนื อหาทีสื อนําเสนอ เช่น ค่า
ความรุ นแรงทีแสดงในเนือหาของสื อเหล่านัน บทบาทการแสดงของตัวละครแต่ละคน เป็ นต้น
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(3) โครงสร้ า งองค์ค วามรู้ ด้า นอุ ต สาหกรรม (Media Industries)
กล่ าวคื อ ผูป้ ระกอบการสื อหรื อผูเ้ ป็ นเจ้าสื อ การรวมตัวกันของธุ รกิ จสื อประเภทต่ างๆ การลด
ต้นทุนการผลิ ต การเพิมรายได้ของสื อ กลยุทธ์ทางการตลาดที สื อใช้ในการสร้างแรงจูงใจในการ
สร้างความต้องการบริ โภค เป็ นต้น
(4) โครงสร้างองค์ความรู ้ ดา้ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง (Real World)
กล่ าวคือ ประสบการณ์ทีเกิ ดขึ นในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง สามารถนํามาใช้เปรี ยบเที ยบกับ โลก
เสมือนจริ งในสื อซึ งมีความแตกต่างกัน
(5) โครงสร้างองค์ความรู ้ดา้ นตนเอง (The Self) กล่าวคือ เป็ นจุดมุ่ง
ส่ วนตัว ลักษณะการรับรู ้ และการใช้ขอ้ มูลเฉพาะตัว
โครงสร้ างองค์ค วามรู ้ นี สามารถช่ ว ยควบคุ ม กระบวนการประมวลผล
ข้อมูลให้เป็ นไปตามหลักการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ยกตัวอย่างเช่ น ผูร้ ับสารรู ้ ว่าเนื อหาทีสื อสร้าง
ขึนมานัน มีเหตุปัจจัยหรื อแรงจูงใจเพือเป็ นการผลักดันทางธุ รกิจ ผูร้ ับสารก็จะเกิดความเข้าใจว่าสื อ
หรื อสารนันๆ มีจุดมุ่งหมายเพือสิ งใด ทําให้ผรู ้ ับสารสามารถกําหนดจุดยืนหรื อจุดมุ่งหมายสําหรับ
การเปิ ดรับสื อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ทักษะและความสามารถ (Competencies and Skills) กล่าวคือทักษะ
เป็ นเครื องมือทีได้รับการพัฒนาขึนมาจากการฝึ กฝนความสามารถต่างๆ ซึ งบุคคลแต่ละบุคคลจะมี
ความสามารถมากน้อยแตกต่างกันออกไป เมือเกิดความต้องการหรื อความอยากก็จะส่ งผลให้เกิ ด
แรงผลักดันทีสู งในการใช้ทกั ษะมากขึนและทรงพลังกว่าเดิม โดยทักษะทีเกียวข้องกับการรู ้เท่าทัน
สื อนัน ประกอบด้วย 7 ทักษะ ได้แก่ (Potter, 2014)
(1) การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นการจําแนกเนือหาสารให้เป็ นหน่วย
ทีมีความสําคัญ
(2) การประเมิ น ค่ า (Evaluation) เป็ นการตัด สิ น คุ ณ ค่ า ของข้อมู ล
ข่าวสารนันๆ โดยใช้วธิ ีการเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานบางอย่างทีเป็ นตัวกําหนด
(3) การจัด แบ่ ง กลุ่ ม (Grouping) เป็ นการกํา หนดและจํา แนกพวก
ข้อมู ลทีเหมือนกันให้อยู่ในกลุ่ ม เดี ยวกัน หรื อคัดกรองข้อมู ลทีไม่สอดคล้องกันไปไว้ในแหล่ งที
เหมือนกัน
(4) การอุ ป นัย (Induction) เป็ นการพิ สู จ น์ ห รื อ การตรวจสอบหา
ความจริ ง โดยหาข้อสรุ ปจากการอ้างถึงองค์ประกอบทีเป็ นส่ วนย่อยๆ มาสรุ ปเป็ นภาพรวมให้เห็น
เป็ นรู ปธรรมมากขึน
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(5) การนิ ร นัย (Deduction) เป็ นการพิ สู จ น์ ห รื อ การตรวจสอบหา
ความจริ ง โดยหาข้อสรุ ปจากการองค์ประกอบทีใหญ่หรื อเห็ นเด่นชัด เป็ นภาพโดยรวม เพือใช้ใน
การอธิบายสิ งย่อยๆ หรื อองค์ประกอบในขันรองลงมา
(6) การสั ง เคราะห์ แ ยกแยะ (Synthesis) เป็ นกระบวนการสร้ า ง
องค์ป ระกอบของโครงสร้ างใหม่ ซึ งเป็ นทักษะทีผูร้ ั บ สารใช้ใ นการปรั บปรุ งหรื อเปลี ยนแปลง
โครงสร้างองค์ความรู ้ ยกตัวอย่างเช่ น ผูร้ ั บสารได้รับข้อมู ลข่าวสารใหม่ๆ ก็จะมีการนําเอาข้อมู ล
ข่าวสารนันๆ มาใช้ในการปรับปรุ งหรื อเสริ มสร้างโครงสร้ างอันเป็ นองค์ความรู ้ ให้มีความทันกับ
ปั จจุบนั
(7) การจับ ใจความสํ า คัญ หรื อ การสกัด (Abstract) เป็ นการให้ค ํา
บรรยายอย่างย่อๆ และมีสาระสําคัญของสารนันๆ ด้วยจํานวนคําทีน้อยกว่าในตัวสารเอง
ในส่ วนของความสามารถนัน เป็ นเครื องมือทีผูร้ ับสารใช้ในการเปิ ดรับสื อ
และเข้าถึ งเนื อหาของสาร โดยเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ความสามารถจากการพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย
และนําเอาใช้อย่างอัตโนมัติ ความสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ มนุ ษย์จะสามารถทําสิ งใดสิ ง
หนึ งได้หรื อทําไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่ น ความสามารถในการจดจํา คําศัพท์ และการจับคู่ความหมาย
ระหว่างความหมายทีเป็ นพืนฐานกับความหมายทีถูกสร้างขึนใหม่ ดังนันการมีความสามารถไม่ได้
หมายถึ งว่า ผูน้ นมี
ั ความรู ้ ความเข้าใจสื อ แต่ หากขาดความสามารถนี แล้ว จะเป็ นการขัดขวางซึ ง
ส่ งผลให้ขาดความรู ้และความเข้าใจสื อ อันเนื องมาจากผลกระทบซึ งเป็ นข้อบกพร่ องจากการเข้าถึง
ข้อมูลบางประเภท ยกตัวอย่างเช่น ผูท้ ีขาดความสามารถขันพืนฐานในการอ่าน จะไม่สามารถเข้าถึ ง
ตัวอักษรในสิ งพิมพ์ได้ เป็ นการจํากัดสิ งทีผูน้ นไม่
ั สามารถสร้างขึนได้ในโครงสร้างองค์ความรู ้ และ
ยัง ไปหยุดยังแรงผลักดันจุด ยืน ของความต้องการอี กด้วย ผูท้ ี อ่านหนังสื อไม่ออกก็จะส่ งผลให้มี
แรงจูงใจในการรั บข้อ มู ล จากสื อสิ งพิมพ์น้อยไปด้วย (Potter, 2004b) เพราะฉะนันทักษะและ
ความสามารถจะทํา งานร่ วมกันในลักษณะเป็ นกระบวนการหรื อวงจรทีมีความต่อเนื องกัน ทังนี
ทักษะและความสามารถบางประการนันมีค วามสําคัญมากกว่าชนิ ดอื น เมื อใช้กบั กระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลหรื อการตีความข้อมูล เช่น การกลันกรองข้อมูล การวิเคราะห์ และการประเมินค่า
อย่างไรก็ตาม คุณค่าของทักษะและความสามารถแต่ละข้อนันมีความแตกต่างกันออกไปการใช้งาน
ในสื อหรื อสารนันๆ
ในขณะเดียวกัน Baran (2012) ได้อธิ บายถึงองค์ประกอบของทักษะการรู ้ เท่าทันสื อว่า หาก
ผู ้รั บ สารหรื อผู้บ ริ โ ภคสื อต้อ งการมี ท ัก ษะการรู ้ เ ท่ า ทัน สื อที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ควรคํา นึ ง ถึ ง
องค์ประกอบ ได้แก่
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(1) ควรมีความยินดีทีจะพยายามเข้าใจเนื อหาและให้ความสนใจกับ
สิ งทีขัดขวางขณะรั บชมสื อ โดยการวิธีการกลันกรองออกไป สิ งซึ งขัดขวางกระบวนการสื อสาร
เหล่ านี อาศัยปั จจัยด้านพฤติกรรมการบริ โภคสื อทีไม่ถูกต้อง ของผูร้ ับสาร เช่ น ขณะชมโทรทัศ น์
ผูร้ ับสารจะทํากิจกรรมอย่างอืนไปด้วย อาทิ ทานอาหาร อ่านหนังสื อพิมพ์ คุ ยโทรศัพท์ เป็ นต้น การ
ทีผูร้ ับสารจะสร้างความหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพได้นนั จึงต้องอาศัยความพยายาม
ทีจะเข้าใจเนือหา และให้ความสนใจกับสิ งทีจะเข้ามาขัดข้างขณะรับชมสื อให้หลุดพ้นไปให้ได้มาก
ทีสุ ด
(2) ควรมีความเข้าใจและตระหนักถึ งอิทธิ พลของสารทีมีอยู่ในสื อ
โดยทัวไปผูร้ ับสารมักละเลยอิทธิ พลของสื อ ซึงมักมองว่าผูอ้ ืนได้รับอิทธิ พลจากสื อ แต่ตนเองไม่ได้
รับ (Third Person Effect) กล่าวคือ การทีผูร้ ับสารมีความรู ้เท่าทันสื อทีเพียงพอและเข้าใจถึ งอิทธิ พล
ของสื อมวลชนทีมีต่อทัศนคติ พฤติกรรม และค่านิ ยมโดยทัวไปแล้วนัน และหากว่าผูร้ ับสารขาด
ความตระหนักรู ้ในตนเอง ก็คงไม่สามารถทีจะมองเห็นถึงอิทธิพลของสื อมวลชนทีส่งผลกระทบได้
(3) ควรมี ค วามสามารถในการจํา แนกความแตกต่ างระหว่างการ
โต้ตอบด้ว ยอารมณ์ แ ละการโต้ตอบด้วยเหตุ ผลออกจากกัน กล่ าวคื อ เมื อผูร้ ั บ สารเกิ ด ปฏิ กิ ริย า
ตอบสนอง และกระทําการโต้ตอบกับเนือหาจากสื อ ซึ งเนื อหาเหล่านันมักจะถู กสร้างขึนเพือดึงดู ด
ให้ผรู้ ับสารเกิดอารมณ์คล้อยตาม อาทิเช่น การเคลิบเคลิมไปกับการรับชมละครหรื อภาพยนตร์ เป็ น
ต้น ทังนี ผูร้ ับสารไม่ควรทีจะระบุ สาเหตุ ลงไปอย่างเฉพาะเจาะจงว่า เมื อตนเองมี อารมณ์ ร่วมกับ
เนือหาสารนันหมายความว่า เนือหาสารทีถูกถ่ายทอดออกมาไม่มีนยั ยะ หรื อความหมายทีสําคัญต่อ
ชี วิต ดัง นันผูร้ ับ สารควรตังคําถามให้ก ับตนเองว่า ภาพโทรทัศ น์ ในขณะที รับ ชมอยู่นันบ่งบอก
ประเด็นใดใกล้ตวั เราทีเป็ นประเด็นสําคัญหรื อใหญ่กว่า แทนทีจะมีอารมณ์ คล้อยตามไปกับภาพใน
โทรทัศน์ทีกําลังดําเนินไป การแพร่ ภาพออกมาของสื อนันก็เพือให้มีผลกับอารมณ์ของผูช้ มเท่านัน
ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารเองสามารถสร้ างความหมายโดยเริ มต้นจากการสังเกตอารมณ์ และความรู ้ สึกที
เกิดขึนในขณะทีได้ชมสื อนันๆ ยกตัวอย่างเช่น ตังคําถามกับตนเองว่าทําไมเนื อหานี ถึงทําให้เราเกิด
ความรู ้สึกเช่นนีได้
(4) ควรมันพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองอย่างสมําเสมอ
กล่าวคือ เป็ นการตังจุดมุ่งหมายหรื อตังความหวังใจต่อเนื อหาทีถูกถ่ายทอดผ่านสื อให้อยูใ่ นระดับที
สู ง เนืองจาก ถ้าผูร้ ับสารมีความคาดหวังต่อสื อน้อย ก็พลอยทีจะมีแนวโน้มในการให้ความสนใจใน
การสร้ า งความหมายน้อยไปด้ว ย ยกตัวอย่างเช่ น พฤติ ก รรมการเปิ ดรั บ สื อโทรทัศ น์โดยการดู
รายการทีตนเองสนใจมากกว่าการสํารวจว่าขณะนีมีรายการใดน่าชมบ้างในช่องอืนๆ เป็ นต้น
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(5) ควรศึ ก ษาคุ ณลัก ษณะของสื อแต่ล ะประเภทโดยจําแนกความ
แตกต่างของสื อได้อย่างชัดเจน หรื อสื อใดบ้างทีมีการผสมผสานกัน ยกตัวอย่างประเภทของสื อ เช่น
ข่าว สารคดี ภาพยนตร์ เป็ นต้น ส่ วนตัวอย่างของคุ ณลักษณะของสื อ เช่ น ข่าวมี การดําเนิ นเรื อง
อย่า งไร โดยใคร เป็ นต้น ผูร้ ั บ สารต้องให้ค วามสําคัญเกี ยวกับ ลัก ษณะของสื อ เนื องจากสื อใน
ปั จจุบนั มีความหลากหลาย ทังนีก็เพือเป็ นแนวทางในการสร้างความหมายให้กบั ตนเอง
ยกตัว อย่า งเช่ น ผู ร้ ั บ สารเข้า ใจคุ ณ ลัก ษณะของสื อภาพยนตร์ แ ต่ ล ะ
ประเภท ทังนีก็เพือให้เข้าใจถึงรายละเอียดทีเกียวข้องกับความเป็ นจริ งทีเกิดขึนของเหตุการณ์ต่างๆ
ระหว่างภาพยนตร์สารคดีกบั ภาพยนตร์ ฮอลลีวดู ้ ในด้านของความน่ าเชือถือ ซึ งทักษะในข้อนี นันยัง
มีความสําคัญในเชิงการเข้าใจถึงแนวทางการผสมผสานคุ ณลักษณะของสื อต่างๆ รวมเข้าไว้ดว้ ยกัน
เพือเป็ นการสร้างสรรค์ และเพิมจํานวนผูช้ ม อันหมายถึ งผลกําไรมหาศาลทางธุ รกิ จ การทีผูร้ ับสาร
มีทกั ษะนีก็จะเป็ นเครื องมือช่วยในการอ่านเนือหาสื อได้อย่างเฉี ยบขาด
(6) ควรวิเคราะห์สารจากสื อให้ขาดกล่าวคือ ไม่วา่ สื อจะถ่ายทอดสิ ง
ใดมาก็ แล้วแต่ ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพือการเปลี ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม อารมณ์ และจิตใจของ
ผูบ้ ริ โภคสื อ ไม่สาํ คัญว่าสารทีมาจากสื อนัน จะมีความน่ าเชือถือมากหรื อน้อยเพียงใด ซึ งจะเห็นได้
ว่าความน่าเชือถือของสื อเป็ นเรื องสําคัญอย่างยิงในระบอบประชาธิ ปไตย เพราะว่าสื อเป็ นศูนย์กลาง
ของกระบวนการทางการปกครอง และกล่าวได้วา่ สื อเป็ นฐานันดรที 4 ทางสังคม อย่างไรก็ดี ผูร้ ั บ
เองก็ไม่ควรที จะตัดสิ นใจเชื อข้อมูลทุ กๆ อย่างที สื อได้นาํ เสนอออกมาแม้ว่าสื อนันๆ จะมีความ
น่าเชือถืออย่างมากก็ตาม
(7) ควรเข้าใจภาษาที แฝงอยู่ในสื อรวมถึงสามารถเข้าใจผลกระทบ
ของภาษาทีแอบแฝงมาด้วยไม่วา่ จะซับซ้อนเพียงใด ดังทีกล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าสื อแต่ละประเภท
มีคุณลักษณะและรู ปแบบทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแตกต่างกันในวิธีการสื อสารและแต่ละ
วิธียงั มีภาษาทีเฉพาะเจาะจงอีกด้วย
เพราะฉะนันผูร้ ับสารจึงต้องเข้าใจภาษาของสื อให้ดีเสี ยก่อนถึงจะสามารถ
อ่านสิ งที สื อนําเสนอได้อย่างถู กต้องชัดเจน ยกตัวอย่างไวยากรณ์ ของภาษาสื อ เช่น ภาพในละคร
โทรทัศน์ทีเป็ นสี ขาวดําหรื อสี เทา และมี เสี ยงก้อง แสดงว่าตัวละครกําลังคิ ดถังเหตุการณ์ ในอดีต
เป็ นต้น ยิงผูร้ ับสารสามารถอ่านสื อได้ดี ก็จะช่ วยเพิมพูนความสามารถในการสร้างความหมายได้
เทียบเท่ากับผูม้ ีความเชียวชาญทางด้านสื อ
4) การประมวลผลข้อ มู ล ข่ า วสาร (Information-Processing Tasks)
จําแนกเป็ น 3 หลักการ (Potter, 2014) ได้แก่
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(1) หลักการกลันกรองสาร เป็ นขันของการตัดสิ นใจถึ งข้อมูลว่าจะ
ทําการจัดเก็บไว้หรื อไม่ หรื อควรกําจัดออกไป โดยมีเป้ าหมายเพือทีจะให้ความสําคัญกับเนื อหาสาร
ที เป็ นประโยชน์ม ากที สุ ด โดยการหลี ก เลี ยนเนื อหาสาระอื นๆ ที ไม่ เ ป็ นประโยชน์ จุ ด สั ง เกต
โดยทัวไปเกียวข้องกับเนือหาของสารต่างๆ ทีถูกนําเสนอผ่านสื อต่างๆ
(2) หลักการจับคู่ความหมาย เป็ นขันของการใช้ความสามารถซึ งอยู่
ในระดับพืนฐานของการจดจําสัญลักษณ์ และหาคํานิ ยาม โดยมีเป้าหมายเพือเพิมความสามารถใน
การเข้าถึ งการตีความความหมายทีได้เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จุดสังเกตโดยทัวไปคือสัญลักษณ์
ในเนือหาสารต่างๆ
(3) หลักการสร้างความหมายหรื อการตีความหมาย เป็ นขันของการ
ใช้ทกั ษะแบบก้าวกระโดดจากหลักการจับคู่ความหมายไปสู่ การสร้างความหมายสําหรับตนเอง
เพือให้ได้ประโยชน์จากสารทีถูกนําเสนอผ่านสื อมากขึน โดยมีเป้ าหมายเพือตีความหมายหรื อแปล
เนื อหาสารเหล่านันจากมุมมองทีไร้ขอ้ จํากัด เพือใช้เป็ นแนวทางในการสร้างกรอบทางเลือกใหม่ๆ
ให้กบั ความหมาย โดยการเลือกมาหนึงความหมาย หรื อสังเคราะห์แยกแยะความหมายทีหลากหลาย
นันให้สอดคล้องกับตนเอง จุดสังเกตโดยทัวไปเกียวข้องกับโครงสร้างองค์ความรู ้ส่วนบุคคล
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จากปั จ จัย ทัง 4 ที ได้ก ล่ า วมาข้า งต้น ประกอบด้ว ย จุ ด ยื น แห่ ง ตน (Personal Locus)
โครงสร้างองค์ความรู ้ (Knowledge Structure) ทักษะหรื อความสามารถ (Competencies and Skills)
และการประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information - Processing Tasks) สามารถนํามาสร้ างเป็ นแบบ
จําลองการรู ้เท่าทันสื อได้ (Potter, 2004b) ดังภาพต่อไปนี
Four Major Factors
Flow of Information –
Processing Tasks

Filtering

Meaning
Matching

Meaning
Construction

Flow of Information –
Processing Tools

Competencies and Skills

Decisions Motivated

Personal Locus

Knowledge Structure

Media
Effect

Media
Content

Media
Industries

Real
World

The
Self

ภาพที 2.3 รู ปแบบการรู ้เท่าทันสื อของพอตเตอร์
แหล่งทีมา: Potter, 2004b.
โดยปั จจัยทัง 4 ข้อทีได้กล่าวถึงข้างต้นนี ล้วนส่ งผลต่อการรู ้ เท่าทันสื อ หากมีปั จจัย หนึ ง
ปั จ จัย ใดเป็ นจุด อ่ อ นอยู่ ปั จ จัย อื นๆ ก็ อ าจได้รั บ ผลกระทบด้ว ยเช่ น กัน ดัง นันผูว้ ิจ ัย จึ งได้ส รุ ป
หลักการปฏิบตั ิตนอย่างง่ายๆ เพือให้ผรู้ ับสารนําไปฝึ กฝนเพือให้เกิดทักษะการรู ้เท่าทันสื อไว้ ได้แก่
1) ควรฝึ กการควบคุ ม กระบวนการประมวลผลข้อมู ล และรวมถึ ง การ
ตี ค วามหมายให้ ได้ตามจุ ด มุ่ ง หมาย และความต้องการที ตนเองได้ก าํ หนดไว้ ด้ว ยการควบคุ ม
กระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างมีสติให้ได้มากทีสุ ด พึงระลึกถึ งเป้ าหมาย และความต้องการ
ของตนเองเป็ นสําคัญ และควรมีสติเสมอ
2) ควรฝึ กใช้ทกั ษะอันเป็ นเครื องมือ รวมถึ งโครงสร้ างองค์ค วามรู ้ เพือ
นํามาใช้ในกระบวนการประมวลผลข้อมูล
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3) ควรหมันฝึ กพัฒ นาทักษะไปสู่ ขนสู
ั งเพือนํามาสร้ า งโครงสร้ า งองค์
ความรู ้ใหม่ๆ
4) ควรหมันฝึ กฝนและพัฒนาทักษะอย่างสมําเสมอ
5) ควรเพิมพูนและพัฒนาโครงสร้างองค์ความรู ้ตลอดชี วิต หมันใช้ทกั ษะ
ในกระบวนการประมวลผลข้อมูล เพือปรับปรุ งและเปลี ยนแปลงข้อมูลเดิ มให้มีความทันสมัยแล้ว
นําไปจัดเก็บไว้ในโครงสร้างความรู ้อย่างเป็ นระบบ
6) ควรสร้างความหมายในแบบฉบับของตน ไม่ใช่เพียงแค่กลันกรองสาร
และจับคู่ความหมายเพียงเท่าทัน โดยทีการสร้างความหมายไม่ใช่เพียงแค่การพิพากษ์วิจารณ์ แต่ยงั
หมายรวมถึงการเปลียนแปลงเนือหาสาร และการสร้างความหมายใหม่ๆ ขึนมา
จากการทบทวนวรรณกรรมของผูว้ ิ จยั ยัง พบอี กว่า นัก วิช าการในประเทศไทยได้มี ก าร
พัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้เพือการรู ้ เท่าทันสื อ ซึ งมีองค์ประกอบทีสําคัญ 4 ประการ (พรทิพย์ เย็นจะ
บก, 2552) ดังภาพต่อไปนี
การสร้างสรรค์
(Create)
การประเมินค่า
(Evaluate)

การรู ้เท่าทันสื อ
(Media Literacy)

การเข้าถึงสื อ
(Access)
การวิเคราะห์
(Analyze)

ภาพที 2.4 รู ปแบบการรู ้เท่าทันสื อของพรทิพย์
แหล่งทีมา: พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552.
1) การเข้าถึงสื อ (Access) กล่าวคือ เป็ นการทีผูช้ มได้เข้าไปทําการเปิ ดรับ
สื อหรื อดูสือแต่ละประเภทได้อย่างเต็มทีและรวดเร็ ว สามารถรับรู ้และเข้าใจเนื อหาของสื อประเภท
ต่างๆ ได้อย่างถู กต้องและมีความชัดเจน มี การแสวงหาข่าวสารจากสื อประเภทต่างๆ และไม่ถูก
จํากัดอยูก่ บั สื อประเภทใดประเภทหนึ งมากจนเกินไป ความสามารถในการทีผูช้ มหรื อผูร้ ับสารนัน
สามารถเก็บเอาข้อมูลทีเกียวข้องและเป็ นประโยชน์ พร้อมทังทําความเข้าใจความหมาย การตีความ
ตามหลักเกณฑ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่
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(1) การอ่านหรื อเข้าใจเนือหาจากสื อนันๆ และทําความเข้าใจได้อย่าง
ถ่องแท้
(2) การจดจํา และเข้า ใจความหมายของคํา ศัพ ท์ สั ญ ลัก ษณ์ และ
เทคนิคทีใช้ในการสื อสาร
(3) การพัฒนากลยุทธ์ เพือหาตําแหน่งทีมาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ทีหลากหลาย
(4) การเลือกกรองข้อมูลประเภทต่างๆ ทีเกียวข้องให้สอดคล้องหรื อ
เป็ นอันหนึงอันเดียวกันกับวัตถุประสงค์ทีต้องการ
2) การวิเคราะห์(Analyze) กล่าวคือ เป็ นการตีความเนื อหาของสื อตาม
องค์ป ระกอบและรู ปแบบที สื อแต่ละประเภทนํา เสนอ เกี ยวกับสารหรื อสิ งทีถู กส่ งผ่านสื อนันๆ
ส่ งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อสังคม การเมือง หรื อเศรษฐกิจ โดยใช้หลักพืนฐานทางความรู ้เดิมและ
ประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลทีจะเกิดขึน ทีอาจมาจากการวิเคราะห์ถึงวัตถุ ประสงค์ของการ
สื อสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายของสื อ (กลุ่มผูเ้ ปิ ดรับสื อ) จุดยืนของสื อและบริ บทต่างๆ ของสื อ
ที อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การนํา เสนอของสื อ โดยอาจใช้วิธี ก ารของการวิเ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ
องค์ประกอบย่อยต่างๆ หรื อการวิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งเหตุและผล
ดังนันความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการตรวจสอบรู ปแบบการใช้สือ รวมถึ ง
โครงสร้ า งและลํา ดับ การเรี ยงเนื อหาสื อ ซึ งสามารถใช้แ นวคิ ด จากศาสตร์ ต่ า งๆ ได้แ ก่ ศิ ล ปะ
วรรณกรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิ จ เพือทําความเข้าใจเนื อหาบริ บททีต้องการกล่ าวถึ งหรื อ
สื อออกไป ได้แก่
(1) การใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิมเพือทํานายผลทีจะเกิด
(2) การตีความเนื อหา โดยใช้หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ระดับพืนฐาน
เช่ น วิเคราะห์ “วัตถุประสงค์” “ผูร้ ับสาร” “ความคิดเห็ น” “รู ปแบบทีกําหนด” “ประเภทรายการ”
“บุคลิก” “แนวเรื อง/พล็อต” “แนวคิดโดยรวม” “อารมณ์” “ภาพทีได้เห็น” และ “เนือหา”
(3) การใช้ยุ ท ธวิ ธี ซึ งรวมถึ ง การเปรี ย บเที ย บ/หาความแตกต่ า ง
ข้อเท็จจริ ง/ความเป็ นเหตุและผล การลําดับความสําคัญ/การเรี ยง
(4) การใช้ ค วามรู ้ เ กี ยวกับ บริ บททางประวัติ ศ าสตร์ การเมื อ ง
เศรษฐกิจ ซึ งเป็ นทีมาของการสร้างสรรค์และตีความหมาย
3) การประเมินค่าสื อ (Evaluate) กล่าวคือ เป็ นผลมาจากการวิเคราะห์สือ
จากขันตอนทีผ่านมา ทําให้สามารถทีจะประเมินค่าคุ ณภาพของเนือหาทีได้ถูกส่ งออกมาว่ามีคุณค่า
ต่อผูช้ มหรื อผูร้ ับสารมากน้อยเพียงใดสามารถนําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูร้ ับในด้านใดได้บา้ ง
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คุ ณค่ า ที เกิ ด ขึ นนันเป็ นคุ ณ ค่ า ที เกิ ด ขึ นทางจิ ตใจ อารมณ์ ความรู ้ สึ ก หรื อมี คุ ณ ค่ า ทางศี ลธรรม
จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรม หรื อประเพณี อย่างไรบ้าง สิ งทีสื อนําเสนอมีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้
ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึงหรื อไม่
ในขณะเดี ยวกันการประเมิ น ค่า ที เกิ ดขึ นอาจเป็ นการประเมิ นค่ าคุ ณภาพของสื อว่า การ
นําเสนอของสื อแต่ละสื อนันมีกระบวนการผลิตทีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด เมือเปรี ยบเทียบกับสื อ
ชนิ ดเดี ยวกัน ความสามารถในการประเมิ นเนื อหา โดยสร้ างความเกี ยวข้องทางด้านเนื อหาและ
ประสบการณ์ พร้ อมเสนอความเห็ นในแง่มุมของความหลากหลาย คุณภาพ และความเกียวข้องกับ
เนือหาโดยใช้วธิ ี ได้แก่
(1) ความชื นชอบและความพึ ง พอใจการตี ค วามหมายสื อ จาก
ประเภทรายการและรู ปแบบทีหลากหลาย
(2) การตอบสนองโดยการพิ ม พ์ ห รื อพู ด ถึ ง ความซั บ ซ้ อ นที
หลากหลายและเนือหาสื อ
(3) การประเมินคุณภาพของเนือหา จากเนือหาสื อและรู ปแบบ
(4) การตัดสิ นใจคุณค่ าของเนื อหา โดยการพิจารณาหลักจริ ยธรรม
ศาสนา และหลักประชาธิ ปไตย
4) การสร้างสรรค์ (Create) กล่าวคือ เป็ นการพัฒนาทักษะการสร้างสื อใน
รู ปแบบเฉพาะตัวขึนมา เมือผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์/สังเคราะห์ วิจารณ์ และ
ประเมินค่าสื อได้อย่างถ่องแท้แล้ว ผูซ้ ึงมีความเกียวข้องทุกๆ ฝ่ ายจะเกิดการพัฒนาและเปลียนแปลง
บทบาทเป็ นผูผ้ ลิตทีมีการวางแผน เขียนบท ค้นคว้าข้อมูลเนื อหามาประกอบตามเทคโนโลยีของสื อ
หรื อรู ปแบบองค์ประกอบของสื อแต่ละประเภท เพือทีจะสามารถสื อสารไปยังผูช้ มหรื อผูร้ ับสารให้
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื อสารทีได้ถูกกําหนดไว้ การพัฒนาทักษะนีจึงเป็ นบทสรุ ปทีทําให้
ครบกระบวนการรู ้เท่าทันสื อได้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
ดังนันความสามารถสร้างสรรค์ (หรื อสื อสาร) เนื อหา โดยการเขียนอธิ บายหรื อบรรยาย
ความคิ ดโดยใช้คาํ ศัพท์ เสี ยง และภาพให้มีประสิ ทธิ ภาพตามวัตถุประสงค์ทีหลากหลาย และต้อง
สามารถใช้ป ระโยชน์จ ากเทคโนโลยีทีหลากหลายของการสื อสารเพือสร้ า งสรรค์ ตัดต่ อ และ
เผยแพร่ เนือหาดังกล่าว ได้แก่
(1) การใช้ประโยชน์จากขันตอนการระดมสมอง วางแผน เรี ยบเรี ยง
และแก้ไข
(2) การใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิ ทธิภาพทีสุ ดตามหลัก
ของภาษาศาสตร์
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(3) การสร้างสรรค์และเลื อกภาพอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพือให้บรรลุ
เป้าหมายต่างๆ ทีได้กาํ หนดไว้
(4) การใช้เ ทคโนโลยีท างการสื อสารในการวางโครงสร้ า งของ
เนือหาต่างๆ ทีเกียวข้อง
2.2.8 มิติเพือการวิเคราะห์ สือ
จากภาพแบบจําลองทักษะการรู ้เท่าทันสื อ จะพบว่าทักษะเหล่านีคือทักษะทีใช้สําหรับการ
วิเคราะห์ถึ งรายละเอี ย ดในองค์ป ระกอบของแบบจําลองหลัก แนวคิ ดของการรู ้เ ท่า ทัน สื อ (Key
Concept Model) เป็ นแนวคิดที สามารถประยุกต์ได้กบั เนื อหาสื อทังหมดทีมีอยู่ในปั จจุบนั และ
สามารถใช้ได้กบั สื อเก่าอย่างวรรณกรรมได้ ช่วยให้ผศู ้ ึกษาเข้าใจความเกียวเนื องของแนวคิดในแต่
ละด้านและถ่ายทอดความเข้าใจจากด้านใดด้านหนึ งของสื อได้ ซึ งการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
แนวคิดหลักของการรู ้เท่าทันสื อเป็ นการศึกษารายละเอียดในประเด็นทีสําคัญ 6 ประการ ได้แก่
1) ผูป้ ระกอบการสื อ (Media Agencies) หมายถึง ผูซ้ ึ งเป็ นเจ้าของหรื อ
ผูป้ ระกอบการที มี อยู่หลายระดับ ด้ว ยกัน อาจเป็ นระดับ องค์ก ร สถานี หน่ วยงานราชการ หรื อ
บริ ษ ัท เอกชนที เป็ นเจ้า ของสื อ หรื อ อาจหมายความรวมถึ ง เจ้า ของคอลัม น์ ผู อ้ าํ นวยการผลิ ต
ภาพยนตร์ เจ้าของรายการวิทยุ เจ้าของรายการโทรทัศน์ ตลอดจนผูอ้ ุปถัมภ์หรื อผูใ้ ห้การสนับสนุ น
รายการทีเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมาย กําหนดนโยบายหรื อกําหนดแนวเนื อหา และรู ปแบบรายการใน
การสร้างสรรค์สือต่างๆ
2) ประเภทของสื อ (Media Categories) กล่าวคือ สื อในปั จจุบนั มีความ
หลากหลาย ในทีนีสื อ หมายถึง สื อมวลชนประเภทวิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร
และอินเทอร์ เน็ต ที จําแนกตามลักษณะเฉพาะของสื อและในสื อแต่ละประเภทยังสามารถจําแนก
ตามประเภท รู ปแบบ และเนื อหาทีสื อนําเสนอ อาทิเช่ น ในหนังสื อพิมพ์แต่ละฉบับประกอบด้วย
คอลัม น์ ที หลากหลาย เช่ น ข่ า ว บทความ นิ ย าย เป็ นต้น ส่ ว นรายการโทรทัศ น์ ก็ เ ช่ น เดี ย วกัน
ประกอบด้วยรายการหลายรู ปแบบในช่ วงเวลาต่างๆ อาทิเช่น รายการละคร เกมโชว์ รายการข่าว
เป็ นต้น
3) เทคโนโลยีของสื อ (Media Technologies) หมายถึ ง องค์ประกอบเชิ ง
วิทยาศาสตร์ ทีใช้สร้างสื อต่างๆ ขึนเป็ นเครื องมือประกอบการพิมพ์ การสร้างภาพ การบันทึกภาพ
เสี ยง ข้อความ กราฟิ ก อาจจะเป็ นเทคโนโลยีง่ายๆ หรื อมีความสลับซับซ้อนด้วยระบบเครื องจักรกล
ดิ จิทลั คลื นแสง คลื นเสี ยงในระบบต่างๆ ประกอบกับศิลปะแขนงต่างๆ ทีนํามาใช้อย่างลงตัวใน
กระบวนการผลิตสื อทุกประเภท

57
4) ภาษาของสื อ (Media Languages) กล่าวคือ สื อแต่ละประเภทมีภาษา
เป็ นลักษณะของสื อ ผูเ้ ปิ ดรับสื อหรื อผูร้ ับสารทําหน้าทีเป็ นผูต้ ีความสิ งทีสื อได้นาํ เสนอ สื อทีใช้แต่
เสี ยงอย่างเดียว อย่างวิทยุกระจายเสี ยงใช้ภาษาพูดเป็ นหลัก แต่สือสิ งพิมพ์จะใช้ภาษาเขียนเป็ นหลัก
ในขณะเดี ย วกัน สิ งเป็ นส่ ว นประกอบอยู่ ใ นสื อต่ า งๆ เหล่ า นันก็ ส ามารถเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที สื อ
ความหมายได้ โครงสร้ างการเล่ าเรื อง การดําเนิ นเรื องของภาพยนตร์ ต่างๆ ใช้การตัดต่อภาพซึ ง
สามารถสื อความหมายได้ดว้ ยเช่นกัน ละครอาจสื อความดี ความชัว ผ่านตัวละครต่างๆ ได้ ส่ งทีสื อ
ด้วยภาษาใช้การสร้ างรหัสเพือสื อความหมาย แต่ผรู ้ ับสารจะเป็ นผูถ้ อดรหัสและตีความออกมาตาม
ประสบการณ์และความรู้ของตนเอง
5) ผูเ้ ปิ ดรับสื อ (Media Audiences) หมายถึง กลุ่มเป้ าหมายของสื อ ทีอาจ
เป็ นผูช้ มรายการโทรทัศน์ ผูฟ้ ังรายการวิทยุ ผูอ้ ่านหนังสื อพิมพ์ กลุ่มเป้ าหมายของสื อแต่ละประเภท
แตกต่ า งกัน ด้ว ยเพศ วัย การศึ ก ษา ประสบการณ์ ความชอบ ความสนใจ ทัศ นคติ ประเพณี
วัฒนธรรม ซึ งความหลากหลายเหล่านี จะส่ งผลให้การตีความ การรับรู ้ และการเข้าใจภาษาของสื อ
เนื อหาของสื อแตกต่างกันออกไปด้วย ในขณะเดี ยวกันสื อแต่ละประเภทจะมีกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
ของตน แต่ไม่สามารถควบคุมผูเ้ ปิ ดรับคนอืนๆ ได้ การตีความของผูเ้ ปิ ดรับสื อจึงส่ งผลกระทบในวง
กว้างได้
6) การนําเสนอของสื อ (Media Representations) หมายถึ ง การนําเสนอ
เนื อหาในลักษณะหรื อรู ปแบบต่างๆ ของสื อซึ งส่ งผลต่อการรับรู ้ของผูเ้ ปิ ดรับหรื อผูช้ มเป็ นอย่างยิง
การนําเสนอข่าวในหน้าหนึงต่างๆ ย่อมหมายถึงข่าวทีมีองค์ประกอบทีสําคัญกว่าข่าวในด้านใน การ
นําเสนอของละครช่ วงหลังข่าวกับละครช่ วงเช้าวันอาทิตย์ทาํ ให้เห็ นคุณค่าความยิงใหญ่ของละคร
แตกต่างกัน ออกไป เทคนิ คการนําเสนอเนื อหาต่างๆ สามารถทํา ให้ผูร้ ั บสารเชื อในสิ งที อาจถู ก
หลอกลวงไปในทางทีผิดได้ หรื อเทคนิ คการสร้างภาพจําลองเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ ต่างๆ ทําให้
คนดูมีส่วนร่ วมรับรู ้ในอดีตของชาติตนเองได้ ทังนีเป็ นเพราะคําทีว่า “สื อทังหมดถูกประกอบสร้าง
ขึน”
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จากหลักการทีได้กล่าวมาข้างต้น ทีว่าด้วยแนวคิดหลักของการรู ้ เท่าทันสื อ (Key Concept
Model) เป็ นการพัฒนาขึนมาใช้ในหลักสู ตรการเรี ยนการสอน (Curriculum Statement) ของสถาบัน
ภาพยนตร์ แห่ งอังกฤษ (The British Film Institute) ซึ งมีโครงสร้างแบบจําลองการรู ้เท่าทันสื อ ดัง
ภาพต่อไปนี
ผูป้ ระกอบการสื อ
(Media Agencies)
ภาษาของสื อ
(Media Languages)

ประเภทของสื อ
(Media Categories)
มิติเพือการวิเคราะห์สือ

ผูเ้ ปิ ดรับสื อ
(Media Audiences)

เทคโนโลยีสือ
(Media Technologies)
การนําเสนอของสื อ
(Media Representations)

ภาพที 2.5 มิติเพือการวิเคราะห์สือของพรทิพย์
แหล่งทีมา: พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552.
ในขณะที วรัชญ์ ครุ จิต (2555) ได้นาํ เสนอ มิติเพือการวิเคราะห์สือ โดยได้แบ่งออกเป็ น 3
มิติ ได้แก่
1) ผูผ้ ลิตและผูร้ ับสาร ประกอบด้วย ผูผ้ ลิต วัตถุประสงค์ ผลกระทบ และ
การตอบสนอง
2) เนื อหาและความหมาย ประกอบด้วย เนื อหา เทคนิคการนําเสนอ และ
การตีความ
3) การนํา เสนอและความเป็ นจริ ง ประกอบด้ว ย บริ บท และความ
น่าเชือถือ
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โดยใช้คาํ ถามเพือการถอดองค์ประกอบเนื อหา (Deconstruction) ซึ งเป็ นการนําเอาเนื อหา
ของสื อมาผ่านกระบวนการคิ ดอย่างเป็ นขันตอนและมี ระเบี ยบแบบแผน โดยอาศัยแนวทางของ
คําถามจํานวน 5 ข้อ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552) ได้แก่
1) ผูส้ ร้างเนื อหาสาระของสื อคือใคร กล่าวคือ เนื อหาสื อ (Media Content) เช่น รายการโทรทัศน์ ข่าวหนังสื อพิมพ์ ล้วนมี ส่วนประกอบทีผูป้ ระกอบการสื อสร้างขึน มี
ความหลากหลายตามลักษณะของสื อแต่ละประเภท เช่น หนังสื อพิมพ์ใช้คาํ ทีมีขนาดใหญ่ สะดุดตา
และแบบตัวอักษร ภาพถ่ าย สี การจัดหน้าทีแตกต่างกัน รายการโทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ ใช้การตัด
ต่อ มุมกล้อง และแสงสี รวมถึงเพลงประกอบและเสี ยงประกอบเข้ามาเสริ มเติมแต่งในการเล่าเรื อง
2) มีการใช้เทคนิ คดึ งดู ดใจหรื อไม่ และมีลกั ษณะอย่างไรกล่ าวคื อ เมื อ
กล่าวถึงสื อแต่ละแขนง อันได้แก่ หนังสื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์ วีดิทศั น์ ภาพยนตร์
และอินเทอร์เน็ตมีการใช้เทคนิคทีแตกต่างกันไป เช่น ภาพถ่ายระยะใกล้ๆ จะโน้มน้าวใจให้รู้สึกถึง
ความใกล้ชิด (โทรทัศน์และภาพยนตร์ ) ตัวอักษรขนาดใหญ่ในการพาดหัวข่าวเป็ นสัญลักษณ์บอก
ว่าเรื องนันๆ เป็ นเรื องทีมีความสําคัญ จะเห็ นได้ว่า ภาษาภาพและเสี ยงนี จะทําให้ผูร้ ั บสื อเข้าใจ
ความหมายได้อย่างลึกซึง เห็นคุณค่าและความน่ารื นรมย์ของสื อมากขึน
3) การตี ค วามระหว่า งผู ร้ ั บ สารแต่ ล ะคนแตกต่ า งกัน หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร
กล่ าวคือ ผูเ้ ปิ ดรับสื อเป็ นผูต้ ีความเนื อหาสาร การตีความจึงแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์
การดําเนินชี วติ อายุ เพศ การศึกษา วัฒนธรรม เช่น ผูร้ ่ วมอยูใ่ นเหตุการณ์สงครามโลกครังที 2 จะมี
ความรู ้ สึกร่ วมภาพยนตร์ เรื องคู่กรรม มากกว่าผูช้ มรายอืนๆ ผูป้ กครองและบุตรหลานทีชมรายการ
โทรทัศน์รายการประเภทเดียวกันก็จะมีมุมมองในรายการดังกล่าวต่างกันด้วย
ถูกสร้างขึนมาจากบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล โดยทําหน้าทีในการเล่าเรื องโดย
การผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ ทีประกอบกันขึนมาเป็ นสื อจะต้องอาศัยการเตรี ยมการ การศึกษา
ค้นคว้า โดยกลุ่มผูผ้ ลิต เพือให้บรรลุเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ทงของผู
ั
ผ้ ลิตสื อและกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ อาทิเช่น การคัดเลือกนักแสดง โครงเรื อง การดําเนิ นเรื อง จะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต ทัศนคติ
และพฤติกรรมทางสังคม โดยผ่านทางภาพ บทสนทนา คําพูด การเลือกใช้สถานที การแสดงฐานะ
ซึ งทังหมดล้วนแล้วแต่มีส่วนปลูกฝังค่านิยมให้กบั ผูบ้ ริ โภคสื อ
4) ผูไ้ ด้รับประโยชน์ ทีแท้จริ งจากการนําเสนอของสื อคือใคร กล่าวคือ
เมือสื อถูกสร้างขึนมาด้วยเหตุผลหลายๆ ประการ แต่ประการหนึงทีสังเกตเห็ นได้ชดั คือ เพือธุ รกิจ
ไม่ว่าจะเป็ นหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร จะมีการจัดหน้าไว้สําหรับการโฆษณาเป็ นอันดับแรกก่อนการ
จัดพืนทีข่าวหรื อเนือหาสาระ ในทิศทีคล้ายกันโฆษณาก็เป็ นส่ วนหนึงของรายการโทรทัศน์
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โดยมุ่งทีจะสร้างกลุ่มเป้าหมายของตนเอง หรื อแม้แต่การขยายขนาดของกลุ่มเป้ าหมายด้วย
สถานีหรื อผูต้ ีพิมพ์นิตยสารและหนังสื อพิมพ์นนั สามารถขายเวลาหรื อพืนทีให้กบั เจ้าของสิ นค้าทีมี
ความต้อ งการทํา การตลาดโดยการโฆษณาสิ น ค้า ของตน ในลัก ษณะทัวไปแล้ ว จะเรี ยกว่ า
ผูส้ นับสนุนรายการหรื อสปอนเซอร์ โดยผูส้ นับสนุ นจะจ่ายค่าเวลาตามจํานวนผูช้ มซึ งสถานีคาดว่า
กําลังดูโทรทัศน์อยูใ่ นช่วงเวลานัน ซึงจะนํามากําหนดอัตราค่าโฆษณาทีสู งตําตามลําดับ
จากหลัก การข้า งต้น สอดคล้อ งกับ กรอบคํา ถามสํ า หรั บ วิ เ คราะห์ วิพ ากษ์เ นื อหาที สื อ
นําเสนอโดยสถาบัน Alliance for a Media Literate America ซึ ง Kellner and Share (2007) ได้
อธิ บายถึ งกรอบคําถามทีสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ผูร้ ับสื อทุกช่ วงวัย ประกอบด้วย กรอบคําถาม
สําหรับ วิเคราะห์ผูผ้ ลิ ตและผูร้ ับสื อ กรอบคําถามสําหรับ วิเคราะห์สือและความหมาย และกรอบ
คําถามสําหรับวิเคราะห์การแสดงและความเป็ นจริ ง
ในขณะที Thoman and Jolls (2008) ผูร้ ่ วมจัดทําหลักสู ตร “การรู ้เท่าทันสื อ” ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา และเป็ นผูก้ ่อตัง Center for Media Literacy ได้เสนอแนวคิดเกียวกับสื อไว้ 5 ประการ
ได้แก่
(1) สื อเป็ นสิ งที ที ถู ก สร้ า งขึ นโดยบุ ค คลเพี ย งไม่ กี คน สื อได้ผ่า น
ขันตอนมากมายในการสร้าง ดังนันการรับสื อของผูร้ ับสารเป็ นการรับสื อทีมีโครงสร้างและผ่านการ
ปรุ งแต่งเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
(2) ข้ อ ความของสื อเป็ นภาษาที ถู ก สร้ า งขึ นสํ า หรั บ สื อนั นๆ
โดยเฉพาะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือดึงดูดความสนใจ เพิมความเพลิดเพลินและความรู ้สึกแก่ผรู้ ับสาร
ให้มีคล้อยตามไปกับสื อ
(3) ประสบการณ์ของผูร้ ับสารแต่ละคนทีมีต่อการรับรู ้ในสื อเดียวกัน
มีความแตกต่างกัน เช่ น อายุ การศึกษาทีสู งขึน อาจมีส่วนทําให้บุคคลแต่ละคนทีรับชมภาพยนตร์
เรื องเดียวกันมีความคิดเห็นต่อภาพยนตร์ นนๆ
ั แตกต่างกัน
(4) สื อมี พื นฐานมากจากธุ ร กิ จ กล่ า วคื อ ผลประโยชน์ เ ป็ นแรง
ขับเคลือนให้เกิดสื อประเภทต่างๆ
(5) สื อสร้ า งค่ า นิ ย ม และการประเมิ น คุ ณ ค่ า ของสิ งต่ า งๆ ให้ก ับ
บุคคลซึงเป็ นผูบ้ ริ โภคให้คล้อยตาม
ในส่ วนวิธีการอ่านภาษาของสื อ โดยนิยามทัวไปของคําว่า “เนื อหา” มักถูกตีความหมายว่า
เป็ นสิ งทีเขียนออกมา หรื อพิมพ์ออกมาเป็ นสัญลักษณ์ อกั ษร แต่ในส่ วนของการรู ้ เท่าทันสื อได้ให้
ความหมายของ “เนื อหา” ว่าเป็ นผลผลิ ตหรื อการสร้ างสรรค์ของสื อ อาทิเช่ น รายการโทรทัศ น์
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ภาพถ่าย วีดิโอ พาดหัวข่าว โฆษณา วีดิโอเกม เว็บไซต์ เป็ นต้น เนื อหาก็คือ สิ งทีสื อได้นาํ เสนอไปสู่
ผูช้ ม
ดังนัน เนือหาสาระของสื อจึงเป็ นเป้าหมายหลักในการทําความเข้าใจเกียวกับภาษาของสื อ
การที จะสามารถรู ้ แ ละเข้า ใจความหมายในสิ งที สื อได้ถ่ า ยทอดออกมา ผูร้ ั บ สารต้องอาศัย การ
ถอดรหัส (Code) เข้ามาช่วย ซึ งในการรู ้เท่าทันสื อเป็ นเครื องมือทีมีประโยชน์มากในการจัดจําแนก
โครงสร้างของเนื อหาสาร รวมถึ งช่ วยให้เข้าใจความหมายทีแอบแฝงหรื อซ่ อนอยู่ในเนื อหาสาระ
ต่างๆ เหล่านัน และต้องเข้าใจด้วยว่าเนือหาทีถูกถ่ายทอดออกไม่ได้มีความหมายตายตัว ฉะนันการ
ตี ค วามหมายจึ ง ขึ นอยู่ กั บ พื นฐานทางสั ง คมและวัฒ นธรรมของผู้บ ริ โภคสื อที จะทํา ให้ เ กิ ด
ความหมายขึน
รหัสของภาษาสื อ (Code) ก็เปรี ยบเสมือนระบบไวยากรณ์ ตัวอักษรรวมกันเป็ นคําๆ หลาย
คํารวมกันก็กลายเป็ นประโยค หลายๆ ประโยครวมกันก็เป็ นเรื องราว เมือผูร้ ับสารเข้าใจข้อความ
ต่างๆ ที ผ่านทางประสารทสัมผัสทัง 5 ก็จะเกิดความเข้าใจในรหัส ของภาษานันเอง แต่เนื องจาก
เนื อหามีความหลากหลายทางรู ปแบบ รหัสทีใช้สร้ างหมายจึงมีความแตกต่างกันกันออกไป เพราะ
เนือหาใช้รหัสหลายอย่าง เช่น ภาพ เสี ยง ข้อความ การแต่งกาย รหัสสี รหัสทีเป็ นอวัจนภาษา (สี ของ
ใบหน้า ท่าทางต่ างๆ ฯลฯ) นอกจากนี รหัส ทางเทคนิ คทีสื อนํามาผสมผสานประกอบกัน ให้เกิ ด
ความลงตัวเหมาะสมเพือให้ได้ความหมายทีชัดเจน (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552) ได้แก่
1) รหัสการแต่งกาย จะมีความสัมพันธ์กบั การแต่งกายตามกาลเทศะหรื อ
ตามสถานการณ์ เช่ น ผูค้ นทีใส่ ชุดสําหรั บงานกลางคื น มักจะถู กมองว่าพวกเขาเหล่านันเป็ นคน
รํารวยหรู หราและดูเป็ นผูใ้ หญ่
2) รหัสสี มักจะมีความแตกต่างกันไปตามบริ บททางวัฒนธรรม อาทิเช่ น
ในประเทศไทย สี ดาํ เป็ นสี ทีใช้สําหรับไว้ทุกข์ แต่ในประเทศจีนจะไว้ทุกข์ดว้ ยสี ขาว ส่ วนสี แดงก็มี
ความหมายหลายอย่า งเช่ น กัน ซึ งขึ นอยู่กับ การนําไปใช้ และองค์ป ระกอบแวดล้อมอื นๆ หาก
กล่ าวถึงสี แดงของสัญญาณไฟจราจรก็จะหมายถึ ง หยุด สี แดงยังอาจใช้เพือหมายถึงความตืนเต้น
ความมี พลัง ในแฟชันสํา หรั บ ผูห้ ญิ ง สี แดง หมายถึ ง ความมันใจและมี เสน่ ห์ดึ ง ดู ด ความสนใจ
ผูห้ ญิ งจึงมักแต่งกายด้วยสี แ ดง ทาลิ ป สติ กสี แดงหรื อทาเล็บ สี แดง เพือแสดงออกถึ ง บุค ลิ ก ภาพ
บางอย่าง
3) รหัสทีเป็ นอวัจนภาษา มักเป็ นภาษาทางกาย ซึ งแตกต่างกันไปตามแต่
ละวัฒนธรรม บางประเทศใช้การจับมือเพือเป็ นการแสดงการทักทาย บางสังคมทักทายด้วยการจูบ
การเอาแก้ชนกัน สําหรั บในประเทศไทยใช้การไหว้ เพือแสดงการทักทายและแสดงความเคารพ
สําหรับเนือหาอวัจนภาษายังรวมถึงการแสดงสี หน้า ท่าทางนําเสี ยง ระยะห่ างอีกด้วย
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4) รหัส ทางเทคนิ ค มักจะมี ความสัมพันธ์ กับวิธีก ารผลิ ตและการใช้สือ
อาทิเช่ น การถ่ ายภาพจากมุม สู งจะให้อารมณ์ ความรู ้ สึกเหมื อนกับ เป็ นการมองจากเบืองบน การ
ถ่ายภาพตึกโดยการแหงนกล้องขึนจะให้ความรู ้สึกยิงใหญ่ แข็งแรง เป็ นต้น
ในขณะที การตี ความรหัส นัน แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน คือ ขันแรกเป็ นการตีความหมาย
โดยตรงจากสิ งทีถูกถ่ายทอดหรื อแสดงออกมาอย่างชัดเจน ผูร้ ั บสารสามารถเข้าใจได้โดยไม่ตอ้ ง
คาดเดา ส่ วนการตีความหมายโดยนัย ต้องใช้ทงทั
ั ก ษะและประสบการณ์ ของผูร้ ับสารเข้ามาเป็ น
ส่ วนเสริ ม เนืองจาก ผูต้ ีความหมายจะเพิมข้อมูลของตนลงไป และพยายามบอกว่าสารทีรับชมนันมี
ความหมายหรื อสื อถึงสิ งใด
โดยใช้ทฤษฎีการเข้ารหัสและการถอดรหัส (Encoding and Decoding Theory) เป็ นทฤษฎีที
จัดอยูใ่ นกลุ่มทฤษฎีวิพากษ์ของสํานักเบอร์ มิงแฮม (Cultural Study) โดยมีแนวคิดมาจากเรื องความ
เป็ นจริ ง (Reality) ของนักภาษาศาสตร์ ชาวสวิสผูบ้ ุกเบิกทฤษฏีสัญวิทยาหรื อสัญศาสตร์ ทีได้อธิบาย
ว่า “ภาษาเป็ นตัวสร้ างความจริ ง” ฉะนันจึงไม่มีสิงทีเรี ยกว่าความเป็ นจริ ง จนกว่าจะมีผูส้ ร้ างสิ งๆ
นันขึนมา
ซึ ง “สื อมวลชน” คือ ผูส้ ร้างความเป็ นจริ ง โดยการ นําเสนอ ถ่ายทอด และเผยแพร่ ความ
จริ ง ในรู ป แบบรายการต่ า งๆ ให้ แก่ผูร้ ั บ สาร และเมื อกระบวนการสร้ า งและถ่ ายทอดความจริ ง
ประสบผลสํ าเร็ จก็ จ ะเกิ ด ความหมายร่ ว ม (Share Meaning) ระหว่างผูร้ ั บ สารกับ ผูส้ ่ งสาร ถึ ง
ความหมายนันๆ ทีได้ถูกนําเสนอออกมา โดยกระบวนการนีเรี ยกว่า “การเข้ารหัส” (Encoding) และ
“การถอดรหัส” (Decoding) โดยมีขนตอนของกระบวนการแบ่
ั
งออกเป็ น 2 ส่วน (Hall, 1980) ได้แก่
1) ส่ วนของผูร้ ับสารและผูส้ ่ งสาร เป็ นระดับของกลุ่มคน และรหัสของผู ้
ส่ งสารกับผูร้ ับสารเรี ยกว่า “ระบบรหัส” (Code System) ระบบรหัสของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ไม่ได้
จํา กัดว่าต้องเป็ นรหัส ชุ ดเดี ยวกันเสมอไป ทังนี ขึนอยู่กบั ปั จจัยต่างๆ อาทิ ประสบการณ์ ภู มิหลัง
ระดับ ของการศึ กษา อาชี พ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จ จุ ดยืนทางการเมื อง เพศ อายุ ชนชัน อุคติ
อุดมการณ์ ฯลฯ ทีส่ งผลให้รหัสของผูส้ ่ งสารกับผูร้ ั บสารไม่สอดคล้องกัน และการรับรู ้ ของผูช้ ม
หรื อ ผูร้ ั บ สารจะเลื อ กรั บ ตามคุ ณลัก ษณะของกลุ่ ม ผู ร้ ั บ สาร และในกลุ่ ม ผู ้รับ สารเดี ย วกัน นี ยัง
สามารถตีความเนื อหาสารทีได้รับแตกต่างกันออกไป ซึ งหลักแนวคิดการตีความเป็ นเรื องของการ
เลือกรับรู้ และเป็ นการบริ โภคสื อโดยอัตวิสัย
ผูส้ ่ ง สารไม่ ไ ด้เป็ นเพี ย งผูน้ ํา เสนอหรื อถ่ ายทอดเท่ า นัน (Transmitor) แต่เ ป็ น “ผูท้ ี ได้
เข้ารหัส” (Encoder) กล่าวคือ ผูส้ ่ งสารได้ส่งข้อมูลข่าวสาร และติดตังรหัสการถอดความหมายจาก
สารให้แก่ผรู ้ ับสารไปพร้ อมกัน โดยทีการถอดรหัสนันไม่จาํ เป็ นต้องถู กต้องตามจุดมุ่งหมายของผู ้
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ส่ งสาร แต่ผูร้ ับสารยังคงความหมายหลักสําคัญๆ เอาไว้ได้ อาทิเช่น การใช้ภาษา สื อภาพ สื อเสี ยง
หรื อสื อประเภทอืนๆ เนืองจากในกระบวนการรับสาร ผูร้ ับสารจะเรี ยนรู ้รหัสทีมีอยูไ่ ปด้วย
ในทางทฤษฎีนีถือว่า ข้อมูลข่าวสาร เป็ นความจริ งประเภทหนึง จากแนวคิดเกียวกับ “ความ
จริ ง เป็ นสิ งที ถู ก สร้ างขึ น” ฉะนันข้อมู ล ข่ า วสารที เกิ ด ขึ นเองตามธรรมชาติ จึง ไม่ มี อ ยู่จริ ง จะมี
เพียงแต่ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกสร้างขึนมาแล้วเท่าทัน ในขันตอนของกระบวนการสร้างข่าวสารจากผู ้
ส่ งสาร ไปสู่ กระบวนการรับข้อมูลข่าวสารล้วนแต่ดาํ เนินไปอย่างรวดเร็ ว (Active) และมีการตีความ
สอดแทรกอยูต่ ลอดเวลา
2) ส่ วนของขันตอนการสื อสารสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ขันตอน ได้แก่
ขันผลิต (Production) ขันเผยแพร่ (Circulation) ขันการใช้หรื อการบริ โภค (Usage/Consumption)
และขันผลิตซํา (Reproduction) ซึ งตามแนวคิดของทฤษฎี การเข้ารหัสและการถอดรหัส จะมองว่า
กระบวนการเข้ารหัส กับกระบวนการถอดรหัสนันจะต้องได้รับการควบคุ มทุ กๆ ขันตอน เพือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายในขันสุ ดท้ายเมือสารถูกนําเสนอไปยังผูร้ ับสารให้สอดคล้องกับความหมายของผู ้
ส่ งสาร โดยการวิเคราะห์ขนตอนการสื
ั
อสาร ได้แก่
(1) ขันผลิต (Production) สําหรับขันตอนนี ผูส้ ่ งสารจะต้องดําเนิ น
การปฏิบตั ิดา้ นภาษา (Discursive Practice) โดยอาศัยองค์ประกอบหลายประการ เช่น การจัดการ
กรอบความหมายและแนวคิด (Framing Meaning and Ideas) องค์ความรู ้ทีเกียวข้องกับการใช้งาน
(Knowledge in Use) ทัก ษะด้า นเทคนิ ค (Technical Skills) รวมถึ ง อุ ด มการณ์ ท างวิช าชี พ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรู ้เกียวสถาบันหรื อองค์กรสื อต่างๆ เข้าใจค่านิ ยมและความหลักความ
เชือต่างๆ ในทางสังคม มีภาพผูร้ ับสารอยูใ่ นใจ เป็ นต้น จากองค์ประกอบทีได้กล่าวถึ ง แสดงให้เห็น
ถึงขันการผลิตของผูส้ ่ งสารว่ามีหลักเกณฑ์การทํางานและกลันกรองมาเป็ นอย่างดี เพือให้สารทีถู ก
นําเสนอออกไปมีประสิ ทธิ ภาพสามารถตอบจุดมุ่งหมายตามทีผูส้ ่ งสารได้ตงเอาไว้
ั
(2) ขันเผยแพร่ (Circulation) เป็ นช่องทางถ่ ายทอดหรื อส่ งข้อมู ล
ข่าวสารประเภทต่ างๆ ออกไปสู่ ผูร้ ั บ สาร ซึ งในการเผยแพร่ นีจะประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัว คื อ
ความถีของการเผยแพร่ ซึ งโดยธรรมชาติของสื อเป็ นช่ องทางสําหรั บการส่ งสาร กล่ าวคื อ ข้อมู ล
ข่าวสารที ได้รับการเผยแพร่ อย่างซําๆ และดึ งดู ดใจในระดับสู ง ย่อมมี โอกาสเข้าถึ งผูร้ ั บ สารได้
มากกว่า การเผยแพร่ ทีมีขอบเขตจํากัดเกียวกับการพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยของสื อประเภทนันๆ
(3) ขันการใช้หรื อการบริ โภค (Usage/Consumption) กล่า วคื อ
“ข้อมูลข่าวสารไม่ได้สําคัญเพียงว่า ได้ผา่ นการผลิ ตขึนมาอย่างไรเท่านัน แต่ยงั หมายรวมถึงข้อมูล
ข่าวสารนันถู กรับ รู ้ ได้อย่างไร” กล่าวโดยสรุ ปคื อ สิ งทีผูช้ มหรื อผูร้ ับสารได้กระทําไม่ใช่ เพียงแค่
อ่า นความหมายที อยู่ใ นเนื อหาสารของผู ส้ ่ ง สารเท่ า นัน แต่ ผู้รั บ สารยัง เอาตนเองเข้า ไปสร้ า ง
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ความหมายร่ วมด้วย กล่าวอีกนัยหนึ งคือ ในขณะทีผูร้ ับสารมีปฏิสัมพันธ์กบั สื อจะเป็ นช่วงเวลาของ
การถอดรหัส (Decoding) ส่ งผลให้ผูร้ ั บสารจะมีความรู ้ สึกเป็ นอิ สระ จึงไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องอยู่ใน
ช่วงเวลาของการเข้ารหัส (Encoding) เสมอไป
(4) ขันผลิตซํา (Reproduction) ในขันนี นัน หากวิเคราะห์หรื อพิจารณาถึงความหมายสามารถจําแนกออกเป็ น 2 ประเภท คือ การผลิตซําแบบคงความหมายเช่นเดิ ม กับ
การผลิตซําแบบเสนอความหมายใหม่ทีขัดแย้งกับความหมายเดิม หรื อขัดแย้งกับองค์ความรู ้ทีผูร้ ับ
สารมีอยูแ่ ละยอมรับ สําหรับการผลิตซําแบบความหมายใหม่นีจะต้องใช้การจัดระบบความหมายให้
ถูกอ่านจากจุดยืนแบบ Preferred Reading ทีเข้มข้นกว่าการผลิตซําแบบคงความหมายเดิม
ซึ งผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปโครงสร้างของกระบวนการทางทฤษฎีการเข้ารหัสและการถอดรหัส (Hall,
1980) ดังภาพต่อไปนี
Programme as ‘Meaningful’
Discourse
Encoding
Meaning Structure 1

Decoding
Meaning Structure 2

Framework of Knowledge

Framework of Knowledge

Relations of Production

Relations of Production

Technical Infrastructure
ภาพที 2.6 แบบจําลองการเข้ารหัสและการถอดรหัส
แหล่งทีมา: Hall, 1980.

Technical Infrastructure

รวมทังทฤษฎีสัญวิทยาหรื อทฤษฎีสัญศาสตร์ (Semiology/Semiotics Theory) เกิดจากการ
วางรากฐานวิชาทีเรี ยกว่า “สัญวิทยา” (Semiology) ของนักภาษาศาสตร์ ชาวสวิส นามว่า “Ferdinand
de Saussure” ซึ งมีชีวิตอยู่ระหว่าง ปี ค.ศ. 1857 - 1913 ตังแต่ช่วงต้นศตวรรษที 20 (Harris &
Taylor, 1997; Robins, 2013)
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โดยเริ มจากการนําภาษาศาสตร์ (Linguistics) มาประยุกต์ใช้เพือศึกษาบทบาทของสัญญะที
มี ต่ อ สั ง คม ส่ ว นสั ญ ศาสตร์ (Semiotics) สั ม พัน ธ์ กั บ พัฒ นาการของปรั ช ญาโครงสร้ า งนิ ย ม
(Structuralism) ซึ งโครงสร้างนิยมเป็ นวิธีการวิเคราะห์เพือศึกษาและเปิ ดเผยโครงสร้างอัน “ลําลึก”
ทีซ่ อนอยูเ่ บืองหลังเปลื อกนอก (Appearance) ของปรากฏการณ์ ต่างๆ โดยทีผูร้ ับไม่รู้ว่าโครงสร้าง
อัน ลําลึ ก นี เป็ นกฎเกณฑ์ที กํา กับ ปรากฏการณ์ ต่ า งๆ ในสัง คม นับ ตังแต่ การสร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์
ระหว่างมนุ ษย์ในบริ บททางสังคม รวมถึงวิธีการเขียนหรื อบอกเล่ าเรื องราวต่างๆ ทังทีความเข้าใจ
ในปรากฏการณ์ใดๆ ย่อมต้องผ่านโครงสร้างภาษา หรื อเข้าใจได้ในฐานะทีเป็ นภาษา (Cram, Linn,
& Nowak, 1999; Koerner, 1985)
นอกจากนี แล้วยังได้นิยาม “สัญญะ” (Sign) ว่าเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสองปั จจัย อัน
ได้แก่ สัญญาณ (The Signifier) กล่ าวคื อ เป็ นสิ งที มี ค วามหมายหรื อก่ อให้เ กิ ด ความหมายแก่
“สัญญัติ” (The Signified) ซึ งเป็ น ตัวของความหมาย (Berger, 2013)
ต่อมา Charles Sanders Peirce (as cited in Short, 2007) ซึ งมีชีวิตอยูใ่ นช่วง ปี ค.ศ. 1839 1914 ได้น ําแนวคิ ด ซู ส เซอร์ (Saussure) ไปพัฒ นาให้ ซั บ ซ้ อ นมากยิงขึ น ในแบบจํา ลองไปรซ์
(Peirce) ได้อธิ บายการสร้างความหมาย “Semiosis” ว่าเกิดขึนจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) สัญญะ (sign)
เป็ นสิ งซึ งใช้แทนสิ งอืน 2) ความแปลหรื อการตีความ (Interpretation) เป็ นภาพในใจทีถูกสร้างขึน
จากการปฏิสัมพันธ์กบั สัญญะ 3) วัตถุ (Object/Referent) เป็ นสิ งทีสัญญะอ้างความถึง
โดยทีทฤษฏีนีจะให้ความสําคัญกับผูผ้ ลิตสื อ (Producer) ว่าเป็ นมากกว่าผูส้ ่ งสาร (Sender)
นอกจากนี ยังให้ความสําคัญกับความคิดของผูช้ ม มากกว่าการเป็ นผูร้ ับสาร (Receiver) จะเห็นได้
ว่าสัญศาสตร์ จึงเป็ นทังกระบวนการสร้างความหมาย (Signification) หรื อนําเอาสัญญะต่างๆ มา
ตี ความหมายภายใต้ตวั บท (Text) อันเป็ นผลทังหมดของการสื อสาร (อรวรรณ ปิ ลันธน์โอวาท,
2549)
“สัญศาสตร์ ” เป็ นการสื อความหมาย เมือมีการใช้สิงหนึ งสิ งใด (ก) ไปเป็ นสิ งกระตุน้ ให้
เข้าใจในอีกสิ งหนึ ง (ข) กล่าวคือ “ก” สิ งทีเป็ นตัวตังทังนียังสื อความหมายโดยนัยไปถึง “ข” การ
เกาะเกี ยวระหว่าง “ก” กับ “ข” ทําให้เกิดสัญญะหรื อสัญญัติ (Sign) ซึ งเป็ นหน่วยสื อความหมาย
ประกอบด้วยรู ปสัญญะ (Signifier) หรื อ “ก”และความหมายของสัญญะ (Signified) หรื อ “ข”กล่าว
อี ก นัย หนึ งคื อ รู ป ของสั ญ ญะจะมี ล ัก ษณะเป็ นรู ป ธรรมสามารถจับ ต้องหรื อ มองเห็ น ได้ ส่ ว น
ความหมายสัญญะมีลกั ษณะเป็ นแนวความคิด การทีจะรับรู้ได้ตอ้ งการกระบวนการตีความหรื อแปล
ความตามรู ปสัญญะ อันเป็ นการตีความหมายตามสัญญะนิยมทีสามารถรับรู ้ กนั โดยกลุ่มคน (อดุลย์
เพียงรุ่ งโรจน์, 2543)
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ดัง นันทฤษฎี สัญ วิท ยาจึ ง อีก หนึ งทฤษฏี ที ใช้เ ป็ นทังตัว กํา หนดและตัว จําแนกแยกแยะ
ความหมายในทางวัฒนธรรม เป็ นการนําเอาคติความเชื อ ค่านิยม อุดมการณ์ สวมทับลงไปในสิ ง
ต่างๆ ทีใช้อธิบายถึงรหัสต่างๆ ทีผูร้ ับสารเคยมีประสบการณ์มาแต่เดิม
กล่าวโดยสรุ ปคือ กระบวนการเสริ มสร้ างการรู ้เท่าทันสื อ หมายถึง ขันตอนการดําเนิ นการ
พัฒนาผูร้ ับสารเพือการรู ้เท่าทันสื อ ประกอบด้วย ระดับขันของการรู ้ เท่าทันสื อ ขันตอนการเรี ยนรู ้
หรื อแนวทางปฏิ บตั ิ เพือการรู ้ เท่าทันสื อ องค์ความรู ้เพือการรู้เท่าทันสื อ ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อ
และมิติเพือการวิเคราะห์สือ
2.2.9 ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการรู้ เท่ าทันสื อ
จากผลการวิ จ ัย เกี ยวกับ เรื องทางออกของปั ญ หาการบริ โ ภคสื อโทรทัศ น์ ต ามหลัก
พระพุทธศาสนา ทีศึกษาพบว่า สื อมีอตั ราการขยายตัวเพิมขึนอย่างต่อเนื อง ทังในกลุ่มประเทศที
กําลังพัฒนาและกลุ่ มประเทศโลกทีสาม สื อเป็ นสิ งทีสามารถเข้าถึ งและครอบคลุ มประชาชนทุ ก
กลุ่ม ในทุ ก พืนที การบริ โภคสื อโดยขาดความรู ้ ความเข้าและขาดวิจารณญาณสามารถนํา ความ
เสี ยหายมาสู่ ตนเองมากมายเกินความคาดหมาย ซึ งเป็ นสาเหตุทีก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมา และ
กําลังทวีความรุ นแรงมากขึนใจปั จจุบนั เช่ น ปั ญหาของมนุ ษย์ทีเคลือนจากความสุ ขทีแท้จริ ง เป็ น
สังคมทีมีการแข่งขันรุ นแรง แสวงหาความสุ ขจากวัตถุภายนอกเป็ นสําคัญ ดังนันผูบ้ ริ โภคสื อจะต้อง
มี ก ารศึ ก ษา และพัฒนาองค์ ค วามรู ้ จากภายในเพือให้ รู้เ ท่ าทันตน และรู ้ เ ท่ า ทัน สื อ ซึ งสามารถ
นํามาใช้เป็ นเกราะป้ องกันปั ญหาทียังยืน มีการแบ่งปั จจัยออกเป็ น 2 ประเด็น คือ ปั จจัยภายนอก
ประกอบด้ว ย ผลกระทบจากสื อ ระบบทุ น นิ ย มโลก ลัท ธิ บ ริ โภคนิ ยม ฯลฯ และปั จ จัย ภายใน
ประกอบด้วย การเปิ ดรั บ สื อที ไม่ถู ก ต้อง มี ค วามคิ ด ความเชื อ และทัศ นคติ ที ไม่ ถู ก ต้อ ง ฯลฯ
(พระณัฐพงษ์ กฤตยวงศ์ (คุ เณสโก), 2552) รวมทังผลการวิจยั เรื องการสื อสารเชิ งพุท ธกับ การ
เปลี ยนแปลงทางสั งคม ผลการศึ ก ษาพบว่า การสื อสารในทุกรู ปแบบล้วนส่ งผลกระทบต่อการ
เปลียนแปลงทางสังคม โดยการสื อสารกับตนเองและการสื อสารกับบุคคลอืนไม่อาจแยกออกจาก
กันได้โดยเด็ดขาด ซึงมีความเกียวข้องกับสัมมาทิฏฐิ (ความคิดทีถูกต้อง) มีลกั ษณะของรู ปแบบและ
กระบวนการคื อ การทํา การสื อสารกับ บุ ค คลอื น (ปรโตโฆสะ) หรื อ เรี ย กว่า ได้อี ก อย่างหนึ งว่า
“ปั จจัยภายนอก” และการทําการสื อสารกับตนเอง (โยนิ โสมนสิ การ) โดยทําการสื อสารตามแนว
ทางการประพฤติปฏิบตั ิ ในศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็ นกระบวนการทางความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ซึ งทําให้ผูร้ ับ สารเกิ ดทังประโยชน์ ตนและประโยชน์ ท่ านไปพร้ อมกัน จากองค์ความรู ้ ทีได้รั บ
เกี ยวกับ แนวทางการปฏิ บ ัติด้า นการสื อสารเชิ ง พุ ท ธที ก่ อ ให้เ กิ ด การเปลี ยนแปลงทางสัง คมที
สังเคราะห์ได้จากการศึกษาโดยมีหลักการปฏิบตั ิทีสําคัญคือควรมีการสื อสารด้วยสติ (ทัศนีย์ เจนวิถี
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สุ ข, 2554) ขณะที McQuail (1997) ได้แบ่งปั จจัยทีส่ งต่อการรู ้เท่าทันสื อออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ 1)
ปั จ จัย ภายนอกของผู ้รั บ สาร ประกอบด้ว ย อายุ เพศ รายได้ 2) ปั จ จัย ภายในของผู ้รั บ สาร
ประกอบด้วย ทัศนคติ ค่านิ ยม ความคิดเห็น ปั จจัยทีกล่าวถึงข้างต้นมีผลต่อการรู ้เท่าทันสื อ กล่าวคือ
บุคคลทีมีลกั ษณะทางประชากร อันได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ และฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม จะมีพฤติกรรมทีแตกต่างกัน (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534)
จากการศึ ก ษางานวิ จ ัย และหนัง สื อเรื อง “การวิ เ คราะห์ ผู้รั บ สาร” แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการสื อสาร ซึ งพบว่าตัวแปร อายุ การศึ กษา
และรายได้มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการสื อสาร สามารถอธิ บายได้ว่า บุคคลทีมีการศึกษาสู ง
และมีรายได้ มักจะสนใจสื อสิ งพิมพ์ทีสนองความต้องการอันเป็ นสาระทีเป็ นประโยชน์ และเปิ ดรับ
สื อด้านบันเทิงน้อย (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2534) นอกจากนี ยังพบตัวอย่างงานวิจยั ทีพบความสัมพันธ์
ของตัวแปรทางประชากรกับการสื อสาร เช่น ปริ มาณและแผนการใช้สือมีความสัมพันธ์กบั ช่ วงวัยที
เปลียนไป กล่าวคือ การเปลียนแปลงของวงจรชีวติ (Life Cycle) จะส่ งผลต่อปริ มาณการใช้สือ
สรุ ปได้วา่ การสื อสารจัดเป็ นพฤติกรรมทีสําคัญอย่างหนึ งของมนุษย์ เมือบุคคลทีมีลกั ษณะ
ทางประชากรแตกต่างกัน พฤติกรรมเกียวกับการสื อสารของบุคคลนันๆ ก็จะมีความแตกต่างกันไป
ด้วย
ในขณะทีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จากงานวิจยั เรื อง “การเปิ ดรับสื อการรับรู ้เกียวกับ
สังคมตะวันตกและการใช้ชีวิตแบบสังคมตะวันตกของวัยรุ่ นไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร”พบว่า
ครอบครัวเป็ นสถาบันทีมีความสําคัญอันดับต้นๆ ในการสร้ างประสบการณ์ ขัดเกลา และปลู กฝั ง
ทัศนคติเกียวกับสิ งต่างๆ ดังนันครอบครัวจึงมีผลต่อการสร้างพฤติกรรม และการรับรู ้ของบุคคลแต่
ละบุคคลได้เสมอ ซึ งมีปัจจัยบางปั จจัยทีเป็ นตัวบ่งชี ว่าการรู ้เท่าทันสื อของผูป้ กครองอาจจะมีส่วน
ต่อการรู ้ เท่าทันสื อของเด็กๆ ด้วย (ชุ ลีพร เชวงศักดิ โสภาคย์, 2541) สอดคล้องกับ งานวิจยั เรื อง
“ความรู ้เท่าทันสื ออินเทอร์เน็ตการประเมินความเสี ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัวเองของนักเรี ยน
ชันมัธยมปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร”ซึ งได้ทาํ การศึกษาการรู ้เท่าทันสื ออินเทอร์ เน็ต การประเมิน
ความเสี ยงและพฤติ ก รรมการป้ องกัน ตัว ของนัก เรี ย นชันมัธ ยมปลายในเขตกรุ ง เทพมหานคร
ประกอบด้วยแนวคิดเรื องความรู้ เท่าทันอินเทอร์ เน็ต (Internet Literacy) เป็ นการนําหลักแนวคิดมา
จากการรู ้เท่าทันสื อ (Media Literacy) ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านประชากร ได้แก่ เกรดเฉลีย มี
ความสัมพันธ์กบั การรู ้เท่าทันสื ออินเทอร์ เน็ต นอกจากนีนักเรี ยนทีมีเกรดเฉลียสู ง จะมีระดับทักษะ
การรู ้เท่าทันสื ออินเทอร์เน็ตทีสู งเช่นกัน และเมือเปรี ยบเทียบระหว่างนักเรี ยนต่างหลักสู ตรกันพบว่า
ผลสรุ ปคะแนนการรู ้เท่าทันสื ออินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างกันด้วย (จินดารัตน์ บวรบริ หาร, 2548)
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ในส่ วนของพฤติกรรมการเปิ ดรับสื อ จากบทความวิชาการเรื อง “Instrumental Utilities and
Information Seeking” พบว่า บุคคลทีมีพฤติกรรมเปิ ดรับข่าวสารอย่างกว้างขวาง จะมีทกั ษะในการ
แสวงหาข้อมูลทีสู งขึน ส่ งผลให้บุคคลนันๆ เป็ นบุคคลทีมีทกั ษะการรู ้เท่าทันหรื อรู ้ทนั สภาวะของ
สื อได้ดี (Atkin, 1973) นอกจากนี จากบทความวิชาการเรื อง “Television and Socialization of
Young Children” ได้อธิ บายถึ งผลกระทบและการรู ้คิดของผูร้ ับสารว่า หัวข้อและประเภทรายการ
โทรทัศน์ทีผูร้ ับสารดูสาํ คัญกว่าความถีและปริ มาณเวลาทีผูร้ ับสารได้ดูโทรทัศน์ ทังนีความต้องการ
ของผูร้ ับสารจะเปลียนไปตามระดับความเข้าใจ กล่าวคื อ เมือผูร้ ับสารมีพฒั นาการทางความคิดที
กว้างขึน ก็จะมีความต้องการเปิ ดรับเนื อหาสารทีมีความซับซ้อนมากขึน (Huston & Wright, 1996)
กับงานวิจยั เรื อง “การรู ้เท่าทันบทความเชิ งโฆษณาในสื อนิ ตยสารสตรี ”พบว่า ความเข้าใจในสื อ
โฆษณาและประสบการณ์เปิ ดรับสื อ ส่ งผลให้ผอู ้ ่านนิ ตยสารสามารถแยกบทความเชิ งโฆษณาและ
บทความธรรมดาได้ นอกจากนี ยังทําให้ทราบถึ งรู ปแบบกลยุทธ์ในการโฆษณาและเข้าใจคําศัพท์
เฉพาะในงานโฆษณานันๆ กล่าวคือ มีความเข้าใจในสื อโฆษณาและประสบการณ์ เปิ ดรับสื อจะ
ส่ งผลให้เกิดการรู ้เท่าทันสื อ (พีริยา จารุ เศรษฐการ, 2549) รวมทังงานวิจยั เรื อง “ความรู ้เท่าทันสื อ
อินเทอร์เน็ต การประเมินความเสี ยงและพฤติกรรมการป้องกันตัวเองของนักเรี ยนชันมัธยมปลายใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ลักษณะการใช้งานอินเทอร์ เน็ ต ได้แก่ ระยะเวลาทีใช้ ประสบการณ์
การใช้ มีความสัมพันธ์ กบั การรู ้ เท่าทันสื อ กล่าวคือ ผูท้ ีใช้อิน เทอร์ เน็ตมาก คื อ ผูท้ ีมีความคุน้ เคย
และมีโอกาสในการฝึ กฝนทักษะการใช้ทงด้
ั านค้นหาสารสนเทศ และการติดต่อสื อสารบนเครื อข่าย
มากกว่าผูท้ ีไม่มีความคุน้ เคยหรื อผูท้ ีใช้นอ้ ย (จินดารัตน์ บวรบริ หาร, 2548)
นอกจากนี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปิ ดรับสื อมวลชนกับตัวแปรอืนๆ จาก
หนังสื อเรื อง “Freedom to Learn” พบว่า การรู ้หนังสื อ การได้รับศึกษา สภาพทางสังคม อายุ การ
ติ ด ต่อกับ สั งคมภายนอก เป็ นตัวแปรต้นที นําไปสู่ ก ระบวนการเปิ ดรั บสื อมวลชน (Rogers &
Freiberg, 1969) กล่าวคือ การเปิ ดรับสื อมวลชนช่วยให้บุคคลทีล้าหลังได้มีโอกาสเข้าถึ งหรื อสัมผัส
กับ แนวคิ ด ที แปลกใหม่ เห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งวัฒนธรรมจากสั งคมอืนๆ โดยบุ ค คลที รู ้
หนังสื อ มีการศึกษาทีดี มีสถานภาพทางสังคมทีสู ง และมีประสบการณ์ กบั สังคมภายนอกจะเปิ ดรับ
สื อมวลชน ซึ งการเปิ ดรับสื อมวลชนนี จะช่วยเสริ มสร้างความสามารถในการเข้าใจถึงบทบาทของ
บุคคลอืน เกิ ดความกล้าทีจะยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ มีความรู้ทางการเมือง มีแรงจูงใจใฝ่ รู ้ และมี
จุดมุ่งหมายในการศึกษาและประกอบอาชี พด้วยความเข้าใจในขณะเดี ยวกัน ทัศนคติ พฤติกรรม
และความต้องการของมนุ ษย์ ก็เป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื อ ได้แก่
2.2.9.1 ด้านทัศ นคติ ความหมายของทัศนคติ ได้มีนักวิชาการให้ ความหมายไว้
อาทิ Munn (1971) กล่าวไว้วา่ ทัศนคติ คือ ความรู ้ สึกหรื อความคิ ดเห็ นของบุคคล ทีมีต่อสิ งของ
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บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใดๆ ในทางทีจะยอมรับ หรื อปฏิเสธซึ งมีผลทําให้ บุคคล
พร้อมทีจะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด ในขณะที Rogers (1978) ได้
กล่าวถึง ทัศนคติ ไว้ว่า เป็ นดัชนี ทีใช้ชีว่าบุคคลนัน มีความคิดเห็ นและรู ้ สึกเช่ นใดต่อสิ งแวดล้อม
รอบตัว โดยทัศนคตินนมี
ั รากฐานมาจาก ความเชือทีอาจส่ งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ซึ งถือเป็ น
การสื อสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ทีเป็ นผลกระทบมาจากการรับสาร อันจะ
มีผลต่อพฤติกรรมในขันต่อไป
ทางด้านของ จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวฒั น์ (2547) ได้อธิบายถึ ง ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ
และพฤติ ก รรมไว้ว่ า พฤติ ก รรม หมายถึ ง การแสดงออกที สามารถสั ง เกตเห็ น ได้ มัก จะถู ก
สัน นิ ษ ฐานว่าเป็ นพฤติ ก รรมของบุ คคลที แสดงออกต่ อสิ งใดสิ งหนึ ง ส่ ว นใหญ่ ถู ก กํา หนดโดย
ทัศนคติของบุคคลทีมีต่อสิ งๆ นัน นอกจากนียัง พบว่า ได้มีการนิ ยามความหมายของ “ทัศนคติ” ไว้
ถึง 3 รู ปแบบด้วยกัน ได้แก่ 1) ทัศนคติ หมายถึ ง สิ งทีเกิดจากการเรี ยนรู ้ และพร้ อมทีจะตอบสนอง
ต่อสิ งนันในลักษณะชอบหรื อไม่ชอบทีค่อนข้างจะมีความคงที ซึ งแสดงถึงความเกียวโยงระหว่าง
ทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมไว้ด้ว ยกัน 2) ทัศ นคติ หมายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ที คาบเกี ยวกัน ระหว่ า ง
ความรู ้สึก และความเชือ หรื อการรู ้ของบุคคล กับแนวโน้มทีจะมี พฤติกรรมโต้ตอบ ในทางใดทาง
หนึ งต่อเป้ าหมายของทัศนคตินนๆ
ั และ 3) ทัศนคติ หมายถึ ง เรื องของจิตใจ ท่าที ความรู ้สึกนึ กคิด
และความโน้มเอียงของบุคคล ทีมีต่อข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ทีเผชิญ ซึ งเป็ นได้ทงเชิ
ั งบวก
และเชิงลบ ซึงมีผลทําให้การแสดงพฤติกรรมนันๆ ออกมา ประกอบด้วย ความคิดทีมีผลต่ออารมณ์
ความรู ้สึก
1) การเกิ ดทัศนคติ (Attitude Formation) ตามแนวคิดของ Allport (1975)
ได้ให้ความเห็นเกียวกับทัศนคติไว้วา่ อาจเกิดขึนจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่
(1) เกิ ดจากการเรี ยนรู ้ ซึ งได้รับมาจากการอบรมเลี ยงดู วัฒนธรรม
และประเพณี ทังทางตรงและทางอ้อมตลอดจนได้เห็ นแนวการปฏิบตั ิจากบุคคลใกล้ชิดแล้วนํามา
ปฏิบตั ิตาม
(2) เกิ ด จากความสามารถในการวิเ คราะห์ แ ยกแยะความแตกต่ า ง
ยกตัวอย่างเช่น การแยกสิ งดีกบั สิ งไม่ดี โดยทีวัยก็เป็ นปัจจัยหนึงทีส่งผลต่อการกระทําทีแตกต่างกัน
(3) เกิ ด จากประสบการณ์ ข องแต่ ล ะบุ ค คลที แตกต่ า งกัน ออกไป
ยกตัวอย่างเช่ น นักศึกษาบางคนมีทศั นคติไม่ดีต่ออาจารย์ เพราะอาจเคยถู กตําหนิ แต่นักศึกษาบาง
คนกลับมีทศั นคติทีดี เพราะมักได้รับคําชมเชย
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(4) เกิดจากการเลี ยนแบบซึ งเป็ นการรับหรื อนําเอาทัศนคติของผูอ้ ืน
มาเป็ นของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น เด็กอาจรับทัศนคติจากพ่อแม่หรื อครู ทีชื นชอบมาเป็ นทัศนคติของ
ตนได้
ในขณะที ประภาเพ็ญ สุ วรรณ ได้กล่าวถึงการเกิดทัศนคติไว้วา่ เป็ นสิ งทีเกิดจากการเรี ยนรู ้
(Learning) จากแหล่ งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่างๆ ซึ งแหล่งทีทําให้เกิ ดทัศนคติ ทีสําคัญ
สามารถจําแนกได้ 4 แหล่ง (ประภาเพ็ญ สุ วรรณ, 2520) ได้แก่
(1) ประสบการณ์เฉพาะ (Specific Experience) กล่าวคือ เมือบุคคล
ได้รับประสบการณ์เฉพาะเจาะจงต่อสิ งหนึงสิ งใดทังในทางทีดีและไม่ดี มักจะทําให้เกิ ดทัศนคติต่อ
สิ งนันไปในทางทีสอดคล้องกันกับประสบการณ์ทีมีมาก่อน
(2) การติดต่อสื อสารกับบุคคล (Communication with Others) กล่าว
คื อ ทัศ นคติ ที เกิ ดจากการได้รับข้อมู ล ข่ าวสารต่างๆ จากผูอ้ ื น มัก มี ผลต่อการกระทํา หรื อแสดง
พฤติกรรมตามทีเคยรับรู้มา
(3) สิ งทีเป็ นตัวต้นแบบ (Models) กล่าวคือ การเลียนแบบผูอ้ ืนทําให้
เกิดทัศนคติขึนได้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กทีเชือฟังพ่อแม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบ หรื อไม่ชอบต่อ
สิ งหนึงตามไปด้วย
(4) ปั จจัยที เกี ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) กล่าวคือ
ทัศนคติต่างๆ ของบุคคลมี ส่วนทีเกี ยวข้องกับ สถาบัน อาทิ ครอบครั ว โรงเรี ยน วัฒนธรรม และ
องค์การ เป็ นต้น
นอกจากนีได้มีผใู ้ ห้ความหมายเกียวกับการเปลียนแปลงทัศนคติ เพือทําให้เกิดความชัดเจน
จากหลากหลายทัศนะซึ งสามารถสรุ ปได้ได้แก่
2) การเปลี ยนแปลงทัศ นคติ (Attitude Change) สามารถจําแนกได้ 2
ลักษณะ
(1) การเปลี ยนแปลงทัศ นคติ แบบสอดคล้องกัน หมายถึ ง ทัศ นคติ
ของบุคคลทีเป็ นไปในทางใดทางหนึงเพียงทางเดียว
(2) การเปลี ยนแปลงทัศ นคติ แ บบไม่ ส อดคล้องกัน หมายถึ ง การ
เปลียนทัศนคติของบุคคลทีเป็ นไปในทางตรงกันข้าม
ซึ ง Kelman (1961) ได้อธิ บ ายถึงการเปลี ยนแปลงทัศนคติ โดยมี ความเชื อว่า ทัศ นคติ ที
สอดคล้อ งกัน อาจเกิ ด ขึ นในตัว บุ ค คลด้ว ยวิธี ที แตกต่ า งกัน โดยสามารถจํา แนกกระบวนการ
เปลียนแปลงทัศนคติออกเป็ น 3 ประการ ได้แก่
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1) การยินยอม (Compliance) จะเกิดขึนเมือบุคคลยอมรับสิ งทีมีอิทธิ พล
ต่อตนเอง และมุ่งหวังจะได้รับ ความพึงพอใจจากบุคคลหรื อกลุ่มของบุคคลทีมีอิทธิ พลนันๆ การที
บุคคลยอมกระทํา ตามสิ งที อยากให้เขากระทํานัน ไม่ใช่ เพราะบุ คคลเห็ น ด้วยกับ สิ งนัน แต่เป็ น
เพราะการคาดหวัง ว่า จะได้รับ รางวัล หรื อการยอมรับ จากผูอ้ ืนในการเห็ นด้วย และกระทําตาม
ดังนันความพึงพอใจทีได้รับจากการยอมกระทําตามนันเป็ นผลสื บเนื องมาจาก อิทธิ พลทางสังคม
หรื ออิทธิ พลจากสิ งทีก่อให้เกิดการยอมรับสิ งเหล่านัน กล่าวคือ การยอมรับทีจะกระทําตามนี เป็ น
กระบวนการเปลียนแปลง ทัศนคติ ซึ งจะมีพลังผลักดันให้บุคคลยอมปฏิ บตั ิ ตามมากหรื อน้อย ซึ ง
ขึนอยูก่ บั จํานวนหรื อความรุ นแรงของรางวัลและการลงโทษ
2) การเลียนแบบ (Identification) จะเกิดขึนเมือบุคคลยอมรับสิ งเร้า หรื อ
สิ งกระตุน้ ซึ งการยอมรับนีเป็ นผลสื บเนื องมาจาก การทีบุคคลต้องการสร้างความสัมพันธ์ทีดี ทีพึง
พอใจระหว่างตนเองกับผูอ้ ืนหรื อกลุ่มบุคคลอืนจากการเลียนแบบนี ทัศนคติของบุคคลจะเปลียนไป
มากหรื อน้อย มักขึนอยู่กับสิ งเร้ าให้เกิดการเลี ยนแบบ กล่ าวคื อ การเลี ยนแบบ เป็ นกระบวนการ
เปลี ยนแปลงทัศ นคติ ที ซึ งผลัก ดันให้เ กิ ด การเปลี ยนแปลงนี จะมากหรื อ น้อ ยขึ นอยู่กับ ว่า ความ
น่าเชือถือ การโน้มน้าวใจ ของสิ งเร้าทีมีต่อบุคคลนัน การเลียนแบบจึงขึนอยูก่ บั พลัง (Power) ของผู ้
ส่ งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาททังหมดของคนอืนมาเป็ นของตนเอง หรื อแลกเปลียนบทบาทซึ งกัน
และกัน โดยทีบุคคลจะมีความเชื อในสิ งทีตนเองได้เลียนแบบ แต่ไม่รวมถึ งเนื อหาและรายละเอียด
ในการเลี ยนแบบทัศ นคติ ข องบุ คคล จะเปลี ยนไปมากหรื อน้อยขึ นอยู่ก ับสิ งเร้ า ที ทําให้เกิด การ
เปลียนแปลงนันๆ
3) การเปลียนแปลงปลูกฝัง (Internalization) เป็ นความต้องการทีอยากจะ
เปลียน ซึงเป็ นกระบวนการทีเกิดขึนเมือบุคคลยอมรับสิ งทีมีอิทธิพลเหนื อกว่า รวมถึ งสอดคล้องกับ
ความต้องการภายใน ค่านิ ยมของตนเอง พฤติกรรมทีเปลียนไปในลักษณะนีจะสอดคล้องกับค่านิ ยม
ทีบุ คคลมีอยู่ในตนเอง ส่ วนความพึงพอใจจะขึ นอยู่กับเนื อหารายละเอียดของพฤติกรรมนันๆ ที
ส่ งผลต่อการเปลียนแปลง กล่าวคือ ถ้าความรู ้สึกนึ กคิด และพฤติกรรมถู กกระทบไม่ว่าจะในระดับ
ใดก็แล้วแต่ มักจะมีผลต่อการเปลียนทัศนคติทงสิ
ั น
นอกจากนีองค์ประกอบอืนๆ ในกระบวนการสื อสาร อาทิ คุณสมบัติของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับ
สาร ลักษณะของข่ าวสารตลอดจนช่ องทางในการสื อสารล้วนมี ผลกระทบต่ อการเปลี ยนแปลง
ทัศนคติได้ทงเช่
ั นกัน ในขณะเดียวกันนี ทัศนคติของบุคคลเมือเกิดขึนแล้ว แม้จะคงทนแต่ก็สามารถ
เปลียนแปลงได้โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร การชวนเชือ การโน้มน้าวใจ และสิ งต่างๆ
ทีทําให้เกิดการยอมรับในสิ งใหม่ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กบั ค่านิ ยมของบุคคลนัน และอาจเกิ ด
จากการยอมรับโดยการบังคับ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็ นต้น
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2.2.9.2 ด้านพฤติกรรม (Behavior) หมายถึ ง กิ ริยาอาการทีแสดงออกทุกรู ปแบบ
ของสิ งมีชีวิต เพือตอบสนองต่อสิ งเร้าทังภายในและภายนอก ซึงเป็ นการแสดงออกทีเห็นได้จากการ
กระทํา โดยรู ปแบบของพฤติ กรรมต่างๆ นันเป็ นผลมาจาการทํางานร่ วมกันของพันธุ กรรมและ
สิ งแวดล้อม ซึ งพฤติ กรรมสามารถจําแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ พฤติ ก รรมที ติ ด ตัวมาแต่ ก ําเนิ ด
(Inherited Behavior) และพฤติกรรมทีเกิดจากการเรี ยนรู ้ (Learned Behavior) พฤติกรรมของมนุษย์
ทัง 2 ประเภทนัน สามารถอธิ บายได้ ได้แก่
1) พฤติกรรมทีติดตัวมาแต่กาํ เนิด หรื อโดยสัญชาตญาณ เป็ นพฤติกรรมที
ติดตัวมากับ บุ คคล ตังแต่กาํ เนิ ดโดยที บุคคลไม่ได้เรี ยนรู ้ หรื อเกิ ดจากการฝึ กฝนด้วยตนเอง เป็ น
พฤติก รรมที ได้มาโดยธรรมชาติหรื อที เรี ยกว่า “สัญชาตญาณ” ยกตัวอย่างเช่ น การร้ องไห้ การ
หัวเราะ อาการตัวสันเมือตกใจ เป็ นต้น
2) พฤติกรรมทีเกิ ดจากการเรี ยนรู ้ เป็ นพฤติกรรมทีได้มาจากการสังเกต
และจดจํา หรื อเกิ ดจากการฝึ กฝนด้วยตนเอง โดยได้รับอิทธิ พลมาจากวัฒนธรรมของกลุ่มหรื อของ
สังคม ตลอดจนอิทธิ พลของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์
ซึ งพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ตามจุดมุ่งหมายตามแนวคิดของ Bloom (1956) ได้มุ่งพัฒนาใน 3
ด้าน ได้แก่
(1) ด้านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) เป็ นการเรี ยนรู ้ทีเป็ นความ
สามารถทางสมองครอบคลุ มพฤติกรรมประเภท ความจํา ความเข้าใจ การนําไปใช้ การวิเคราะห์
การสังเคราะห์และประเมินผล
(2) ด้านเจตพิสัย (Affective Domain) เป็ นการเรี ยนรู้ทีเปลียนแปลง
ด้านความรู ้ สึก ครอบคลุ มพฤติกรมประเภท ความรู ้ สึก ความสนใจ ทัศนคติ การประเมิ นค่าและ
ค่านิยม
(3) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็ นการเรี ยนรู้ทีเป็ น
ความสามารถด้า นการปฏิ บ ัติ ค รอบคลุ ม พฤติ ก รรมประเภทการเคลื อนไหว การกระทํา การ
ปฏิบตั ิงาน การมีทกั ษะและความชํานาญ
ในขณะเดียวกัน Dollard and Miller (1950) ได้อธิ บายองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้ไว้ 4
ประการ ได้แก่
(1) แรงขับ (Drive) เป็ นความต้องการทีเกิดขึนภายในตัวของปั จเจก
บุคคล ซึ งเป็ นความพร้อมทีจะเรี ยนรู ้ของบุคคลทังสมอง ระบบประสาทสัมผัส และกล้ามเนื อ แรง
ขับและความพร้อมเหล่านีจะก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรื อพฤติกรรมทีจะชักนําไปสู่ การเรี ยนรู ้ต่อไป
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(2) สิ งเร้า (Stimulus) เป็ นสิ งแวดล้อมทีเกิดขึนในสถานการณ์ ต่างๆ
ซึ งเป็ นตัวการทีทําให้บุคคลมีปฏิกิริยาหรื อแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ งเร้านันๆ
(3) การตอบสนอง (Response) เป็ นปฏิกิริยา หรื อพฤติกรรมต่างๆ ที
แสดงออกมาเมือบุคคลได้รับการกระตุน้ จากสิ งเร้า ทังส่ วนทีสังเกตเห็นได้และส่ วนทีไม่สามารถ
สังเกตเห็นได้ อาทิ การเคลือนไหว ท่าทาง คําพูด ความคิด การรับรู ้ ความสนใจ และความรู ้สึก เป็ น
ต้น
(4) การเสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นการให้ สิ งที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
บุคคลอันมี ผลในการเพิมพลังให้เกิ ดการเชื อมโยง ระหว่างสิ งเร้ ากับการตอบสนองเพิมขึ น การ
เสริ มแรงจึงมีทงบวกและลบ
ั
ซึงมีผลต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลอย่างมาก
นอกจากนี ยังได้กล่าวถึ งการเกิ ดการเรี ยนรู ้ว่าสามารถนําไปใช้ในการกระตุน้ ความสนใจ
แก่บุคคลทีเข้าร่ วมในกิจกรรมนันๆ โดยผ่านการเรี ยนรู ้ 2 รู ปแบบ (Dollard & Miller, 1950) คือ
(1) การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ตรง เป็ นประสบการณ์ทีบุคคลได้
พบหรื อสัมผัสด้วยตนเอง
(2) การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อม เป็ นประสบการณ์ทีทีไม่ได้
เกิดขึนโดยตรงกับผูท้ ีเรี ยนรู้ แต่อาจได้รับประสบการณ์ทางอืนจาก การอบรมสังสอนหรื อการบอก
เล่า การอ่านหนังสื อต่างๆ และการรับรู้จากสื อ
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรง ยังสามารถอธิ บายได้ดว้ ยทฤษฎี การเรี ยนรู ้การวางเงือนไข
แบบการกระทํา (Operant Conditioning Theory) ของ (Skinner, 1965) ส่ วนการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ทางอ้อมนันสามารถอธิ บายได้ดว้ ย ทฤษฎี ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของ
(Bandura, 2011)
ในขณะทีการปรับเปลียนพฤติกรรมของมนุ ษย์ สามารถจําแนกได้เป็ น 4 ลักษณะ ได้แก่
(1) การปรั บ เปลี ยนทางด้ า นสรี ระร่ างกาย อาทิ การปรั บ ปรุ ง
บุคลิกภาพ การแต่งกาย การพูด เป็ นต้น
(2) การปรับเปลี ยนทางด้านอารมณ์และความรู้สึกนึ กคิดให้มีความ
สอดคล้องกับบุคคลอืน เพือสร้างสัมพันธภาพทีดี
(3) การปรับเปลียนทางด้านสติปัญญา อาทิ การศึกษาค้นคว้าเพือให้
มีความรู ้ทีทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และความคิดของคนใน
(4) การปรับเปลียนอุดมคติ เป็ นความสามารถในการพัฒนาหลักการ
แนวทางบางส่ ว นบางตอนเพื อให้เ ข้า กับ บริ บ ทของสั ง คม โดยพิ จ ารณาจากความจํา เป็ น และ
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เหตุการณ์ทีเกิดขึน เพือให้บรรลุเป้ าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนร่ วม และเพือสวัสดิภาพของ
ตนเองและของกลุ่ม
กล่ า วโดยสรุ ป คื อ กลไกที ก่ อ ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมนันจะต้อ งประกอบด้ว ย สิ งเร้ า หรื อ
ตัวกระตุ ้น (Stimulus) และเหตุ จูง ใจ (Motivations) อัน เป็ นความพร้ อมภายในร่ า งกายก่ อนที จะ
แสดงพฤติกรรมออกมา ยกตัวอย่างเช่น ความคิด ความกระหาย เป็ นต้น
2.2.9.3 ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างทัศ นคติ แ ละพฤติ ก รรม ทัศ นคติ ก ับ พฤติ ก รรมมี
ความสัมพันธ์ ทีส่ งผลเกียวเนื องกัน กล่าวคือ ทัศนคติทาํ ให้เกิ ดการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ใน
ขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลมีผลต่อทัศนคติของบุคคลด้วยเช่นกัน
จากแนวคิดของ Triandis (1971) ได้กล่าวไว้วา่ ทัศนคติเป็ นเพียงองค์ประกอบหนึ งทีทําให้
เกิดพฤติกรรม ทังนีเนื องมาจากพฤติกรรมของบุคคลเป็ นผลมาจาก ทัศนคติ บรรทัดฐานทางสังคม
นิสัย และผลทีคาดหวัง หากทัศนคติของบุคคลมีความสอดคล้องกับมาตรฐานหรื อบรรทัดฐานของ
กลุ่ ม ก็ จ ะเป็ นการเสริ ม แรง (Reinforcement) ให้ กับ ทัศ นคติ นันมากขึ น แต่ ใ นทางตรงกัน ข้า มก็
อาจจะเป็ นการลดการเสริ ม แรงหรื อการลงโทษ (Punishment) ถ้า หากบุ ค คลนันมี ท ัศ นคติ ไ ม่
สอดคล้องกับมาตรฐานหรื อบรรทัดฐานของกลุ่ม ซึงอาจจะใช้วธิ ี การพิจารณา ได้แก่
1) การยึดติดอยูก่ บั กลุ่ม ทําให้บุคคลเปลียนแปลงทัศนคติได้ยากทีสุ ด ถ้า
การเปลียนแปลงนัน เป็ นความพยายามของบุคคลภายนอก
2) การสนับสนุ น หรื อเห็นด้วยกับทัศนคติ บางอย่างของสมาชิ กในกลุ่ม
แม้เพียง 1 คนก็อาจจะสามารถลดอิทธิ พลของกลุ่มใหญ่ทีมีต่อทัศนคติของสมาชิกในกลุ่มได้
3) การยึด มันในความคิ ดหรื อทัศ นคติ บางอย่างของสมาชิ กในกลุ่ ม แม้
เพียง 1 คนก็อาจจะมีอิทธิ พลต่อสมาชิกในกลุ่มได้
4) การเปลียนแปลงทัศนคติโดยใช้อิทธิ พลทางสังคม (Attitude Change :
Social Influence) อิทธิ พลทางสังคมมีผลต่อการเปลียนแปลงทัศนคติและการตัดสิ นใจในระดับทีสู ง
เพราะขณะทีบุคคลกําลังตัดสิ นใจ ย่อมมีกลุ่มบุคคลทีมีความสําคัญ ต่อผูเ้ ข้ามาเกียวข้อง ได้แก่บุคคล
ในครอบครัว ญาติพน้ี อง และเพือน เป็ นต้น
จากการศึ กษาข้อมูลทีเกี ยวข้องของผูว้ ิจยั พบว่า การเปลียนแปลงทัศนคติ และพฤติ กรรม
เป็ นผลกระทบทีเป็ นไปได้จากการเรี ยนรู ้ และเป็ นองค์ประกอบสําคัญเกียวกับ ผลสัมฤทธิ ทางการ
ศึกษาและการเรี ยนรู ้ของคน ได้แก่
1) ทฤษฎีความสอดคล้อง (Consistency Theory) เป็ นทฤษฎีทีเกียวข้อง
กับ อารมณ์ ความรู ้ และการรู ้ คิ ด (Affective-Cognitive Consistency Theory) ที ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกบั ความเชือ (Believes) กล่าวคือ การสื อสารสามารถจูงใจและทําให้
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เกิ ดการเปลียนแปลงขององค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู ้ และทัศนคติ โดยเปลียนองค์ประกอบ
ทางการรู ้คิดของทัศนคติ (Abelson, 1968)
เช่นเดียวกับทฤษฎีสือทีว่าด้วยการชวนเชือหรื อโฆษณาชวนเชือ (Propaganda Theory) เป็ น
ทฤษฎีทีได้รับการค้นคว้าอย่างจริ งจังโดย Lasswell (1939) ซึ งมองว่าการชวนเชือไม่ได้มีผลสัมฤทธิ
ในตัวของมันเอง หากแต่ใช้ประโยชน์จากหลักการทางจิตวิทยาของ Freud, Strachey, and Freud
(2007) มาอธิ บาย โดยมองว่าสื อมวลชนเป็ นกลไกทีมีประสิ ทธิ ภาพอย่างยิงในการสื อสารโฆษณา
ชวนเชื อ เพือโน้มน้าวความคิ ดเห็ น และการกระทํา ต่างๆ ของผูร้ ับสาร นอกจากนี ยังชี ให้เห็นถึ ง
สภาพเศรษฐกิ จทีตํามี ผลต่อสภาพจิตและการกระทํา ของมนุ ษ ย์ จิ ตทีเปราะบางของผูร้ ั บสารเป็ น
ประโยชน์ต่อการชวนเชื ออย่างยิง เมือผูร้ ับสารได้รับการคุ กคามจากสื อของรัฐย่อมส่ งผลต่ อชี วิต
ส่ วนตัวของผูร้ ับสารเอง
Lasswell (1934 as cited in Baran & Davis, 2011) เรี ยกกระบวนการโฆษณาชวนเชือนี ว่า
“การปลูกฝัง” (Cultivation) โดยผูส้ ่ งสารจะวางแผนกลยุทธ์และเลื อกวิธีการนําเสนอและเลือกใช้
สัญลักษณ์ ทีสามารถเชื อมโยงกับอารมณ์ ความรู ้ สึกของผูร้ ับสาร เมือกลยุทธ์การปลู กฝังทํางานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ผลก็จะเกิ ดการสร้าง “สัญลักษณ์ร่วมขึนมา” (Collective/Master Symbols) ระหว่าง
ผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสาร ซึ งประกอบไปด้วยการใช้เวลาสังสมอย่างต่อเนื องยาวนานรวมทังการเลือกใช้
สื อประเภทต่างๆ ประกอบกัน
ทังนียังมีนกั วารสารศาสตร์ Lippmann (1946) ได้สนับสนุ นและเห็นพ้องกับแนวคิดลาสเวลล์เกียวกับความสามารถของคนโดยเฉลียเชือในโลกทางสังคม และตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลในสิ ง
ทีพวกเขาได้กระทําทังนี ยังชี ให้เห็นว่าโลกภายนอกกับโลกในอุดมคติ ของมนุ ษย์มีความแตกต่าง
อย่างหลีกเลียงไม่ได้
กระทังได้เกิ ดสํานักคิดปฏิ บ ตั ิการนิ ยม (Pragmatism) ซึ งเป็ นสํานักคิดทีเน้นยําการนําเอา
ความรู ้ไปปฏิ บตั ิ โดยใช้องค์ความรู ้เป็ นเครื องมือในการปรับตัวเพือเข้าสู่ ความจริ งและควบคุ ม ซึ ง
สํานักคิดปฏิบตั ิการนิยมนีมีความเชือว่าคนทีมีการศึกษาจะคิดในเชิ งวิพากษ์ได้โดยเฉพาะกับเนื อหา
ของสื อ และจะนํา มาใช้ อ ย่ า งรู ้ เ ท่ า ทัน สื อ ดัง นันรั ฐ ต้อ งให้ ค วามสํ า คัญกับ การเรี ยนรู ้ ใ นเรื อง
สาธารณะและการอภิปรายความเรื องราวทีเกียวข้องกับสาธารณะได้ การรู ้ เท่าทันการชวนเชื อนัน
จําเป็ นต้องรู ้เทคนิคในการชวนเชือซึ งประกอบด้วยลักษณะ 7 ประการ (Baran & Davis, 2011)ได้แก่
(1) การเรี ยกชื อ (Name-Calling) เป็ นการสร้ า งความไม่ ไ ว้ใ นใน
ระบบด้วยการกําหนดชือต่างๆ โดยตังชือในเชิงลบ
(2) ข้อความทัวไปทีสร้างสรรค์บรรเจิด (Glittering Generality) อาทิ
เช่น การสร้างคําขวัญด้วยข้อความทีจับใจไม่จาํ เป็ นต้องมีหลักฐานมาสนับสนุน
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(3) การถ่ า ยโอน (Transfer) กล่ า วคื อ อํา นาจแห่ ง สาธารณชนถู ก
มอบหมายถ่ายโอนให้แก่ผมู ้ ีอาํ นาจหน้าที
(4) การให้เกียรติหรื อการรับรอง (Testimonial) เป็ นการรับรองแก่ผู ้
ทีสนับสนุ นการชวนเชือด้วยการส่ งเสริ มความคิดของคนในกลุ่มชนชันนํา
(5) การเป็ นสามัญชนธรรมดา (Plain Folks) อธิ บายได้วา่ ทุกคนเป็ น
ประชาชนเหมือนกันหมดไม่ได้มีความแตกต่างกัน
(6) การโหนกระแส (Bandwagon) เป็ นการทําให้ประชาชนเกิดการ
โน้มเอียงมาเข้าข้างโดยไม่สนใจว่าจะต้องโกหกมากน้อยเพียงใด
(7) การสลับ ไพ่ (Card-Stacking) กล่ า วคื อ ไม่ ใ ช่ ทุ ก คนจะได้สิ งที
เหมือนกัน มีเพียงคนบางกลุ่ มเท่านันทีจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจไม่ใช่ ส าธารณชน อันเป็ นการสนับสนุ น
อัตตาธิปไตย
จากที ได้ก ล่ า วมาข้า งต้น จะเห็ น ได้ ว่ า ทฤษฎี ก ารชวนเชื อเป็ นทฤษฎี ร ะบบของงาน
สื อมวลชนทีมีอิทธิ พลต่อความคิดเห็ น ความเชื อของผูร้ ับสาร นอกจากนี ยังสามารถส่ งผลกระทบ
ต่ อ ความเป็ นส่ ว นตัว สั ง คม และวัฒนธรรมเป็ นปั จ จัยที สร้ า งอํา นาจให้ สื อส่ ง ผลกระทบ และ
สามารถใช้ในการรณรงค์เพือบ่มเพาะหรื อปลู กฝังสัญลักษณ์ทีต้องการให้ครอบงําสังคม โดยการ
สอดแทรก คติความเชื อ ค่านิ ยม อุดมการณ์ ลงไปในเนื อหาสารทีนําเสนอโดยสื อหรื อถูกสื อสร้ าง
ขึน
2) ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ (Learning Theory) เป็ นทฤษฎีทีให้ความสําคัญกับ
คุ ณลักษณะของการกระตุน้ ของสถานการณ์ในการติดต่อสื อสาร เมือทัศนคติจะมีการเปลียนแปลง
นัน เกิ ดจากการเข้าแทนที ด้วยความตังใจหรื อเจตนา ความเข้าใจและการยอมรั บของบุ คคล ใน
เรื องราวต่างๆ ทีเกี ยวข้อง ทังนี การเปลี ยนแปลงทัศนคติเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู ้ ยกตัวอย่างเช่ น
ผลลัพธ์จากประสบการณ์ทีผ่านมาต่อบริ บทแวดล้อมทีเกียวข้อง (Mowrer, 1960)
เช่นเดียวกับทฤษฎีการปลู กฝั งได้รับการพัฒนาขึนโดย Gerbner (1998) ซึ ง
ทฤษฎี นีได้ศึ ก ษาบทบาทของสื อมวลชนที มี ต่อมวลชนในสั ง คม หลัก ของทฤษฎี ก ารบ่ ม เพาะ
วัฒนธรรมเป็ นแนวทางทีเชือว่าโทรทัศน์สามารถบ่มเพาะหรื อสร้างสรรค์โลกทัศน์ให้กบั ประชาชน
หรื อผูร้ ับสารโดยไม่ได้คาํ นึ งว่าจะถู กหรื อผิด เมือผูร้ ับสารได้รับชมโทรทัศ น์แล้วก็จะมี ความเชื อ
เช่ นนัน สําหรับ วิเคราะห์ การบ่มเพาะวัฒนธรรมนี เป็ นการศึกษาทีเน้นไปในทางประจักรนิ ยมที
คํานึงถึงอิทธิ พลของสื อมวลชนทีมีต่อวัฒนธรรมโดยมีกระบวนการบ่มเพาะหรื อปลู กฝังวัฒนธรรม
อยู่ 4 ขันตอน (Signorielli & Morgan, 1990) ได้แก่
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(1) ขันวิเคราะห์ระบบสารเป็ นการศึกษาถึงสาระในขึนรายละเอียด
จากสื อเพือประเมินการนําเสนอทีซําและเป็ นไปอย่างคงเส้นคงวาไม่วา่ จะเป็ นเรื องของภาพลักษณ์
แก่นเรื อง ค่านิยม และการพรรณนาถึงตัวละคร เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่ผูว้ ิจยั มักนิ ยมศึกษาด้วยการ
แจงนับสาระทีปรากฏซําๆ ในสื อประเภทต่างๆ
(2) ขันกําหนดคําถามเกี ยวกับความจริ งทางสังคมตามมุ มมองของ
ผูร้ ับสาร กล่าวคือ เป็ นการให้คาํ จํากัดความในเรื องความรุ นแรง หรื อพฤติกรรมของตัวละครทีเป็ น
แบบอย่าง
(3) ขันสํารวจผูร้ ั บ สารที มี ต่ อคํา ถามเกี ยวกับ ความจริ ง ทางสั ง คม
กล่าวคือ ผูร้ ับสารสามารถจดจําสิ งได้บา้ งเกียวกับการรับชมสื อประเภทต่างๆ
(4) ขันเปรี ยบเที ยบผูร้ ั บสารเกี ยวกับ ความจริ งทางสัง คม กล่ าวคื อ
เป็ นศึกษาผูเ้ ปิ ดรับสื อในระดับทีน้อยกับผูเ้ ปิ ดรับสื อในระดับทีมากหรื อผูเ้ สพติดสื อ มีความแตกต่าง
หรื อคล้ายคลึงกันอย่างไร
โดยทัง 4 ขันตอนจะให้ความรู้ทงั 2 ด้าน คือ จากสื อและจากตัวผูร้ ับสาร พร้ อมทังสามารถ
นํามาเปรี ยบเที ยบผลของการรับชมได้ ในการบ่มเพาะหรื อปลู กฝั งวัฒนธรรมอาจทําได้ 2 วิถีทาง
ได้แก่
(1) การสร้ า งกระแสหลัก (Mainstreaming) กล่ าวคื อ กระบวนการ
เปิ ดรับสื อของผูร้ ับชมรายการอย่างเสพติดจะทําให้ถูกครอบงําโดยสัญลักษณ์จากสื อประเภทต่างๆ
ทีมีผลต่อโลกทัศน์
(2) การสอดคล้อ งหรื อ พ้อ งกับ ชี วิ ตจริ ง (Resonance) เป็ นการบ่ ม
เบาะหรื อปลูกฝังวัฒนธรรมทีเกิดขึนอย่างซําๆ กับผูร้ ับสาร หรื ออีกนัยหนึงคือเมือผูร้ ับสารเห็ นสิ ง
ต่ า งๆ ในสื อแต่ ล ะประเภท และสิ งเหล่ า นันมี ค วามสอดคล้อ งหรื อ พ้อ งกับ สิ งที เกิ ด ขึ นอยู่ใ น
ชี วติ ประจําวัน เท่ากับว่าผูร้ ับสารได้รับการปลูกฝังเพิมเป็ นสองเท่า
“ทฤษฎีก ารบ่มเพาะวัฒนธรรมหรื อทฤษฎี การปลู กฝั ง” Gerbner, Gross, Morgan, and
Signorielli (1980) ได้สรุ ปข้อค้นพบว่า “สื อ” (โทรทัศน์) มีบทบาทในลักษณะของ 3B ได้แก่
(1) สื อสร้างความไม่กระจ่างชัด (Blurring) สื อจะค่อยๆ ลบภาพหรื อ
ทําให้โลกของความเป็ นจริ งทีคนเคยมีหรื ออาจจะมาจากประสบการณ์ตรงหรื อการเรี ยนรู ้ จากแหล่ง
อืนๆ ลดเลือนจางหายไป กล่าวคือ ความไม่กระจ่างชัดส่ งผลให้ผูร้ ับสารไม่สามารถการแยกแยะ
มุมมองระหว่างโลกแห่งความเป็ นจริ งกับโลกเสมือนจริ งในสื อประเภทต่างๆ ได้
(2) สื อสร้ า งการผสมผสานหรื อการหลอมรวม (Blending) สื อจะ
ค่อยๆ ผสมผสานความเป็ นจริ งของคนเข้า กับ กระแสหลักทางวัฒนธรรมที มีอยู่ในสื อ กล่า วคื อ
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ความเป็ นจริ งต่างๆ ในโลกแห่ งความเป็ นจริ งถู กสื อนําไปหลอมรวมเข้าไว้ในโลกเสมื อนจริ งจน
กลายเป็ นกระแสหลักทางวัฒนธรรมทีมีอยูใ่ นสื อประเภทต่างๆ
(3) สื อสร้ างการโน้ม เอียง (Bending) สื อจะค่อยๆ โน้ม ให้โลกของ
คนเป็ นไปตามกระแสหลักทีตอบสนองต่อผลประโยชน์ของสื อเอง กล่าวคื อ สื อจะพยายามทํา ให้
โลกแห่งความจริ งดําเนิ นไปตามกระหลักทางวัฒนธรรมทีตอบสนองต่อผลประโยชน์ของสถาบัน/
องค์กรสื อ และผูอ้ ุปถัมภ์สือ
กล่าวโดยสรุ ป คือ ทฤษฎี การปลู กฝั งหรื อบ่มเพาะวัฒนธรรม (Cultivation Theory) เป็ น
ทฤษฎี ที นํา ไปใช้เ พื ออธิ บ ายบทบาทและเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะของสื อประเภทต่ า งๆ รวมไปถึ ง
ผลกระทบทีเกิดขึนจากการปลูกฝังความจริ งหรื อการบ่มเพาะวัฒนธรรมทีมากจนเกินกว่าจะสังเกต
ได้ และทํา ให้เข้าใจถึ งหลักเกณฑ์การเปลี ยนแปลงทางสั งคม อย่างไรก็ ตามแต่ทฤษฎี นีสามารถ
นําไปใช้วเิ คราะห์ได้ดีกบั ผูร้ ับชมหรื อผูร้ ับสารทีเป็ นผูเ้ สพติดสื อ อย่างเช่น รายการโทรทัศน์ เป็ นต้น
3) ทฤษฎีการตัดสิ นใจทางสังคม (Social Judgement Theory) เป็ นทฤษฎี
ทีมีจุดเน้นในการศึกษาทีว่าด้วย ทัศนคติของคนจะช่ วยเสริ มสร้ างการตัดสิ นใจหรื อเรี ยกว่าการมี
อิ ทธิ พลต่ อกัน โดยทฤษฎี การตัดสิ นใจทางสั งคมจะใช้สําหรับพยากรณ์ การเปลี ยนแปลงทัศนคติ
ของคนว่าในขณะนันเป็ นเช่ น ใด เพือช่ ว ยส่ งเสริ มให้มี การตัด สิ นใจในการมี บทบาทหน้าทีของ
ทัศนคติในรู ปแบบใหม่ในอนาคต (Doherty & Kurz, 1996)
เช่นเดียวกับแนวคิดการประกอบสร้างความเป็ นจริ งทางสังคม (The Construction of Social
Reality) ซึ ง Searle ได้อธิ บ ายเกียวกับแนวคิดนี ไว้ว่า เป็ นกลุ่ มของทฤษฎี ทางวัฒนธรรม ที เชื อว่า
“ความเป็ นจริ ง ” (Reality) ไม่ ใ ช่ สิ งที มี อ ยู่ แต่ “ความเป็ นจริ ง เป็ นสิ งที ถู ก สร้ า งสรรค์ขึ นมา”
(Construct) เมื อนํา แนวคิ ด ดังกล่ า ว มาเชื อมโยงกับ ศาสตร์ ข องสื อมวลชน ยกตัว อย่างเช่ น การ
รายงานข่าว ในทางสื อมวลชนนัน “ข่าว” อาจไม่ใช่การรายงานความเป็ นจริ งทีเกิดขึนเป็ นเหตุการณ์
หากแต่เป็ นการ “สร้างสรรค์” ความเป็ นจริ งจากเหตุการณ์เหล่านันขึนมา ทังนีก็ขึนอยูก่ บั ว่านักข่าว
แต่ละคนจะเลือกเอาเหตุการณ์เหล่านันมาสร้างเป็ นข่าวอย่างไร (Searle, 1995)
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ในส่ วนของผูร้ ั บ สาร แนวคิ ด การสร้ า งความเป็ นจริ งทางสั ง คมได้อ าศัย หลัก การของ
Mead and Morris (1972) ซึ งมองว่าผูร้ ั บ สารไม่ ใ ช่ เ พีย งแค่ ผูร้ ั บ ชมประเภทแน่ นิง (Passive
Audience/Recipient) หรื อนังรอให้สือมวลชนเป็ นฝ่ ายสร้างความจริ งมากรอบตนเองเพียงฝ่ ายเดียว
หากมองในอี ก มุ มมองหนึ งจะพบว่า ผู ร้ ั บ สารจะมี คุณลัก ษณะแห่ ง ความกระตื อรื อ ร้ น (Active)
กล่ า วคื อ ผู ้รั บ สารยัง เป็ นผู ้ที ได้น ํา เอาเนื อหาจากสื อมวลชนมาสร้ า งทัศ นคติ ความเชื อ และ
สนับสนุ นความคิดของตนเอง ดังนันทังสื อมวลชนและผูร้ ับสารต่างมีส่วนช่วยกันสร้ างความจริ งที
เป็ นต้นแบบของแต่ละบุคคลขึนมา (กาญจนา แก้วเทพ, 2544) ดังภาพที 2.7
โลกทางกายภาพ

ปัจเจกบุคคล ก

ปัจเจกบุคคล ข
โลกทางทางสังคม

ภาพที 2.7 โลกทางกายภาพและโลกทางสังคมของปัจเจกบุคคล
แหล่งทีมา: กาญจนา แก้วเทพ, 2544.
จากภาพที 2.7 อธิ บายได้ว่า ปั จเจกบุคคลจะถู กแวดล้อมด้วยโลก 2 ลักษณะ คือ โลกทาง
กายภาพ ซึ งเป็ นโลกตามธรรมชาติ ที ประกอบไปด้ว ย ท้องฟ้ า แม่ น ํา ต้น ไม้ สิ งมี ชี วิต อาคาร
บ้านเรื อน ฯลฯ กับโลกทางสังคม ซึ งเกิ ดจากการสร้ างทางสังคม (Construct) กล่าวคือ โลกทาง
สังคมนันมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถินในแต่ละยุค ปั จจุบนั สื อมวลชนได้เข้ามามีบทบาท
สํา คัญในการสร้ า งความเป็ นจริ งทางสั งคมมากขึ น เพือแวดล้อมหรื อครอบงํา ปั จเจกบุ ค คลให้
สามารถรับรู ้โลกแห่ งสังคมเกียวกับความจริ งของเรื องต่างๆ เหล่านันได้เป็ นอย่างดี แม้แต่บุคคลที
ไม่เคยสัมผัสโลกทางกายภาพมาก่อน ซึงเป็ นผลสื บเนืองมาจากการทํางานของสื อมวลชน
4) ทฤษฎีเกียวกับการปฏิบตั ิตามหน้าที (Functional Theory) เป็ นทฤษฎีที
มี คาํ ถามพืนฐานเกี ยวกับทัศนคติ ทีตระหนักถึ งเป้ าหมาย ยกตัวอย่างเช่ น หน้าทีเช่นใดทีสามารถ
ส่ งเสริ มทัศนคติ ซึ งเป็ นการทําความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของทัศนคตินนๆ
ั โดยทีเหตุผลของการมี
ทัศนคติทีเปลียนแปลงเป็ นเรื องส่ วนบุคคลและมี ความสัมพันธ์กบั หน้าที ส่ วนบุค คลของทัศ นคติ
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ได้แก่ หน้าทีซึ งถื อผลประโยชน์เป็ นสําคัญ (Utilitarian Function) หน้าทีของความรู ้ (Knowledge
Function) หน้าทีในการป้ องการด้านอัตตา (Ego - Defensive Function) และหน้าทีในการแสดงออก
ซึ งค่านิยม (Value - Expressive Function) (Katz, 1960)
การเปลี ยนแปลงของทัศนคติ นนั เป็ นผลกระทบทีเกิ ดขึ นสื บเนื องมาจากการเรี ยนรู้และ
องค์ประกอบทีสําคัญเกียวกับผลสัมฤทธิทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ของปั จเจกบุคคล โดยมีทฤษฎี
เข้ามาข้องเกียว ได้แก่ ทฤษฎีความสอดคล้อง ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ทฤษฎี การตัดสิ นใจทางสังคม และ
ทฤษฎีเกียวกับการปฏิบตั ิตามหน้าที
ในขณะเดียวกันการเปลียนแปลงพฤติกรรมนันมีส่วนเกียวข้องกับปั จจัยอืนๆ ได้แก่ ปั จจัย
ทางสิ งแวดล้อม ปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยทีเกิดจากตัวพฤติกรรมเอง โดยมี หลักการสําคัญของ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมมนุ ษย์ทีสามารถตัดแปลงพฤติกรรมผ่านการใช้กระบวนการทีทําอย่าง
ซําๆ โดยผูอ้ ืน ความสามารถในการทําซํานันอาจจะบรรลุ ผลผ่านกระบวนการหรื อวิธีการต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น การบรรยายหรื ออภิปราย การสาธิ ต หรื อการฝึ กอบรมเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
ดังนันในการศึกษา “การเสริ มสร้ างรู ปแบบการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก” ก็ควรทีจะมีการ
วิเคราะห์ถึงการเปลียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมเพิมเติม จึงควรนําทฤษฎีดงั กล่าวมาใช้พิจารณา
เป็ นแนวทางในการสังเคราะห์แยกแยะกลไกขับเคลือนหลักการหรื อกิ จกรรมต่างๆ ให้สอดคล้อง
เหมาะสมเพือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทีได้กาํ หนดไว้
2.2.9.4 ด้านความต้องการของมนุ ษ ย์ จากการศึกษาเอกสารทีเกี ยวข้องกับความ
ต้องการ ผูว้ ิจยั ค้นพบว่ามีแนวคิดและทฤษฎีทีสอดคล้องอยู่ 3 แนวคิด ได้แก่
1) ความต้องการตามหลักพุท ธศาสนา ในทางพุท ธศาสนา ได้ก ล่ าวถึ ง
ความต้องการของมนุ ษย์ (ความอยาก) ซึ งเรี ยกว่า “กิเลส” มีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่ (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต), 2538)
(1) กามตัณหา คือ ความอยากในกามคุณทัง 5 ซึ งเป็ นความอยากหรื อ
ปรารถนาในสิ งน่ ารักใคร่ พอใจ ในลักษณะของ รู ป รส กลิ น เสี ยง สัมผัส แต่มิใช่ หมายถึ งความ
ต้องการทางเพศเพียงอย่างเดียวอย่างทีคนส่วนใหญ่เข้าใจ
(2) ภวตัณหา คือ ความอยากมี อยากเป็ น อยากได้
(3) วิภวตัณหา คือ ความไม่อยากมี ไม่อยากเป็ น ไม่อยากได้
2) ทฤษฎี ความต้องการตามแนวคิ ดของ Murray (1938) กล่าวไว้ว่า
“ความต้องการเป็ นสิ งที เกิ ดขึนเนื องมาจากสภาพทางร่ างกายและสภาพจิตใจ” ในขณะที (โยธิ น
ศันสนยุทธ, 2530) ได้สรุ ปไว้ ได้แก่
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(1) ความต้องการทีจะเอาชนะด้วยการแสดงความก้าวร้าว (Need for
Aggression) เป็ นความต้องการทีจะเอาชนะผูอ้ ืนหรื อสิ งทีขัดขวางด้วยความรุ นแรง
(2) ความต้องการทีจะเอาชนะอุปสรรค (Need for Counteraction)
เป็ นความต้องการทีจะฟั นฝ่ าปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลว ด้วยการสร้างความพยายามขึนมา
(3) ความต้องการทีจะยอมแพ้ (Need for Abasement) เป็ นความต้อง
การทีจะยอมแพ้ยอมรับผิด ยอมรับคําวิจารณ์ หรื อยอมรับการถูกลงโทษ
(4) ความต้องการที จะป้ องกันตนเอง (Need for Defendant) เป็ น
ความต้องการที จะป้ องกัน ตนเองจากคําวิ พากษ์ วิ จารณ์ การตําหนิ ติเ ตื อ น ซึ งเป็ นการป้ องกัน
ทางด้านจิตใจ โดยหาเหตุผลมาอธิ บายการกระทําของตน มีการป้ องกันตนเอง เพือให้พน้ ผิดจากการ
กระทําต่างๆ
(5) ความต้องการเป็ นอิสระ (Need for Autonomy) เป็ นความต้องการ
ทีปรารถนาจะเป็ นอิสระจากสิ งกดขีทังปวง ต้องการทีจะต่อสู ้ดินรนเพือเป็ นตัวของตัวเอง
(6) ความต้องการความสําเร็ จ (Need for Achievement) เป็ นความ
ต้องการทีจะกระทําสิ งต่างๆ ทียากลําบากให้ประสบความสําเร็ จ
(7) ความต้องการสร้ างมิตรภาพ (Need for Affiliation) เป็ นความ
ต้องการทีจะทําให้ผอู ้ ืนรักใคร่ ต้องการรู ้จกั หรื อมีความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน ต้องการเอาอกเอาใจ มี
ความซื อสัตย์ต่อเพือนฝูง พยายามสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลอืน
(8) ความต้องการความสนุ ก สนาน (Need for Play) เป็ นความ
ต้องการทีจะแสดงความสนุกสนาน ต้องการหัวเราะเพือผ่อนคลายความตึงเครี ยดมีการสร้างหรื อเล่า
เรื องตลกขบขัน
(9) ความต้องการแยกตนเองออกจากผูอ้ ืน (Need for Rejection) เป็ น
ความต้องการทีบุคคลมักจะมีความปรารถนา ในการทีจะแยกตนเองออกจากผูอ้ ืน ไม่ความรู ้สึกยินดี
ยินร้ายกับบุคคลอืน ต้องการเมินเฉยจากผูอ้ ืนไม่สนใจบุคคลรอบข้าง
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(10) ความต้องการความช่ วยเหลื อจากบุคคลอืน (Need for Succorance) เป็ นความต้อ งการให้ บุ ค คลอื นให้ ค วามสนใจ เห็ น อกเห็ น ใจ มี ค วามสงสารในตนเอง
ต้องการได้รับการช่วยเหลือ การดูแลให้คาํ แนะนําจากบุคคลเหล่านัน
(11) ความต้องการที จะให้ความช่ วยเหลื อต่อบุ คคลอื น (Need for
Nurture) เป็ นความต้องการทีจะเข้าร่ วมในการทํากิ จกรรมในการทํากิจกรรมกับบุคคลอืน โดยการ
ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอืนให้พน้ จากภัยอันตรายต่างๆ
(12) ความต้องการทีจะสร้ างความประทับใจให้กบั ผูอ้ ืน (Need for
Exhibition) เป็ นความต้องการทีจะให้บุคคลอืนได้เห็น ได้ยินเกียวกับเรื องราวของตนเอง ต้องการ
ให้ผอู้ ืนมีความสนใจ สนุกสนานแปลกใจ หรื อตกใจในเรื องราวของตนเอง
(13) ความต้องการมี อิทธิ พลเหนื อบุคคลอืน (Need for Dominance)
เป็ นความต้องการทีจะให้บุคคลอืนปฏิบตั ิตามคํา สังหรื อความคิด ความต้องการของตน ทําให้เกิ ด
ความรู ้สึกว่าตนมีอิทธิ พลเหนือว่าบุคคลอืน
(14) ความต้อ งการที จะยอมรั บ นับ ถื อ ผู ้อ าวุ โ สกว่ า (Need for
Deference) เป็ นความต้องการทีจะยอมรับนับถื อผูอ้ าวุโสกว่าด้วยความยินดี รวมทังนิ ยมชมชืนใน
บุคคลทีมีอาํ นาจเหนือกว่า พร้อมทีจะให้ความร่ วมมือกับบุคคลดังกล่าวด้วยความยินดี
(15) ความต้องการหลีกเลียงความรู ้สึกล้มเหลว (Need for Avoidance
of Inferiority) เป็ นความต้องการหลีกเลียงให้พน้ จากความอับอายทังหลาย ต้องการหลีกเลียงการดู
ถูก หรื อการกระทําต่างๆ ทีก่อให้เกิดความละอายใจ รู ้สึกอับอาย ล้มเหลว พ่ายแพ้
(16) ความต้องการทีจะหลีกเลียงจากอันตราย (Need for Avoidance
Harm) เป็ นความต้องการทีจะหลีกเลียงความเจ็บปวดทางด้านร่ างกาย ต้องการได้รับความปลอดภัย
จากอันตรายทังปวง
(17) ความต้องการทีจะหลีกเลียงการถู กตําหนิ หรื อถูกลงโทษ (Need
for Avoidance of Blame) เป็ นความต้องการทีจะหลีกเลียงการลงโทษด้วยการคล้อยตามกลุ่ม หรื อ
ยอมรับคําสังหรื อปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับของกลุ่มเพราะกลัวถูกลงโทษ
(18) ความต้องการความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย (Need for Orderliness)
เป็ นความต้องการทีจะจัดสิ งต่างๆ ให้อยูใ่ นสภาพทีเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย มีความประณี ต งดงาม
(19) ความต้องการทีจะรักษาชื อเสี ยง (Need for Inviolacy) เป็ นความ
ต้องการทีจะรักษาชือเสี ยงของตนทีมีอยูไ่ ว้จนสุ ดความสามารถ
(20) ความต้องการให้ตนเองมีความแตกต่างจากบุคคลอืน (Need for
Contrariness) เป็ นความต้องการทีอยากจะเด่น นําสมัย ไม่เหมือนใคร
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จากการรวบรวมความต้องการข้างต้นนี ได้มาจากประสบการณ์ตรงของ Murray (1938) ที
ค้นพบจากการรักษาผูป้ ่ วยและจากสังเกตของเขา ซึ งไมได้มาจากการค้นคว้าวิจยั ในสภาพความเป็ น
จริ งตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ความต้องต้องการเหล่านี ได้รับความสนใจมาเป็ นเวลานาน และ
ถึ งแม้ว่าจะมีความต้องการบางอย่างที ขัดกันอยู่บา้ ง ยกตัวอย่างเช่ น ความต้องการทีจะเลียนแบบ
ผูอ้ ืนกับความต้องการเป็ นตัวของตัวเอง ซึง Murray (1938) อธิบายในมุมบุคลิกภาพเนื องจากมีความ
เชือว่าการประเมินบุคลิกภาพต้องดูโดยรวม ไม่สามารถแบ่งแยกให้ขาดออกจากกันทังหมดได้
3) ทฤษฎี ล าํ ดับ ขันความต้องการของ (Maslow, 1943) พบว่า ความ
ต้องการของมนุ ษย์มีลกั ษณะเป็ นลําดับขันตามความสําคัญ (A Hierarchy of Needs) จากตําไปหาสู ง
กล่ าวคื อ เมือความต้องการในระดับตําได้รับการตอบสนองแล้วความต้องต้องการระดับสู งก็ จะ
เรี ยกร้องให้มีการตอบสนองทัน บุคคลจึงมีสิงกระตุน้ ให้ตอ้ งตอบสนองตามลําดับของความต้องการ
5 ประการ ได้แก่
(1) ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Need) เป็ นความ
ต้องการขันพืนฐานทีทุ กคนต้องการเหมือนๆ กัน เป็ นสิ งที จํา เป็ นต่อการดํา รงชี วิต ได้แก่ อาหาร
เครื องนุ่ งห่ ม ยารั กษาโรค ทีอยู่อาศัย ซึ งเป็ นความต้องการทีมีอาํ นาจมากทีสุ ด จากความต้องการ
ทังหมด เมือความต้องการทางร่ างกายได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว ความต้องการในขัน
อืนก็จะเข้ามาแทนที
(2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เป็ นความต้องการที
อยากจะมีความรู ้สึกมันคงปลอดภัย (Safety or Security) จากสภาพแวดล้อมทีปราศจากอันตรายทัง
ทางกายและจิตใจ ความมันคงในอาชี พ รวมถึ งการดําเนิ นชี วิตและสุ ขภาพ บุ คคลจะใฝ่ หาความ
ปลอดภัย ด้วยกันทังสิ น และเมือมีเ หตุ การณ์ ทีทํา ให้เกิ ดความรู ้ สึก ไม่ ปลอดภัย ก็ จะหาบางสิ งที
สามารถปกป้ องคุ ม้ ครอง อาจจะเป็ นบุคคลทีมีความเข้มแข็งทีสามารถจะพึงพาอาศัยได้ รวมถึ งหา
วิธีทีจะขจัดความรู ้ สึกกลัว โดยการนําเอาประสบการณ์ และการเรี ยนรู ้ เข้ามาช่ วยทําให้ความรู ้ สึก
กลัวลดลง
(3) ความต้องการทางสังคม (Social Need) เป็ นความต้องการความ
รัก มิตรภาพ ความใกล้ชิดสนิทสนม การมีโอกาสเข้าสังคมกับผูอ้ ืน ได้รับการยอมรับเป็ นสมาชิกใน
กลุ่ม ใดกลุ่มหนึ งหรื อหลายกลุ่ ม และเป็ นทียอมรับของสังคม บุ คคลต้องการได้รับความรักและ
ความเป็ นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน ยกตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
หรื อบุคคลอืน สมาชิกภายในกลุ่มเป็ นเป้ าหมายสําคัญสําหรับบุคลคล กล่าวคือ บุคคลจะมีความรู ้สึก
ไม่สบายใจหรื อมีความทุกข์เมือถูกทอดทิงไม่มีใครย่อม หรื อถูกตัดออกจากสังคม
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(4) ความต้องการได้รับการยกย่อง (Esteem Need) เป็ นความต้องการ
สร้างสถานภาพของตัวเองให้สูงเด่น มีความภูมิใจ และสร้างการนับถื อตนเอง ชืนชมในความสําเร็ จ
ของงานทีทําความรู ้ สึกมันใจในตนเองและเกี ยรติยศ ความต้องการเหล่ านี ได้ ได้แก่ ตําแหน่ ง ยศ
เงิ นเดื อน งานทีท้าทายได้รับการยกย่องจากผูอ้ ืน มีส่วนร่ วมในการตัดสิ น ใจในงาน โอกาสแห่ ง
ความก้าวหน้าในงานอาชีพ ความต้องการทีจะได้รับการนับถือสามารถจําแนกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
(4.1) ความต้องการนับ ถื อตนเอง (Self-Respect) เป็ นความ
ต้องการมีอาํ นาจ มีความเชือมันในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ ไม่
ต้องพึงพาอาศัยผูอ้ ื นและมี ความเป็ นอิสระ บุ คคลต้องการทีจะรู ้สึกว่าตนเองมี ความสามารถทีจะ
ประสบความสําเร็ จในงานภารกิจต่างๆ และมีชีวติ ทีเด่นดัง
(4.2) ความต้องการได้รับ การยกย่องนับถื อจากผูอ้ ืน (Esteem
from Others) เป็ นความต้องการมี เกี ยรติยศ การได้รับการยกย่อง ได้รับการยอมรั บ ได้รับความ
สนใจ มีสถานภาพ มีชือเสี ยงเป็ นทีกล่าวขาน และเป็ นทีชื นชมยินดี มีความต้องการทีจะได้รับความ
ยกย่องชมเชยในสิ งทีได้กระทําซึ งทําให้รู้สึกว่ามีตนเองมี คุณค่าเพราะความสามารถของเขาได้รับ
การยอมรับจากผูอ้ ืน
(5) ความต้องการประสบผลสําเร็ จในชี วิต (Self-Actualization Need)
เป็ นความต้องการระดับสู งสุ ด กล่าวคือ ความต้องการในการเติมเต็มศักยภาพของตนเอง ต้องการ
ความสําเร็ จในสิ งทีปรารถนาสู งสุ ดของตัวเอง ความเจริ ญก้าวหน้า การพัฒนาทักษะความสามารถ
ให้ถึงขีดสู งสุ ด มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจและการคิดสร้างสรรค์สิงต่างๆ การก้าวสู่ ตาํ แหน่ง
ทีสู งขึนในอาชีพและการงาน
ซึ งปั จจัยยัง รวมถึ งปั ญหาและอุป สรรคทีส่ งผลต่อการรู ้ เท่าทัน สื อ โดยผูว้ ิจยั กล่าวถึ งคื อ
แนวคิดทีเกียวข้องกับ “The Third Person Effect” ของ Severin and Tankard (2001) กล่าวคือ เป็ น
ความรู ้ สึ ก ของผูร้ ั บ สารที มี ต่ อข้อมู ลข่ าวสารต่างๆ ที ถู ก นําเสนอผ่านสื อนัน มัก จะมีอิท ธิ พลต่ อ
ทัศนคติ และพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคสื อรายอื นๆ แต่ไม่ส่งผลกระทบหรื อมีอิทธิ พลต่อตนเองแต่
ประการใด ซึ งในความจริ งแล้วนันตนเองอาจจะถู กครอบงําภายใต้อิทธิ พลของสื อโดยไม่รู้ตวั และ
อาจจะมากกว่าการคาดการณ์ไว้ก็เป็ นได้
ซึ งสอดคล้องกับเอกสารการประชุ มวิชาการเรื อง “The Third Person Effects as an
Obstacle to Media Literacy” ทีได้ทาํ การศึกษากับกลุ่มวัยรุ่ นเพศหญิง โดยใช้วิธีการจัดการสนทนา
แบบกลุ่ม (Focus Group) เกียวกับผลกระทบทางพฤติกรรมการเปิ ดรับโทรทัศน์ จากผลการศึกษาบ่ง
ชี ให้เห็นถึงผลของ “The Third Person Effect” อย่างชัดเจน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างล้วนแล้วแต่มี
ความมันใจในตนเองว่า สื อไม่มีอิทธิพลใดๆ ต่อตนเลย หากแต่สือนันมีอิทธิพลร้ายแรงต่อบุคคลอืน

85
โดยที กลุ่ ม ตัวอย่างมัก จะคิ ด ว่า “ตนเองรู้ ห มดแล้ว ตนเองรู ้ ดี แ ล้ว” และ “ตนเองฉลาดกว่า สื อ”
(Moran, 2004)
กล่าวโดยสรุ ป คือ ปัจจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อ หมายถึง สิ งทีเป็ นปั ญหา
และอุป สรรคต่ อการพัฒนากระบวนทัศน์หรื อองค์ความรู ้ เกี ยวกับการรู ้ เท่าทันสื อ ประกอบด้วย
ปั จจัยภายนอกและปั จจัยภายใน
2.2.10 การวิเคราะห์ งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการรู้ เท่ าทันสื อในประเทศไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้องกับ การรู ้ เท่ าทันสื อจากแหล่ งข้อมู ลต่ างๆ ผูว้ ิจ ัย
พบว่า นักวิชาการในประเทศไทยนิยมใช้แนวคิดตามนักวิชาการชาติตะวันตกเป็ นส่ วนใหญ่
นอกจากนี แนวทางการวิ จ ัย เกี ยวกับ การรู ้ เ ท่ า ทัน สื อในช่ ว งปี พ.ศ. 2551-2558ของ
นักวิชาการในประเทศไทย อาทิ (กฤชณัท แสนทวี, 2554; กวิสรา ทองดี, 2557; ดวงแก้ว เธี ยรสวัสดิ
กิจ, 2552; นัทธ์หทัย อุบล, 2552; นิ ฤมล หิ รัญวิจิตรภรณ์, 2558; เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2557;
เมสิ ริณ ขวัญใจ, 2551; วิสาลักษณ์ สิ ทธิ ขุนทด, 2551; สุ ภารัตน์ แก้วสุ ทธิ , 2553; สุ รเกียรติ ธาดา
วัฒนาวิทย์, 2555; อุริษา งามวุฒิวร, 2553) โดยผูว้ ิจยั ได้นาํ มาวิเคราะห์ความสอดคล้องของแนวทาง
การศึกษาวิจยั เกียวกับการรู ้เท่าทันสื อในรู ปแบบตารางด้านล่างนี

(เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์ กจิ , 2557)

(สุ รเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ , 2555)

(กฤชณัท แสนทวี, 2554)

(สุ ภารั ตน์ แก้ วสุ ทธิ, 2553)

(อุริษา งามวุฒิวร, 2553)

(ดวงแก้ว เธียรสวัสดิกิจ, 2552)

(นัทธ์ หทัย อุบล, 2552)

(เมสิ ริณ ขวัญใจ, 2551)

(วิสาลักษณ์ สิ ทธิขุนทด, 2551)

1. การรับรู ้/ทัศนคติ/
พฤติกรรม
2. ประยุกต์ใช้กบั สื อ
3. วัดระดับ
4. ปั จจัย/อุปสรรค
5. การพัฒนารู ปแบบ

(กวิสรา ทองดี, 2557)

แนวทางการศึกษาวิจยั
เกียวกับการรู้ เท่ าทันสื อ

(นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ , 2558)

ตารางที 2.3 วิเคราะห์แนวทางการศึกษาวิจยั เกียวกับการรู้เท่าทันสื อ
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นอกจากนี งานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการรู ้ เท่าทันสื อ รวมถึงงานวิจยั ทีมุ่ง
ศึกษาเกียวกับปั จจัยและอุ ปสรรคต่อการรู ้เท่าทันสื อ มีจาํ นวนน้อยมากเมือเปรี ยบเทียบสัดส่ วนกับ
แนวทางการรู ้ เท่าทันสื ออืนๆ อาจจะพอสรุ ปได้ว่า นักวิชาการของประเทศไทยให้ความเชื อถือต่อ
แนวคิ ด เกี ยวกับการรู ้ เท่ าทัน สื อของนัก วิชาการจากชาติ ตะวันตกเป็ นส่ วนใหญ่ โดยไม่ คิ ด ที จะ
ศึกษาวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการรู ้เท่าทันสื อให้เหมาะสมกับบริ บทของสังคมไทย ในส่ วนของปั จจัย
และอุปสรรคต่อการรู ้เท่าทันสื อในประเทศไทยอาจจะไม่สอดคล้องกับปั จจัยและอุปสรรคทีเกิดขึน
ในชาติตะวันตกได้เช่นเดียวกัน
ในส่ วนของงานวิจยั ที เกี ยวข้องกับ การเสริ ม สร้ า งรู ป แบบการรู ้ เ ท่ าทัน สื อตามวิถีอโศก
พบว่ามีงานวิจยั ทีใกล้เคียงหรื อสอดคล้องอยู่ 3 งานวิจยั ได้แก่
2.2.10.1 งานวิจ ัย เรื อง “การพัฒ นาโมเดลเชิ ง สาเหตุ ข องการรู ้ เ ท่ า ทัน สื อและ
สารสนเทศของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที 4-6: การวิเคราะห์ความไม่ แปรเปลี ยนระหว่างสังกัด”
พบว่า เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 450 คน ซึ งเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 4-6 ที สังกัดสํางานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานและสํานักงานคระกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน โดยพบตัวแปรแฝงทีวัดได้จากการสังเกตทังหมด 14 ตัว
ผลการวิจยั พบว่า 1) ตัวแปรทีมีอิทธิ พลทางตรงต่อการรู ้เท่าทันสื อและสารสนเทศ
ได้แก่ การสนับ สนุ นทางสั งคม และการรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเอง ส่ วนตัวแปรทีมี อิท ธิ พ ล
ทางอ้อมต่อการรู ้เท่าทันสื อและสารสนเทศ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมทีส่งอิทธิพลผ่านการรับรู ้
ความสามารถของตนเอง และความสามารถทางภาษาต่อการรู ้เท่าทันสื อและสารสนเทศ โดยตัวแปร
ทีส่ งอิทธิพลต่อการรู ้เท่าทันสื อสารสนเทศสู งสุ ด คือ การสนับสนุนทางสังคม 2) โมเดลเชิงสาเหตุที
พัฒนาขึนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ และ 3) โมเดลเชิ งสาเหตุของการรู ้เท่าทันสื อและ
สารสนเทศทีถูกพัฒนาขันไม่มีความแปรเปลียนแต่อย่างใด (สุ รเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์, 2555)
2.2.10.2 งานวิจยั เรื อง “การพัฒนาโมเดลเชิ งสาเหตุของการรู ้เท่าทันสื อของนักเรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 ในโรงเรี ย นสั ง กัด สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพืนฐาน กรุ ง เทพมหานคร” พบว่า เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 613 คน ซึ งเป็ นนักเรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาปี ที 3 ทีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการขันพืนฐาน ตัวแปรแฝงทีใช้ในงานวิจยั มี 6
ตัวแปร ได้แก่ การรู ้ เท่าทันสื อ ปั จจัยด้านพฤติ กรรมการเปิ ดรั บสื อ ปั จจัย ด้านผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยน ปั จจัยด้านพฤติกรรมการอ่าน ปั จจัย ด้านฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคม และปั จจัยด้านการมี
ส่ วนร่ วมของผูป้ กครอง โดยพบตัวตัวแปรแฝงทีวัดได้จากการสังเกตทังหมด 21 ตัว
ผลการวิจยั พบว่า 1) นัก เรี ย นส่ วนใหญ่ ยงั ไม่ รู้เ ท่ า ทัน สื อหรื อถู กสื อครอบงํา 2)
โมเดลเชิงสาเหตุของการรู ้เท่าทันสื อของนักเรี ยน โดยตัวแปรทีมีอิทธิ พลทางตรงต่อการรู ้เท่าทันสื อ
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ได้แก่ ปั จจัยด้านพฤติกรรมเปิ ดรับสื อ ปั จจัยด้านผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา ปั จจัยด้านพฤติกรรมการ
อ่าน ปัจจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และปั จจัยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองต่อการเปิ ดรับ
สื อส่ วนตัวแปรทีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการรู ้ เท่าทันสื อ ได้แก่ ปั จจัยด้านผลสั มฤทธิ ทางการเรี ยน
ปั จจัยด้านพฤติกรรมการอ่าน ปั จจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และปั จจัยด้านการมีส่วนร่ วม
ของผูป้ กครองต่อการเปิ ดรับสื อของนักเรี ยนโดยมีอิทธิ พลผ่านปั จจัยด้านพฤติกรรมเปิ ดรับสื อ โดย
ตัวแปรทีมีอิทธิ พลสู งสุ ดต่อการรู ้ เท่าทันสื อของนักเรี ยนได้แก่ ปั จจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิ จและ
สังคม รองลงมา คือ ปั จจัยด้านพฤติกรรมการอ่าน และ 3) โมเดลเชิ งสาเหตุของการรู ้เท่าทันสื อของ
นักเรี ยน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (วิสาลักษณ์ สิ ทธิ ขุนทด, 2551)
2.2.10.3 งานวิจยั เรื อง “พุทธวิธี การรู ้ เท่าทันสื อเพือพัฒนาชี วิต: ศึกษากรณี สื อ
โทรทัศน์ และสื อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊ค” พบว่า เป็ นงานวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยศึกษาจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) ทีเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก และ
ศึกษาเนือหาจากสื อโทรทัศน์ช่องหลัก รวมทังสื อสังคมออนไลน์ประเภทเฟซบุค๊
ผลการวิ จ ัย พบว่ า การใช้ พุ ท ธวิธี ก ารรู ้ เ ท่ า ทัน สื อเพื อพัฒ นาชี วิ ต เป็ นไปตาม
กระบวนการของ Diamond Model ซึ งมีขนตอนการรั
ั
บรู ้สือโทรทัศน์และเฟซบุ๊คในเชิ งพุทธ โดย
อาศัยสติสัมปชัญญะเป็ นขันปฏิบตั ิการในการระลึ กรู ้ โดยไม่ปล่อยตามอํานาจกระแสตัณหาและมี
ความอดทนทางจิ ต ใจต่ อผลกระทบจากสื อ ในขันคิ ด วิเ คราะห์ ใ คร่ ค รวญอย่า งรอบด้า นใช้ วิ ธี
พิจารณาทางปั ญญาตามหลักโยนิโสมนสิ การ อิทปั ปั จจยตา ไตรลักษณ์ และกาลามสู ตร รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามรู ปแบบพุทธวิธีการรู ้เท่าทันสื อซึ งเป็ นแนวทางพัฒนาชี วิต 3 ด้าน คือ ด้านศีล ด้านสมาธิ
และด้านปัญญา (สายนําผึง รัตนงาม, 2557)

2.3 แนวคิดเกียวกับวิถีอโศก
2.3.1 วิถีอโศกคืออะไร
“วิถีอโศก” เป็ นคํานิยามของผูว้ จิ ยั ทีค้นพบจากการทบทวนวรรณกรรมและการวิจยั เอกสาร
ที เกี ยวข้อง เพือใช้อธิ บายถึ ง แนวทางในการดํา เนิ น กิ จกรรมต่ างๆ ของหมู่หรื อกลุ่ ม ชาวอโศก
ภายใต้บรมภาวะสุ ดประเสริ ฐหรื ออุดมการณ์ 5 ประการ (สุ นยั เศรษฐ์บุญสร้าง, 2531) ได้แก่
2.3.1.1 อิสรเสรี ภาพ (Independence) กล่าวคือ เป็ นภาวะทีบุคคลนันๆ ปลอดจาก
อํานาจแห่ งความกลัวและอํานาจแห่ งกิ เลส หรื อพันธนาการทังปวงทีเป็ นภาระ ผูท้ ีสามารถลดละ
กิเลสได้มาก ย่อมมีอิสรเสรี ภาพมาก ไม่ยดึ ติด เป็ นอิสระเหนื อวัตถุ พออยูพ่ อกิน
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2.3.1.2 ภราดรภาพ (Fraternity) กล่าวคือ เป็ นภาวะของการช่วยเหลือเกือกูลกันใน
หมู่หรื อกลุ่มสมาชิก รวมถึงเพือนมนุษย์ดว้ ยกัน ไม่รบราฆ่าฟั น แก่งแย่งชิ งทรัพยากร ปรึ กษาหารื อ
กัน
2.3.1.3 สันติภาพ (Peace) กล่าวคือ เป็ นภาวะทีมนุษย์มีความเป็ นห่ วงเป็ นใยกันดุ จ
ญาติมิตร ปราศจากความหวาดระแวงและการเบียดเบียนซึ งกันและกัน ทําให้มีเวลาให้ตนเองและ
สมาชิกในชุมชน
2.3.1.4 สมรรถภาพ (Efficiency) กล่าวคื อ เป็ นภาวะทีบุคคลนันๆ สามารถสร้ าง
ความเจริ ญงอกงามทังทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ไม่มวั แต่ไปคิดทีจะเอา
รัดเอาเปรี ยบผูอ้ ืน
2.3.1.5 บูรณภาพ (Integrity) กล่าวคือ เป็ นภาวะทีบุคคลนันๆ สามารถบูรณาการ
หลอมรวม อิสรเสรี ภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ และสมรรถภาพ เข้าไว้ดว้ ยกันได้อย่างเหมาะสม
ซึ งอุดมการณ์ทงั 5 ประการนี มีความสัมพันธ์และเกียวเนืองกัน กล่าวคือ การมีอิสรเสรี ภาพ
ทีบรรลุ ผลสําเร็ จแล้ว จะส่ งผลให้เกิ ดภราดรภาพ สั นติ ภาพ และเห็ นสมรรถภาพทีมีบูรณภาพอยู่
เสมอ ทังนี คุณลักษณะดังกล่ าวจะมีอยู่ในบุ คคลทีเป็ นสมาชิกสังคมอโศกหรื อชาวอโศก มากบ้าง
น้อยบ้าง ขึนอยูก่ บั การนําไปปฏิบตั ิฝึกฝนตนเองได้มากน้อยเพียงใด
สมณะโพธิ รักษ์ (อ้างถึงใน ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2536) ได้สรุ ปเป็ นข้อปฏิบตั ิสันๆ
ให้แก่ชาวอโศกได้ยึดถือในการดําเนิ นชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นในระดับครอบครัว สังคม และในหน้าทีการ
งาน คือ บุคคลจะต้องมี “ความขยัน เสี ยสละ กล้าจน ทนเสี ยดสี หนี สะสม นิ ยมสร้างสรรค์ สวรรค์
นิพพาน” ซึ งชาวอโศกได้ปฏิบตั ิตามคําสอนดังกล่าวและได้ผลดีเกิดขึนกับตนเอง
2.3.2 ชีวประวัติผ้ นู ําแห่ งพุทธสถานอโศก (โดยสั งเขป)
“สมณะโพธิ รักษ์” เกิดทีประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2477 ก่อนเข้าสู่ เพศบรรพชิ ตเคยทํางาน
ทางด้านสื อโทรทัศน์และเป็ นพิธีกรทีมีชือเสี ยง อุปสมบทเมือปี พ.ศ. 2513 ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้
ก่ อตังสํานัก อโศก ซึ งเป็ นองค์ก รศาสนาที เกิ ด ขึ นใหม่ รวมถึ ง มี ชุม ชนบุ ญนิ ย มที เป็ นเครื อ ข่ า ย
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ส่ งเสริ มการรับประทานอาหารมังสวิรัติ ถือศีลอย่าง
เคร่ งครัด หลักธรรมะและการปฏิบตั ิแตกต่างจากคณะสงฆ์เดิม ไม่มียศ ไม่มีตาํ แหน่งทางสมณศักดิ
โดยยึดตามวิถีทางหรื อครรลองแห่ งพระศาสดาหรื อพระพุทธองค์เพียงอย่างเดี ยว สอนให้รู้จกั การ
เอาชนะทางจิตวิญญาณ พ้นจากความมัวเมาทางวัตถุ ด้วยสัมมาทิฐิและสัมมาปฏิบตั ิ
โดยการสอนให้คนปฏิบตั ิธรรมแม้ในขณะดําเนิ นชี วิตปั จจุบนั อาทิเช่น สอนการใช้ธรรม
ระหว่างการเปิ ดรับสื อต่างๆ สอนให้มีความมานะ ขยันทํางาน กล้าทีจะเสี ยสละ ชนะใจตนเอง มี
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ความสุ ขกับความจนทีมีสมรรถนะในการทํางาน หลอมรวมเอาจุดเด่นของพุทธศาสนาทังฝ่ ายเถร
วาทและมหายานเข้าไว้ดว้ ยกัน ณ ดินแดนทีไม่มีแนวคิดเชิ งโพธิ สัตว์อย่างเมื องไทย ท่านประกาศ
ตนเป็ นพระโพธิ สัตว์ และส่ งเสริ มให้พุทธศาสนิ กชนตังปณิ ธานเดิ นตามรอยพระโพธิ สัตว์ 500 ปี
โดยใช้ระบบองค์รวมวิธีปฏิบตั ิของพุทธ คือ มรรคมีองค์ 8 เป็ นแนวทางปฏิบตั ิตรงสู่ นิพพาน สร้าง
ระบบสังคมรู ปแบบใหม่ทีอยูเ่ หนือทังระบบทุนนิ ยมและคอมมิวนิสต์นนคื
ั อ “ระบบบุญนิยม” (จิง
เซี ยงฝ่ าซือ, 2545)
2.3.3 ความเป็ นมาของกลุ่มอโศก
ความเป็ นมาของกลุ่ ม อโศกได้มีผูศ้ ึ กษาไว้พอสมควร แต่ ก็ไ ม่ ได้ชัดเจนมากนัก หากแต่
พอที จะนํามาสรุ ป ได้ด ัง นี กลุ่ ม อโศกเริ มก่ อ ตังขึ นเมื อ พ.ศ. 2513 จนกระทังเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ฆ่ า
นักศึกษาในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2519 อุดมการณ์และแนวคิดต่างๆ ก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย
กล่าวคือ มีการปราบปรามโดยกลุ่มทหาร ทําให้นกั ศึกษาและนักวิชาการจํานวนมากต้องหลบหนี ไป
อยูใ่ นป่ าทางภาคเหนื อของประเทศและเข้าร่ วมกับกองกําลังพรรคคอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทยที
ผิดกฎหมายและมีการบังคับพระสงฆ์ทีต่อต้านให้ลาสิ กขา แต่ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ ได้
พระราชทานอภัยโทษแก่ ผตู ้ ่อต้านทังหมด นักศึกษาจึงได้กลับเข้าเมืองเพือศึกษาต่อ ส่ งผลให้กลุ่ม
ทางศาสนาใหม่ๆ กลับมาได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
ซึ งในขณะนันองค์กรต่างๆ เริ มให้ความสําคัญกับการพัฒนาชนบท กลุ่มผูน้ าํ นักศึกษาและ
พระสงฆ์ร่วมมื อกันสร้ างสิ งทีดีให้ประเทศ กลุ่ มอโศกเองก็ เช่ นเดี ยวกันได้มีก ารจัดตังกลุ่ มขึนมา
พร้ อมกับมีศูนย์กลางของกลุ่มและประกาศไม่ขึนอยู่ภายใต้การปกครองคณะสงฆ์ไทย ในปี พ.ศ.
2518 จากการประกาศตนเป็ นอิสระทําให้มหาเถรสมาคมตังกรรมการตรวจสอบสมณะโพธิ รักษ์ขึน
ในปี พ.ศ. 2525
ต่อมาสมณะโพธิ รักษ์และหมู่กลุ่มพากันมาอยู่ “แดนอโศก” เมือมาอยู่ ณ แดนอโศก ได้พกั
หนึ งได้มี ประกาศจากพระชันผูใ้ หญ่ให้ พระอโศกรื อกุฏิ หากไม่รือจะเอาพระอุ ปัชฌาย์วดั หนอง
กระทุ่มออกจากตําแหน่ ง เสี ย เพือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนัน สมณะโพธิ รักษ์จึง ตัด สิ นใจ
ประกาศตนเป็ นเอกเทศไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ก ารปกครองทางฝ่ ายคณะปกครองสงฆ์ เพื อตัด ปั ญ หา
ผลกระทบทีจะไปถึงพระอุปัชฌาย์ทีกําลังป่ วยหนักอยู่ในขณะนัน และพระชันผูใ้ หญ่จะได้ไม่ตอ้ ง
บีบคันต่อรองกับพระอุปัชฌาย์อีก (สมณะโพธิ รักษ์, 2532)
นอกจากภาวการณ์บีบคันทีส่ งผลให้สมณะโพธิ รักษ์ประกาศแยกออกจากมหาเถรสมาคม
แล้วนัน ยังสามารถตีความได้อีกนัยหนึ งว่า ความขัดแย้งทีเกิดจากการปฏิบตั ิของพระสงฆ์กระแส
หลักไม่อาจสร้างศรัทธาให้แก่ฆราวาสเกิดเคารพได้ สมณะโพธิ รักษ์เห็ นว่าการปฏิบตั ิตนของสงฆ์มี
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ความหย่อนยานและอาจนําพาพระศาสนาไปสู่ ความเสื อมทีออกนอกจากหลักคําสอนของพระพุทธ
องค์
“ต้องไปศึ ก ษาดู ทีจุล ศี ล มัช ฌิ ม ศี ล มหาศี ล จึ ง จะเห็ น ได้ชัด ศี ล เหล่ านี จะพูด ได้ว่า เป็ น
ธรรมนูญของศาสนาพุทธก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ในจุลศีล ทีบอกว่าฉันหนเดียว ไม่รับเงินทอง ไม่รับ
ทีดิ น ไร่ นา ไม่รับทาสี ทาสา หรื อมหาศีล ไม่รดนํามนต์ ไม่จุดเทียนธู ป บูชาด้วยไฟ บูชาด้วยควัน
ไม่เจิม ป้ าย ไม่ปลุ กเสกเครื องราง ไม่ดูหมด ไม่ ทาํ ทีนังทีนอนที อยู่ของตนให้เต็มไปด้วยผ้าปู ลาด
ต่างๆ เครื องประดับประดาหรื อบําเรอตนใหญ่โต” (สมณะโพธิ รักษ์, 2531 อ้างถึงใน ขัตติยา ขัติยว
รา, 2547)
กล่าวคือ ความย่อหย่อนในทางศีล สมาธิ และปั ญญาของพระสงฆ์ เป็ นปั จจัยทีทําให้หมู่
ฆราวาสเกิ ดการหลงมัวเมายึด ติดในวัตถุ นิ ยมและการบริ โภคนิ ยมมากขึน บทบาทของพระจึงถู ก
มองเพียงมิติทางพิธีกรรมทีเน้นวัตถุและไสยศาสตร์ ทีใช้สนองความโลภ การปรนเปรอกิเลส ดังนัน
สมณะโพธิ รักษ์จึงปฏิ เสธการปฏิ บตั ิท างไสยศาสตร์ ทุกรู ปแบบ พิธี กรรมทางวัตถุ การกราบไหว้
พระพุทธรู ป รวมทังการตบแต่งวัด และวิพากษ์วิจารณ์ การปฏิ บตั ิตวั ของหมู่พระสงฆ์กระแสหลัก
อย่างต่อเนือง
จากการวิพ ากษ์วิจารณ์ สถาบันสงฆ์ส่ งผลให้ถูก กล่ าวหาว่าเป็ นผูต้ ่อต้านสถาบันศาสนา
จนกระทังมีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมของสมณะโพธิ รักษ์ โดยตํารวจได้ออก
คําสังให้จบั กุม สมณะโพธิ รัก ษ์แ ละพระชาวอโศก เพือดํา เนิ น คดี ท างศาลซึ งใช้เ วลาอยู่ห ลายปี
จนกระทังกลุ่มอโศกได้รับ ความช่ วยเหลื อจากนายทองใบ ทองเปาด์ หรื อเป็ นที รู้ จกั กัน ในฐานะ
ทนายสิ ทธิ มนุษยชน โดยได้เรี ยกร้องให้กรณี อโศกต้องถูกยกเลิกเนืองจากอ้างอิงถึงเสรี ภาพในการ
นับถือศาสนา โดยทีสมณะโพธิ รักษ์และพระชาวอโศกนันยังสามารถครองความเป็ นนักบวชต่อไป
และใช้คาํ เรี ยกขานตนเองว่า “สมณะ” แทนคําว่า “พระ”
ต่อมาพระโพธิ รักษ์จึงตัดสิ นใจพาหมู่กลุ่มมาใช้สถานทีเผยแพร่ ธรรมในกรุ งเทพมหานคร
ซึ งได้รับ การถวายจากญาติ ธ รรมอันเป็ นที ตังพุทธสถานสั นติ อโศกในปั จจุ บ นั ซึ งคําว่า “สันติ ”
หมายถึง สันภาพ และคําว่า “อโศก” หมายถึง ไร้โศก เมือรวมคําว่า “สันติอโศก” เข้าไว้ดว้ ยกันจะมี
ความหมายว่ า “สั น ติ ภ าพไร้ โ ศก” (จิ ง เซี ยงฝ่ าซื อ , 2545) เนื องจากพุ ท ธสถานตังอยู่ใ น
กรุ งเทพมหานคร สมณะโพธิ รักษ์จึงให้พุทธสถานแห่ งนีเป็ นศูนย์กลางอโศก ทางด้านธรรมสถาน
แดนอโศก ได้ยา้ ยมารวมกับพุทธสถานปฐมอโศกซึ งตังอยู่ทีจังหวัดนครปฐม พร้อมกับมีการสร้าง
ชุมชนปฐมอโศกขึน
ระยะแรกเริ มของการก่ อร่ างสร้ างชุ มชนปฐมอโศกนัน สําหรับทีพักอาศัยทังของนักบวช
และฆราวาสใช้การสร้างด้วยไม้ มีลกั ษณะเรี ยบง่าย และขนาดเล็กๆ อีกทังยังเป็ นวัสดุธรรมชาติ เช่น
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หลังคาทีมุงด้วยใบจากหรื อหญ้าแฝกทีซึ งแสดงให้เห็ นถึงการดํารงชี วิตแบบมักน้อย สันโดษ เรี ยบ
ง่าย ทังยังเป็ นจุดเด่นของรู ปแบบขบวนการพุทธปฏิรูป ในชุ มชนไม่มีไฟฟ้ า และเครื องอํานวยความ
สะดวกตามอย่างสังคมเมือง ต่อมาได้ต่อมาได้พฒั นาระบบไฟฟ้ าโดยวางสายไฟฟ้าและสายระบบ
เสี ยงไว้ในท่อใต้ดินเป็ นระบบทีมีความปลอดภัยและส่ งผลให้ทศั นียภาพของชุมชนดูสวยงาม
ในส่ วนของนําทีใช้สําหรับการอุปโภคบริ โภคในคราแรกเริ มนัน ต้องอาศัยนําฝนและนํา
จากลําธาร ซึ งเป็ นการสะท้อนเชิ งกายภาพของชุ มชนต่ออุ ดมการณ์ ทางสังคมทีให้ความสําคัญต่อ
สิ งแวดล้อม และแนวคิดการใช้ชีวิตอยู่กบั ธรรมชาติ ผืนดิ น ซึ งแตกต่างจากการใช้ชีวิตของคนใน
เมืองทีจะสามารถสัมผัสหรื อเข้าถึงได้ (มูลนิธิธรรมสันติ, 2530)
ดังนัน สมณะโพธิ รักษ์ จึ งเป็ นผูน้ าํ ทางจิ ตวิญญาณของชาวอโศก ทังนี ยัง เป็ นผูก้ อปรก่ อ
ความเป็ นอโศกด้วยหลักสาราณี ยธรรม 6 มีการสร้างชุมชนพุทธขึนในภูมิภาคต่างๆ ทัวประเทศไทย
กว่า 25 แห่ ง โดยในชุ มชนแต่ละแห่ งจะประกอบด้วย เขตสงฆ์ เขตชุ มชนทีประกอบด้วย โรงงาน
โรงเรี ยน พืนที ทํา การเกษตรไร้ สารพิษ ร้ านอาหารมังสวิรัติ ร้ า นจําหน่ ายผลิ ต ภัณฑ์ชุ มชน และ
หน่วยบริ การอืนๆ
ชุ มชนอโศกเป็ นชุ มชนทียึดถือหลักมรรคมี องค์ 8 ในการดําเนิ นชี วิตทีเป็ นแบบอย่างแก่
สังคม ซึงภายในชุมชนมีทงระบบการศึ
ั
กษา การเศรษฐกิจ การเกษตร การสาธารณสุ ข การเมือง การ
สื อสาร ฯลฯ โดยที ระบบเหล่ านี จะอยู่ภายใต้กรอบแนวคิ ด หลัก คื อ ระบบบุ ญนิ ย มที ใช้เป็ นตัว
ขับเคลื อน ทังยังเป็ นวิถีชีวิตทีเป็ นทางเลือกใหม่ การทีชุ มชนอโศกเน้นเรื องจิตวิญญาณเป็ นหลัก
มากกว่า วัตถุ นัน ส่ ง ผลให้บุ ค คลในชุ ม ชนไม่ หลงไปกับ การโฆษณาต่า งๆ ที กระตุ ้น ให้เกิ ด การ
บริ โภคนิยม
ดังนันชุ ม ชนอโศกจึงเป็ นสถานทีสําคัญต่อการส่ งเสริ มการดํารงชี วิตทีเรี ยบง่าย บริ โภค
น้อย ใช้นอ้ ยในด้านปั จจัย 4 อันประกอบด้วย อาหาร เครื องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค และทีอยูอ่ าศัย ทังนี
ก็เพือเป็ นการฝึ กฝนขัดเกลาและต่อสู ้กบั กิเกสโดยตรง เน้นการปฏิบตั ิอย่างมีสติ และได้ผลเป็ นจริ ง
โดยการปฏิบตั ิศีล สมาธิ ปั ญญา อย่างมีองค์รวมเพือใช้ในชีวิตประจําวัน ไม่แยกปฏิบตั ิเป็ นส่ วนๆ มี
ระดับการวัดผลการปฏิบตั ิถึงโลกุตรธรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม กล่าวคือ ผูน้ นสามารถตรวจสอบมรรค
ั
ผลของตนเองได้ ตังแต่ระดับโสดาบันถึ งอรหันต์ ตามหลักที พระพุทธเจ้าตรัส ไว้ นับว่าเป็ นการ
สร้ า งนวัต กรรมเพือสังคมและมนุ ษ ยชาติ ทีเป็ นรู ปธรรมชัด เจน ยกระดับ คุ ณค่ าทางจิ ตวิญญาณ
จิตสํานึก คุณธรรม จริ ยธรรม และเห็นถึ งคุ ณค่าของชี วิต ดังทีผูว้ ิจยั ได้กล่าวถึ งข้างต้นทีว่าด้วยอุดม
คติ 5 ประการ อันเป็ นกรอบดําเนิ นการตามวิถีอโศก อันได้แก่ อิสรเสรี ภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ
สมรรถภาพ และบูรณภาพ
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นอกจากนี ชุ มชนอโศก (ชุมชนบุญนิ ยม) ถือได้ว่าเป็ นชุ มชนทีใช้หลักการพุทธศาสนามา
ปฏิบตั ิอย่างเต็มรู ปแบบ และมีขอ้ วัตรปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดนันก็คือการถือศีล ตังแต่ศีล 5 ศีล 8 ศี ล
10 รวมถึ งศีลวินัยของสมณะตามลําดับ ทังนี ก็เพือเป็ นการสร้างสรรค์ชุมชนให้เพียบพร้ อมด้วย
ความงาม ทังอุดมการณ์แห่ งโพธิสัตว์และอุดมคติการบรรลุอริ ยคุณเข้าไว้ดว้ ยกัน เพือธํารงสัจธรรม
ผ่านการปฏิ บตั ิ ให้เห็ นได้จริ ง จนได้รับการยกย่องให้เป็ นชุ ม ชนตัวอย่าง พร้ อมทังเปิ ดโอกาสให้
องค์กรศาสนาอื นๆ หรื อกลุ่ ม ผูท้ ี สนใจได้เ ข้าไปศึก ษาเรี ยนรู ้ วิจ ัยเพือยกระดับ คุ ณภาพชี วิต ของ
มนุษยชาติให้สูงขึน
2.3.4 ระบบสั งคมของชุ มชนอโศก
ระบบสังคมของชุมชนอโศกแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ (จิง เซี ยงฝ่ าซือ, 2545) ได้แก่
ระดับจุลภาค (Micro) คือ การสร้ างคนแบบชาวอโศกหรื อตามวิถีอโศก เป็ นการมองบุคคล
ในมิติปัจเจกบุคคลทีเกี ยวเนื องกับกระบวนการหล่ อหลอมคุ ณธรรมจริ ยธรรมจากบุคคลธรรมดา
พัฒนาไปสู่ ระดับ อริ ยชนของชาวอโศก ซึ งมี ข นตอนกระบวนการอบรมเรี
ั
ย นรู้ ก ารปรับ เปลี ยน
ทัศนคติ ปลุกจิตสํานึก ความเชือ และเป้าหมาย ในการชําระกิเลสตังแต่มิจฉาทิฐิไปสู่ สัมมาทิฐิ ฯลฯ
ส่ งผลให้คนอโศกเกิ ดความนิ ยมบุญหรื อบุญนิ ยม กล่าวคือ เกิ ดเป็ นพลังแห่ งความเชือถือ เชื อมันว่า
การลดละกิ เ ลส การดํารงชี วิ ตอย่า งเรี ย บง่ ายในปั จจัย 4 กล้าจนลง นําส่ วนที เกิ น ความต้องการ
แจกจ่าย เสี ยสละเพือสังคมส่ วนรวมนันเป็ นบุญ และเป็ นแนวทางทีถูกต้องสู งสุ ดของชีวิต ถึงแม้ว่า
สังรอบข้างทังโลกจะเป็ นสังคมแห่งวัตถุนิยม คือ มุ่งแสวงหาสิ งปรนเปรอ กินสู บดืมเสพย์ มุ่งแสดง
หาลาภ ยศ สรรเสริ ญโดยอาศัยความฉลาดทีมีเล่ห์เหลียม หรื อด้วยฐานะหน้าทีทีเอืออํานวย
ระดับมหภาค (Macro) คือ วิถีการดํารงชีวติ และกิจกรรมต่างๆ ทีอยูใ่ นโครงสร้างของระบบ
บุญนิยมทีมีผลต่อการพัฒนาสังคมมนุษยชาติ เป็ นการมองในมิติส่วนรวม กล่าวคือ เมือสมณะโพธิ รักษ์ได้พาหมู่สาวก และญาติธรรมฝึ กปฏิบตั ิขดั เกลาตนเอง ตามหลักแนวทางสัมมาอริ ยมรรคมีองค์
8 จนเกิดผลจริ ง และพิสูจน์ได้แล้วนัน ต่อมาก็มีผสู ้ นใจได้เข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ มากขึน การรวมตัวเป็ น
ชุมชนทีมีแนวปฏิบตั ิในด้านต่างๆ ทีมีรูปธรรมชัดเจนอย่างสร้างสรรค์ต่อสังคม อีกทังมีผลดีต่อการ
ยกระดับชุมชน สังคม ทังในระดับท้องถิน ระดับประเทศ รวมถึ งผลต่อระดับโลกในอนาคต ตามคํา
ขวัญทีสมณะโพธิรักษ์ได้กล่าวไว้เมือคราแรกเริ มว่า “ชาวอโศกเกิดขึนเพือมวลมนุษยชาติ”
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2.3.5 เทคนิคการลดกิเลสตามแนวทางของสํ านักอโศก
สําหรับเทคนิ คการลดกิ เลสอย่างได้ผลเป็ นโลกุตระ ตามแนวคําสอนของสํานักอโศกนัน
แบ่งออกเป็ น 4 ข้อ ได้แก่
2.3.5.1 ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งเข้าถึงกฎไตรลักษณ์ถึงขันละกิเลสได้ ไม่เน้นวิธีการนังหลับตา
กล่าวคือ ชาวพุทธโดยทัวไปจะอธิ บายเรื องไตรลักษณ์ แบบตรรกะธรรมดา คือสิ งทังหลายรอยตัว
ของเราล้วนไม่จีรังยังยืน “เป็ นอนิ จจัง” ย่อมมีการแตกสลายไปตามกาลเวลาเป็ นธรรมดา ไม่มีแก่น
สาร “เป็ นทุกข์” และ “ไม่มีตวั ตน” แต่ทางด้านสํานักอโศกโดยสมณะโพธิ รักษ์อธิ บายว่า คํา สอน
เหล่ านี ยัง เป็ นความรู ้ ข นต้
ั น ๆ ของระดับ โลกี ย์เ ท่ านัน เป็ นเพีย งการคาดคะเนคิ ด นึ ก เอา แต่ ไ ม่
สามารถนําพาให้หลุดพ้นได้จริ ง อีกทังไม่ใช่ความพิเศษตามทีพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้
ไตรลัก ษณ์ จาํ ต้องมี ก ารเจาะลึ ก ลงที การลดละกิ เ ลสของแต่ ล ะคนว่า กิ เ ลสทุ ก ตัว
สามารถทําให้เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา กล่าวคือ กิ เลสเป็ นสิ งทีไม่เทียง ไม่เพิมก็ลด อยู่ทีตัวเรา
เลือกจะเพิมหรื อลด กิเลสนันเป็ นทุกข์ ตังอยู่ไม่ทนนาน แต่ตวั เราต้องชําระให้กิเลสตังอยู่ไม่ได้ดว้ ย
ตัวเอง ไม่ใช่ ให้ กิเลสลดลงไปเองกิ เลสเป็ นอนัต ตา ไม่มี ตวั ตนจริ ง เราสามารถกําหนดชี วิตและ
จัดการกิเลสในตัวเราให้หมดไปได้
ทิศทางทีจะนําไปสู่ การเป็ นอริ ยชน (คนผูป้ ระเสริ ฐ) นัน ต้องทําให้กิเลสลดลงให้ได้
จากที ไม่เ ที ยงในทางอ้ว นขึ นหรื อ “เท่าเดิ ม ” มาเป็ น “ไม่ เ ที ย ง” ทิ ศ ทางน้อยลง คลายลง จึ งจะ
สามารถเข้าถึ งไตรลักษณ์ แบบโลกุตระหรื อแบบทวนกระแสโลก จนทีสุ ดแล้วกิ เลสนันดับสนิ ท
อย่างเด็ดขาด จึงจะเป็ นการกําจัดกิเลศตามหลักมรรคมีองค์ 8 (สมณะโพธิรักษ์, 2543)
2.3.5.2 ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งแยกให้ชดั ระหว่าง “หนีโลก กับ “เหนือโลก” (โลกุตระ) โดย
ไม่ตอ้ งหนีสังคมไปหลับตาสมาธิ ในป่ าในถํา (ตะวัน เกียรติบุญญฤทธิ , 2533) กล่าวคือ สมณะโพธิ รักษ์ได้กาํ ชับแก่ชาวอโศกว่าอย่าสับสนในวิถีการลดละกิ เลส เพราะปั จจุบนั คนโดยทัวไปมักเข้าใจ
ผิด ว่า การลดละกิ เ ลสเป็ นการหนี โลกไปทํา การปฏิ บ ตั ิ ส มาธิ ห ลับ ตาอยู่ใ นสถานที อัน ห่ า งไกล
สิ งรบกวน ห่ างไกลผูค้ น รอการบรรลุ แบบฉับพลันขึนมาเอง แต่แท้จริ งการหนี โลกไม่ใช่ หนทาง
ของพระพุ ท ธองค์เ ลย ซึ งเป็ นการขัด หลัก การที พระพุ ท ธเจ้า ได้ ตรั ส ว่า “ภิ ก ษุ ใ นธรรมวินัย นี
ขวนขวายกิ จการน้อยใหญ่กลุ่ มหมู่ ขณะเดี ยวกันก็ เพ่งเล็ งกล้าในอธิ ศี ล อธิ จิต อธิ ปัญญา ไปด้วย
อุปมาดังแม่โคลูกอ่อนเล็มหญ้าไปพลาง ชําเลืองมองลูกน้อยไปพลาง” ซึ งสมณะโพธิ รักษ์ได้คน้ คว้า
หลัก ฐานในพระไตรปิ ฎก มายืนยัน ไว้ว่า “พระสมณะโคดมตรัสเองว่า ไม่ได้ตรั สรู ้ ดว้ ยวิธีเข้าไป
ปฏิ บตั ิบ าํ เพ็ญอย่างอดทนทรมานในป่ า ดังนัน 6 ปี ทีพระพุท ธเจ้าจะมาอุบ ตั ิ ตรั ส รู ้ แต่พุทธแท้จะ
ปฏิบตั ิอยูก่ บั โลกีย ์ ไม่ใช่หนีโลกีย”์ (สมณะโพธิรักษ์, 2544)
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2.3.5.3 ผูป้ ฏิบตั ิตอ้ งแยกให้ชดั ระหว่างมิจฉาสมาธิ กบั สัมมาสมาธิ กล่าวคือ สมณะ
โพธิรักษ์ได้กล่าวยําเสมอว่า จุดผิดใหญ่และเป็ นเรื องสําคัญมากทีคนไม่สามารถปฏิบตั ิให้เกิดมรรค
เกิ ด ผลเป็ นอริ ย บุ ค คลได้นัน ก็เนื องมาจากเหตุ ทีทิ ฐิ ไม่เป็ นสั มมา มาตังแต่ตน้ มัวไปถื อว่า “นัง
หลับ ตาสะกดจิ ตทํา สมาธิ ” เป็ นหลักปฏิ บ ตั ิ อนั เอก ซึ งต่า งจากที พระพุท ธเจ้าได้ตรั ส สอนไว้ว่า
สั ม มาสมาธิ ข องอาริ ยะนันได้ม าจากการปฏิ บ ัติ ม รรค 8 องค์ คื อ ต้อ งเริ มจากการปรั บ ปรุ ง
เปลี ยนแปลงตนเองจากอดีตทีเคยมีมิจฉาทิฐิ 10 มิจฉาสังกัปปะ 3 มิจฉาวาจา 4 มิจฉากัมมันตะ 3
มิ จ ฉาอาชี ว ะ 5 มิ จ ฉาวายามะ มิ จ ฉาสติ ให้เ กิ ด ความเจริ ญก้าวหน้ า ขึ นมาอย่างแท้จ ริ ง ก็ จะได้
สัมมาสมาธิ ซึ งรายละเอียดต้องอธิ บาย ศึ กษา พัฒนานิ สัย พากเพียรไปในทางกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ต่างๆ มากมาย ทังภายในจิตใจและในการทํางานอาชี พทีเคยทุจริ ตให้ดีขึน เป็ นสุ จริ ตขึน
ตามลําดับ (สมณะโพธิ รักษ์, 2543)
2.3.5.4 ผูป้ ฏิ บ ัติ ข องคํา นึ ง ถึ ง หลัก ประโยชน์ ต นและประโยชน์ เ พื อสั ง คม ไป
พร้อมๆ กัน ซึ งสมณะโพธิ รักษ์กล่าวยืนยันว่า การปฏิ บตั ิของพุทธยากก็ตรงข้อนี ทังนีผูป้ ฏิบตั ิตอ้ ง
มันฝึ กฝนทังสองด้านไปพร้ อมกัน โดยเฉพาะการทํางานกับคนแต่ละคน ทังนียังต้องอ่านใจบุ คคล
เหล่ านันไปด้วย เนื องจากว่าพระพุ ทธเจ้าไม่ได้ส อนว่าการทีจะบรรลุ ธ รรมนันจะได้มาจากการ
หลับตา ซึงมีตวั อย่างพระอรหันต์มากมายทีไม่ได้นงสมาธิ
ั
เลย ก็สามารถบรรลุอรหันต์ได้ เช่น พระ
สารี บุตร พระยสกุลบุตรและสหาย ฯลฯ
ดังนันสมณะโพธิ รักษ์จึงพาหมู่ชาวโศกฝึ กลดกิเลสด้วยการทํางานเสี ยสละเพือสังคม
ไปพร้ อมกับ การตรวจดู กิเลสไปพลางๆ อย่างมี วิปั ส สนาญาณ กล่ าวคื อ การตามรู้ อาการ และมี
เทคนิ คการเพ่งเผากิเลสภายในจิตใจอย่างละเอียด สอนเป็ นขันเป็ นตอนเป็ นลําดับขัน ส่ งผลให้ชาว
อโศกมี ท งความเคร่
ั
ง ครั ด ในหลัก ศี ล วินัย มี ทิ ศ ทางพัฒนาถึ ง ระดับ อรหัน ต์ แ บบนิ ก ายเถรวาท
ขณะเดี ยวกันยังสามารถดําเนิ นชี วิตด้วยการทํากิจกรรมช่ วยเหลื อสังคมในแนวทางโพธิ สัตว์ ตาม
แบบนิกายมหายาน (สมณะโพธิรักษ์, 2544)
2.3.6 การทํางานร่ วมกันเป็ นการปฏิบัติธรรมตามหลักมรรคมีองค์ 8
สมณะโพธิ รักษ์มกั จะเตือนให้ชาวอโศกปรึ กษาหารื อกัน รวมถึงการประชุ มอภิปรายและ
รับ ฟั งความเห็ นผูอ้ ื น เมื อทีประชุ มลงมติ แล้ว ก็ ให้ทุกคนละทิ ฐิ ปฏิ บตั ิ ตามมติ นัน จึงจะเป็ นการ
ปฏิบตั ิธรรมไปในตัว ทังนียังตําหนิผทู ้ ีชอบปลีกตัวโดดเดียวไปเข้าหมู่กลุ่มว่าไม่แข็งแรง เพราะถ้า
ยัง ไม่ผ่านการทํางานร่ ว มกัน แล้ว ผูน้ ันถื อว่ายังไม่ ผ่านบทฝึ กปฏิ บ ตั ิ จริ งตามหลักมรรคมี องค์ 8
เพราะมีแต่มนุ ษย์ดว้ ยกันเท่านันทีจะเป็ นตัวขัดเกลาและกระตุน้ ให้เกิดกิเลส และลดกิเลสได้ดีทีสุ ด
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“หากแต่มวั หลบหนี หน้า ฝึ กสมาธิ หลับตาในป่ าเขา ย่อมไม่อาจขุดคุ ย้ กิ เลสอาสวะขึนมา
ชําระล้างได้อย่างหมดจด การดําเนิ นชี วิตตามอริ ยมรรคนี จึงเป็ นเรื องทําในชี วิตประจําวัน ทุกที ทุก
ทาง ทุ ก เวลา และกับ ทุ ก ๆ คนที มี ค วามเกี ยวข้อง โดยการปฏิ บ ตั ิ จนเกิ ด คุ ณ สมบัติ ทีเป็ นพุท ธะ
กล่ าวคื อ รู ้เท่ าทันเล่ ห์เหลี ยมชาวโลก (โลกวิทู) ทํา ตนให้พน้ หรื อให้อยู่เหนื อความเป็ นทาสโลก
โลกียไ์ ด้ (โลกุตระ) และสามารถเกือกูลเสี ยสละช่วยชาวโลกได้ดว้ ย (โลกานุกมั ปายะ) (สิ ทธิ สัจจะ
วิมุตตินนั ท์, 2528)
สัมมาอริ ยมรรคมีองค์ 8 (มหาจัตตารี สกสู ตร มัชฌิมนิ กาย อุปริ ปัณณาสก์ พระไตรปิ ฎก เล่ม
14 ข้อ 252-281) ถือได้วา่ เป็ นอีกหนึ งหัวใจสําคัญของวิถีอโศกทีสมณะโพธิ รักษ์ได้นาํ มาใช้ปฏิบตั ิ
จริ งในชุมชนอโศกหรื อในระบบบุญนิยมนี โดยที สู่ดิน ชาวหินฟ้า ได้อธิ บายไว้ดงั นี
2.3.6.1 สัมมาทิฐิ เป็ นความรู ้แจ้งเห็นจริ ง โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขัน กล่าวคือ ความรู ้
แจ้งเห็นจริ งในขันแรกนัน เป็ นขันของเหตุทีนําไปสู่ ผล หรื อ “มรรค” เป็ นความเห็นผิด (มิจฉา) อัน
เป็ นส่ วนน้อย พัฒนาไปสู่ ค วามเห็ นผิด เป็ นส่ วนใหญ่ และในขณะเดี ยวกัน ก็ ย งั มี ค วามเห็ น ชอบ
(สัมมา) ทีเป็ นส่ วนน้อยอยู่บา้ ง พัฒนาไปสู่ ความเห็ นชอบเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็ยงั มี
ความเห็นผิดอยูบ่ า้ งเช่นกัน จากนันพัฒนาไปสู่ ความเห็นชอบทังหมด ขันถัดมาเป็ นขันของผลทีทํา
ให้เกิ ดอาริ ยะ หรื อ “ผล” ซึ งในขันนี นันจะเริ มจากระดับ ความรู ้ (ปั ญญา) ระดับ ขององค์ความรู ้
(ปั ญ ญิ น ทรี ย ์) ระดับ ของกํา ลัง แห่ ง ปั ญ ญา (ปั ญ ญาพละ) ระดับ ของการวิจ ัย องค์ค วามรู ้ (ธั ม
วิจยสัมโพชฌงค์) จนสําเร็ จเป็ นความเห็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ) ทีสมบูรณ์ถูกต้อง (เป็ นองค์แห่ งมรรค)
เมือทําได้ถึงขันนีก็เป็ นเกิดอาริ ยะ (สู่ดิน ชาวหินฟ้า, 2549)
นอกจากนีในทุกๆ ขันตอนทีกล่าวถึงข้างต้นยังประกอบด้วยตัวช่ วย 2 ตัว ซึ งตัวแรก
นั น คื อ ความพยายามให้ ข ันของมรรคและผลเกิ ด ขึ นจริ ง หรื อ ที เรี ยกว่ า “พยายามชอบ”
(สัมมาวายามะ) ตัวถัดมา คือ การดํารงสติ มนั เพือช่ วยให้ขนของมรรคและผลดั
ั
งกล่าวเกิ ดขึนจริ ง
เช่นกัน หรื อทีเรี ยกว่า “ระลึกชอบ” (สัมมาสติ)
ทังนี ในกระบวนการสัมมาทิฐิยงั ต้องอาศัยปั จจัยนําเข้า (Input) ถึ ง 4 ปั จจัยด้วยกัน
ได้แก่
1) เรี ยกว่า “สังกัปปะ” หมายถึง ความดําริ หรื อความคิด ในเรื องของกิ เลส
กาม ความอาฆาตพยาบาท การเบียดเบียนผูอ้ ืน เมือเข้าสู่ กระบวนการสัมมาทิฐิในขันของมรรคจะ
เรี ยกว่า “สัมมาสังกัปปะ” กล่าวคือ ความคิดชอบในการออกจากกาม (เนกขัมมสังกัปโป) ความคิด
ชอบทีจะลด ละ เลิก พยาบาท (อัพยาปาทสังกัปโป) ความคิดชอบทีจะลด ละ เลิกการเบียดเบียน
(อวิหิงสาสังกัปโป) และส่งผลสื บเนืองต่อไปสู่ ขนของผลซึ
ั
งเป็ นความคิดในระดับโลกุตระ อันได้แก่
ความตรึ ก (ตักโก) ความวิตก (วิตกั โก) ความดําริ (สังกัปโป) ความแน่ว (อัปปนา) ความแน่ (พยัปป
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นา) ความปักใจ (เจตโส อภินิโรปนา) วจีสังขาร (วจีสังขาโร) ส่ งผลให้เกิดพลังของความคิดทีบริ สุทธิ
และสู งขึนไปเรื อยๆ ตัดเหตุแห่งการคิดร้าย ไม่ละเมิดศีลข้อ 1-5
2) เรี ยกว่า “วาจา” อันได้แก่ การพูดเท็จ พูดส่ อเสี ยด พูดหยาบคาย พูดเพ้อ
เจ้อ เป็ นต้น เมือเข้าสู่ กระบวนการสัมมาทิฐิในขันของมรรคจะเรี ยกว่า “สัม มาวาจา” กล่าวคือ มี
เจตนาลด ละ เลิกการพูดเท็จ (มุสาวาทา เวรมณี ) มีเจตนาลด ละ เลิกการพูดส่ อเสี ยด (ปิ สุ ณาย วาจาย
เวรมณี ) มีเจตนาลด ละ เลิกการพูดหยาบคาย (ผรุ สาย วาจาย เวรมณี ) มีเจตนาลด ละ เลิกการพูดเพ้อ
เจ้อ (สัมผัปปลาปะ เวรมณี ) และส่ งผลสื บเนืองต่อไปสู่ ขนของผลอั
ั
นเป็ นความงด (อารติ) ความเว้น
(วิรติ) ความเว้นขาด (ปฏิวิรติ) เจตนางดเว้น (เวรมณี ) ส่งให้เป็ นบุคคลทีน่าเชือถือ มีวาจาทีเป็ นสาระ
ไม่ละเมิดศีลข้อ 4
3) เรี ยกว่า “กัมมันตะ” หมายถึง การกระทําปาณาติบ าทหรื อการฆ่า ลัก
ขโมย ประพฤติ ผิ ด ในกาม เมื อเข้ า สู่ กระบวนการสั ม มาทิ ฐิ ใ นขันของมรรคจะเรี ยกว่ า
“สัมมากัมมันตะ” กล่าวคือ มีเจตนางดเว้น (เลิกเด็ดขาด) จากการฆ่า (ปาณาติปาตา เวรมณี ) การลัก
ขโมย (อทินนาทานา เวรมณี ) การประพฤติผดิ ในกาม (กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี ) และส่ งผลสื บเนือง
ต่อไปสู่ ขนของผลอั
ั
นเป็ นความงด (อารติ) ความเว้น (วิรติ) ความเว้นขาด (ปฏิวิรติ) เจตนางดเว้น
(เวรมณี ) ส่ งผลให้เป็ นบุคคลทีน่ าเคารพ กราบไหว้ น่าไว้วางใจ ไม่ละเมิดศีลข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
4) เรี ยกว่า “อาชี วะ” หมายถึง การประกอบอาชีพในการโกงหรื อหลอกลวงโกหก (กุหนา) ล่อลวง
(ลปนา) ตลบตะแลง (เนมิตตกตา) ยอมมอบตนในทางผิด (นิปเปสิ กตา) เอาลาภแลกลาภ (ลาเภน ลา
ภัง นิชิคิงสนตา) เมือเข้าสู่ กระบวนการสัมมาทิฐิในขันของมรรคจะเรี ยกว่า “สัมมาอาชีวะ” กล่าวคือ
เป็ นการเลิกหรื อละการประกอบอาชีพทีไม่ดีต่างๆ ซึ งจะเกิดผลสื บเนื องต่อไปในขันผล อันเป็ น
ความงด (อารติ) ความเว้น (วิรติ) ความเว้นขาด (ปฏิ วิรติ) เจตนางดเว้น (เวรมณี ) ส่ งผลให้เกิดการ
เสี ยสละ ทํางานฟรี ได้ (อาชี วะในระดับสู งสุ ด คือ ทํางานฟรี ) ไม่หลงมัวเมาในโลกธรรมทัง 8เป็ น
ต้นทุนทางสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2.3.7 วิถีอโศกประกอบด้ วยคุณลักษณะ 11 ประการ
จิ ง เซี ยงฝ่ าซื อ (2545) ได้ส รุ ป คุ ณ ลัก ษณะเด่ น ของการสร้ า งคนแบบชาวอโศกไว้ 11
ประการ ได้แก่
2.3.7.1 ทวนกระแสกับทุนนิยม แต่ไม่ได้เป็ นศัตรู กบั ทุนนิ ยม เพราะบุญนิ ยมมุ่งให้
ส่ วนทุนนิยมมุ่งกอบโกย
2.3.7.2 มีคุณธรรมเข้าเขตโลกุตระ คือ อยูเ่ หนือกิเลสได้
2.3.7.3 ทําได้ยาก แต่แม้ยากก็ตอ้ งทํา เพราะเป็ นสิ งทีดีงาม
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2.3.7.4 เป็ นไปได้ ไม่ใช่เรื องเพ้อฝัน
2.3.7.5 เป็ นสัจธรรมแท้สําหรับมนุษย์และสังคม
2.3.7.6 กําไร คือ การให้ การเสี ยสละ
2.3.7.7 เน้นสร้างคนให้มีคุณธรรมและพ้นทุ กข์จนประสบผลสําเร็ จเป็ นเรื องหลัก
ส่ วนการสร้างรายได้ การสร้างวัตถุทรัพย์ อันได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริ ญ และโลกียสุ ขให้แก่ตน หรื อ
การสร้างวิชาการถือเป็ นเรื องรอง
2.3.7.8 เข้าถึงสภาวธรรมขันเปลียนแปลงพัฒนาจิตวิญญาณ
2.3.7.9 ความอุดมสมบูรณ์จะอยูท่ ีส่วนรวมหรื อส่ วนกลาง
2.3.7.10 เชิญชวนให้มาพิสูจน์ได้ เช่นเดียวกับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
2.3.7.11 จุดสัมบูรณ์ คือ อิสรเสรี ภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ และบูรณ
ภาพ
จากข้อมูลทีได้กล่ าวไว้ขา้ งต้นนี พบว่า อโศกจะเน้น การให้ความสําคัญทีคุ ณธรรมและ
คุณภาพของคนซึ ง สมณะโพธิรักษ์ (2538) เคยกล่าวไว้ในหนังสื อเล่มหนึงไว้วา่
“ถ้าคนเลว ระบบเลว โลกหายนะ (กลี ยุค) คนเลว ระบบดี สังคมก็ไม่รอด คนดี ระบบเลว
สังคมยังไปรอด (สมัยโบราณ) คนดี ระบบดี สังคมอุดมสมบูรณ์ผาสุ ก”
ดังนันการจะสร้างคนจําเป็ นต้องฝึ กคนให้ดีเสี ยก่อน ซึ งเป็ นพืนฐานทีสําคัญสําหรับสังคม
มนุ ษ ย์ทุ ก ระบบ ไม่ ว่ า จะเป็ นทุ น นิ ย มหรื อเสรี นิ ย ม อัน จะเห็ น ได้จ ากการที ชาวอโศกมี ก าร
สร้างสรรค์ผลงานด้านต่างๆ อยูใ่ นวงการต่างๆ ประกอบอาชีพทีหลากหลาย ซึ งล้วนส่ งผลต่อสังคม
ในด้านดี เป็ นตัวอย่างของการสร้างสรรค์ทีชัดเจนและเป็ นไปได้จริ ง
2.3.8 หลักการพัฒนาคนและสั งคมตามวิถีอโศก (ระบบบุญนิยม) 10 ข้อ
จิง เซี ยงฝ่ าซื อ (2545) ได้อธิ บายถึ งหลักการพัฒนาคนและสังคมตามวิถีอโศกหรื อ “บุ ญ
นิ ย ม” นันจะมี ค วามเกี ยวข้องกับเรื องของการเสี ยสละ สร้ างสรรค์ เอื อเฟื อเกื อกู ล เนื องจากมุ่ง
ต้องการลดละกิเลส และยกระดับจิตวิญญาณ ได้แก่
2.3.8.1 มีคนทีมีสัมมาทิฐิเป็ นแก่นแท้
2.3.8.2 มีศาสนา นําหลักของศาสนามาสร้างคน
2.3.8.3 มีงานทีทําให้พึงพาตนเองได้ และเป็ นทีพึงของสังคมได้
2.3.8.4 มีการดําเนิ นชีวติ ทีเรี ยบง่ายดีงาม
2.3.8.5 มีวฒั นธรรมทีทําให้เกิดความรักความผูกพัน เป็ นอันหนึ งอันเดียวกันของ
คนในสังคม
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2.3.8.6 มีภราดรภาพ
2.3.8.7 มีการศึกษาสื บทอดจากคนรุ่ นหนึงไปยังคนรุ่ นถัดไป
2.3.8.8 มีการเผยแพร่ สิงดีๆ ออกสู่ สังคม
2.3.8.9 มีการตลาด
2.3.8.10 มีบูรณาการในอิสรเสรี ภาพ ภราดรภาพ สุ ขสันติ สมรรถนะและบูรณภาพ
จากหลักการทีกล่าวถึงข้างต้นทัง 10 ข้อนี ล้วนเป็ นจริ งในชุ มชนของชาวอโศก ยกตัวอย่าง
เช่น ชุมชนปฐมอโศก ถือได้วา่ เป็ นชุ มชนวิถีอโศก (บุญนิยม) แห่งแรกทีมีการรวมตัวกันของกลุ่ม
จากแนวคิดทีเกียวข้องกับ “วิถีอโศก” ทีผูว้ ิจยั ได้กล่าวมาข้างต้นทังหมดนี ช่วยให้เข้าใจถึ ง
ความเป็ นมาและองค์ประกอบทีสําคัญตามวิถีอโศกทีผูว้ ิจยั จะนําใช้ในการสร้ างแบบสอบถามกึ ง
โครงสร้าง การวิเคราะห์ และการอภิปรายผลการวิจยั ในขันต่อไป

บทที 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึ กษาวิจยั เรื อง “การเสริ มสร้ างรู ปแบบการรู ้ เท่าทัน สื อตามวิถีอโศก” ประกอบด้วย
รายละเอียดขันตอนวิธีวจิ ยั ดังนี
3.1 แบบแผนการวิจยั
3.2 ศึกษาเอกสาร
3.3 กําหนดคุณสมบัติผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
3.4 วิธีการคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
3.5 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.7 การตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือ
3.8 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.9 การนําเสนอข้อมูล

3.1 แบบแผนการวิจัย
งานวิจยั ครังนี ใช้รูปแบบการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารหลักฐาน งานวิจยั ทีเกี ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-Depth Interview) จาก
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ แ ละผูเ้ ชี ยวชาญทังด้า นพุท ธศาสนาและด้า นวิช าการจากพุ ท ธสถานอโศก โดยมี
วัตถุประสงค์เพือศึกษาหลักการของการรู้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศกกระบวนการเสริ มสร้ างการรู ้เท่า
ทันสื อตามวิถีอโศก และปั จจัยทีส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนดขันตอนทีเป็ นแบบแผนสําหรับการวิจยั ดังนี ขันที 1 ศึกษาข้อมูลเกียวกับ
แนวคิดทฤษฎี จากเอกสารหลักฐาน และงานวิจยั ทีเกี ยวข้อง เพือใช้ในการกําหนดแนวทางในการ
สร้างแบบสัมภาษณ์ ขันที 2 กําหนดคุ ณสมบัติผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสําคัญ ขันที 3 คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
ด้วยวิธีการคัดเลื อกแบบเจาะจง ซึ งได้จาํ แนกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ มนัก บวชชายชาวอโศก กลุ่ม
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นักบวชหญิงชาวอโศก และกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้แก่ นักวิชาการชาวอโศก ผูท้ รงคุ ณวุฒิชาว
อโศก หรื อตัวแทนญาติธรรมชาวอโศก นอกจากนี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญในแต่ละกลุ่ม จะต้องทีมีความรู ้
ความเข้า ใจและสามารถตอบประเด็ น ปั ญหาตามวัตถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัยได้ข นที
ั 4 การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้เครื องมือในการเก็บข้อมู ลด้วยแบบสัม ภาษณ์ ขนที
ั 5 การวิเคราะห์ขอ้ มู ล
ผูว้ ิจยั จะแบ่งการนําเสนอออกเป็ น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การจัดระเบียบข้อมูล 2) การแสดงข้อมูล 3)
กระบวนการหาข้อสรุ ป และขันที 6 ผูว้ ิจยั จะดําเนิ นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุ ปข้อมูลจาก
การศึกษา โดยเรี ยบเรี ยงตามลําดับขันตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั อย่างเป็ นระบบ ดังนี

ภาพที 3.1 แบบแผนการวิจยั

3.2 การสร้ างเครื องมือ
เครื องมื อ ที ใช้ ใ นงานวิ จ ัย ครั งนี เป็ นแบบสั ม ภาษณ์ กึ งโครงสร้ า ง (Semi-Structured
Interview) ซึ งผูว้ ิจยั ได้จาํ แนกประเด็นออกเป็ น 4 ตอนได้แก่ ตอนที 1 ประเด็น คําถามเพือการ
สัมภาษณ์เชิ งลึกเกียวกับหลักการของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ตอนที 2 ประเด็นคําถามเพือการ
สัมภาษณ์เ ชิ งลึ ก เกี ยวกับ กระบวนการเสริ มสร้ างการรู ้ เ ท่าทันสื อตามวิถีอโศกตอนที 3 ประเด็ น
คําถามเพือการสัมภาษณ์เชิ งลึกเกียวกับปั จจัยทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้ างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
และตอนที 4 ข้อมูลพืนฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญโดยผูว้ ิจยั ได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
หลักฐาน ตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ก่อนดําเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์
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3.3 กําหนดคุณสมบัติผ้ใู ห้ ข้อมูลสํ าคัญ
เพือให้งานวิจยั ครั งนี มีคุณภาพและความน่ าเชื อถื อ ผูว้ ิจยั ได้เพิมเกณฑ์การคัดเลื อกผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญไว้ 5 ประการ ได้แก่ 1) เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความเข้าใจเกียวกับหลักธรรมในพุทธศาสนา
หรื อ มี ค วามรู ้ ท างวิช าการในศาสตร์ ทีเกี ยวข้องกับ การรู ้ เ ท่ า ทัน สื อ รวมทังเทคนิ ค การพิจารณา
เลือกสรรเอาประโยชน์จากสื อของพุทธสถานอโศก (วิปัสสนาจอแก้ว) เป็ นอย่างดี 2) เป็ นผูม้ ีส่วน
ร่ วมในการฝึ กปฏิบตั ิ ธรรมตามแนวทางของพุทธสถานอโศก หรื อเคยร่ วมกิจกรรมทีเกี ยวข้องกับ
เทคนิคการพิจารณาเลือกสรรเอาประโยชน์จากสื อของพุทธสถานอโศก (วิปัสสนาจอแก้ว) โดย
สามารถตอบคําถามในประเด็นทีผูว้ จิ ยั ต้องการศึกษาได้อย่างครอบคลุมชัดเจน 3) เป็ นผูท้ ีมีลกั ษณะ
ของผูน้ าํ ทางความคิด (Opinion Leader) ทีสามารถโน้มน้าวหรื อชักจูงบุคคลอืนๆ ให้มีความคิดเห็น
คล้อยตามกับแนวคิ ดของตนเอง ทังด้านหลักธรรมและด้านวิชาการ รวมทังเทคนิ คการพิจารณา
เลือกสรรเอาประโยชน์จากสื อ (วิปัสสนาจอแก้ว) ตลอดจนสามารถเป็ นสื อกลางในการเชื อมโยง
ทางความคิ ด ต่ างๆ ที เกี ยวข้องได้อย่างรอบรู ้ 4) เป็ นผูท้ ี ได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อทังภายในและ
ภายนอกพุทธสถานอโศก และ 5) เป็ นผูท้ ีเต็มใจให้ความร่ วมมือในการวิจยั ครังนี
ทังนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสํารวจรายชื อผูท้ ีมีคุณสมบัติ ในการเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสําคัญทีมีความ
เกี ยวข้องกับ พุ ท ธสถานอโศก จากกลุ่ ม ญาติ ธ รรมในพุท ธสถานอโศก จากนันผูว้ ิจ ัยใช้วิธี การ
คัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง ได้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจํานวน 15 รู ป/ท่าน
โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มนักบวชชายชาวอโศก จํานวน 2 รู ป กลุ่มนักบวชหญิงชาวอโศก
จํา นวน 2 ท่าน กลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้แก่ นักวิชาการชาวอโศก ผูท้ รงคุ ณวุฒิชาวอโศก หรื อ
ตัวแทนญาติธรรมชาวอโศก จํานวน 11 ท่าน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทัง 15 รู ป/ท่าน มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทีผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดไว้ นอกจากนี
ผูว้ ิจยั ได้เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในชุ มชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการกลันกรองผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญอีกครัง
หนึ ง เพือให้ได้ผูท้ ีมีความรู ้ และมีความเข้าใจเกี ยวกับประเด็ นทีผูว้ ิจยั ต้องการศึ กษาอย่างแท้จริ ง
เนื องจากการวิจยั ในครังนี เป็ นการศึกษาข้อมู ลเชิ งลึ กแบบเฉพาะกลุ่ ม ฉะนันจึงจําเป็ นอย่างยิงที
ผูว้ ิจยั จะต้องเข้า ถึ งข้อมู ลเชิ งลึ กให้ได้มากที สุ ด เพือให้ได้ม าซึ งข้อค้นพบมีความน่าเชื อถือ และ
ข้อสรุ ปทีมีคุณภาพ
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3.4 วิธีการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญ
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดจํานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทังสิ นจํานวน 15 รู ป/ท่าน โดยใช้วิธีคดั เลือกแบบ
เจาะจงและจะต้องเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทีผูว้ ิจยั กําหนดไว้ผลการพิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญจากพุทธสถานอโศก แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักบวชชายชาวอโศก จํานวน 2
รู ป กลุ่มนักบวชหญิงชาวอโศก จํานวน 2 ท่าน กลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้แก่ นักวิชาการชาวอโศก
ผูท้ รงคุณวุฒิชาวอโศก หรื อตัวแทนญาติธรรมชาวอโศก จํานวน 11 ท่านรวมสิ น 15 รู ป/ท่าน ดังนี
3.4.1 กลุ่มนักบวชชายชาวอโศก
เป็ นนักบวชผูซ้ ึ งมีความเชี ยวชาญเกียวกับ “วิปัสสนาจอแก้ว” ทังผูพ้ ฒั นาหลักนวัตกรรม
ทางศาสนาเพือนําไปเพิมพูนการปฏิ บตั ิธรรมได้ดียิงขึน ผูช้ ีแนะเน้นนําหรื อผูร้ ู ้ มีลกั ษณะของผูน้ าํ
ทางความคิด (Opinion Leader) ได้รับการยอมรับ และเต็มใจให้ความร่ วมมือในการวิจยั ครั งนี
ประกอบด้วย
3.4.1.1 สมณะโพธิ รั ก ษ์ เป็ นผู ้น ํา หมู่ ก ลุ่ ม ชาวอโศก มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจใน
กระบวนการทางธรรมอย่างละเอียด มีประสบการณ์ดา้ นสื อ เชี ยวชาญด้านวรรณศิลป์ การประพันธ์
ฯลฯ และเป็ นผูพ้ ฒั นานวัตกรรมทางศาสนา “วิปัสสนาจอแก้ว” ทีนํามาใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิธรรมแก่
หมู่กลุ่มชาวอโศก
3.4.1.2 สมณะลานศิลป์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าในกระบวนการทางธรรม ทังนียังมี
ความรู ้ทางด้านการโฆษณา
3.4.2 กลุ่มนักบวชหญิงชาวอโศก
เป็ นนักบวชผูซ้ ึ งมีความเชี ยวชาญเกียวกับ “วิปัสสนาจอแก้ว” ทังผูพ้ ฒั นาหลักนวัตกรรม
ทางศาสนาเพือนําไปเพิมพูนการปฏิ บตั ิธรรมได้ดียิงขึน ผูช้ ีแนะเน้นนําหรื อผูร้ ู ้ มีลกั ษณะของผูน้ าํ
ทางความคิด (Opinion Leader) ได้รับการยอมรั บ และเต็มใจให้ความร่ วมมื อในการวิจยั ครั งนี
ประกอบด้วย
3.4.2.1 สิ กขมาตุสัจฉิ กตา เป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าในกระบวนการทางธรรม ทังนี
ยังมีความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์
3.4.2.2 สิ กขมาตุเที ยนคําเพชร เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความเข้าในกระบวนการทางธรรม
ทังนียังมีความรู ้ทางด้านประวัติศาสตร์
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3.4.3 กลุ่มฆราวาสชาวอโศก
ประกอบด้วยผูท้ ีเคยเข้าร่ วมหรื อเคยศึกษาแนวทางการปฏิบตั ิธรรมด้วย “วิปัสสนาจอแก้ว”
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ในด้านสื อหรื อด้านการศึกษาประกอบอาชี พด้านสื อ ประกอบอาชี พด้านการศึกษา
หรื อประกอบอาชี พ ในด้านอื นๆ ที มีค วามเกี ยวข้อง มีล ักษณะของผูน้ ําทางความคิ ด (Opinion
Leader) ได้รับการยอมรับ และเต็มใจให้ความร่ วมมือในการวิจยั ครังนี ได้แก่
3.4.3.1 คุณดินนา โคตรบุญอาริ ยะเป็ นผูม้ ีประสบการณ์เกียวกับสื อช่องบุญนิยมทีวี
ของพุทธสถานอโศก
3.4.3.2 คุณสู่ ดิน ชาวหิ นฟ้ า เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ทาํ งานในสายวิชาการอาจารย์
ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก และมีผลงานทางวรรณกรรม
3.4.3.3 คุ ณแรงเกื อ ชาวหิ นฟ้ า เป็ นผูม้ ี ประสบการณ์ ท าํ งานในสายวิชาการอดี ต
ผูแ้ ทนครู คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ (กปช.) อดี ตผูจ้ ดั การโรงเรี ยนสัมมาสิ กขาปฐม
อโศก และมีผลงานทางวรรณกรรม
3.4.3.4 คุ ณวาสนา ปั ญญาบุ ญนิ ยม เป็ นผูม้ ี ประสบการณ์ ท าํ งานในสายวิ ชาการ
อาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษา สาขาปฐมวัยและรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี ยังเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการตรวจประเมิ นวิทยฐานะของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคคลากรทางการ
ศึกษา
3.4.3.5 คุณวัชราภรณ์ มาร์ คูกซ์ ศิษย์เก่าโรงเรี ยนสัมมาสิ กขาปฐมอโศก ประกอบ
อาชีพทางด้านสายการศึกษามีประสบการณ์ในการเป็ นวิทยากร อาสาสมัครฯ พิธีกรงานสําคัญต่างๆ
ของพุทธสถานอโศก นอกจากนี ยังเป็ นผูผ้ ่านเข้ารอบ 12 คนสุ ดท้ายจากการประกวด Miss Lady
Thailand
3.4.3.6 คุ ณรั ตนพงษ์ วัน ละ ศิ ษย์เ ก่ า โรงเรี ย นสัม มาสิ ก ขาปฐมอโศก ประกอบ
อาชี พ ทางด้า นสื อสารมวลชน มี ป ระสบการณ์ ท างด้า นการกํา กับ การแสดง ภาพยนตร์ ละคร
โทรทัศน์ เขียนบทละคร
3.4.3.7 คุณคฑาวุฒิ ยุพราช ศิษย์เก่าโรงเรี ยนสัมมาสิ กขาปฐมอโศก ประกอบอาชีพ
ทางด้านสื อสารมวลชนมีประสบการณ์ทางการทําข่าว รายการโทรทัศน์ ช่อง 13 สยามไทย
3.4.3.8 คุณนิ ติศกั ดิ เจริ ญสอน ศิษย์เก่าโรงเรี ยนสัมมาสิ กขาปฐมอโศก ประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัวมีประสบการณ์ทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์, การตลาด, พิธีกรงานสําคัญต่างๆ
ของพุทธสถานอโศก
3.4.3.9 คุณภัสสร วุฒิยะพงษ์ ศิ ษย์เก่ าโรงเรี ยนสัมมาสิ กขาปฐมอโศก ประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัวมีประสบการณ์ทางด้านการโฆษณา
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3.4.3.10 คุ ณ นริ ศ ร์ วิล ามาศ ศิ ษย์เ ก่ าโรงเรี ยนสัม มาสิ กขาศรี ษะอโศก ประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัวมีประสบการณ์ดา้ นการถ่ายภาพและวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.4.3.11 คุณเติมชัย แต้สุวรรณ ศิษย์เก่าโรงเรี ยนสัมมาสิ กขาปฐมอโศก ประกอบ
ธุรกิจส่ วนตัว มีประสบการณ์ดา้ นการถ่ายภาพและวิศวกรรมโยธา
ผูใ้ ห้ข ้อมูล สํ าคัญแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แ ก่ 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม นัก บวชชายชาวอโศก
จํานวน 2 รู ป กลุ่มนักบวชหญิ งชาวอโศก จํานวน 2 ท่าน และกลุ่มฆราวาสชาวอโศก จํา นวน 11
ท่าน ซึ งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญมีอายุระหว่าง 35-82 ปี ระดับการถือศีลก็แตกต่างกันไปตามฐานะของผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญ เป็ นผูส้ มาทานศีลตังแต่ศีล 5 ไปจนถึงศีลวินยั 227 ข้อ (ปาติโมกข์) และจุลศีล มัชฌิ ม
ศีล มหาศีล ทังนีผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิธรรมตามวิถีอโศกมากกว่า 20 ปี ขึนไป และผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญส่ วนใหญ่สาํ เร็ จการศึกษาในระดับเทียบเท่าปริ ญญาตรี ขึนไป

3.5 เครื องมือทีใช้ ในการวิจัย
สําหรับเครื องมือทีใช้ในการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview)
3.5.1 แบบสั มภาษณ์
ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ครั งนี ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทบทวนวรรณกรรมที เกี ยวข้องกับการ
รู้เท่าทันสื อ และได้รวบรวมข้อมูลสําคัญทีมีความสอดคล้องหรื อใกล้เคียงกับประเด็นทีกําลังศึกษา
เพือนํามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสัมภาษณ์ โดยใช้กรอบคําถามชนิ ดปลายเปิ ด เพือผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญจะได้มีอิสระในการตอบคําถามอย่างเต็มทีโดยไม่มีการชีนํา
ทังนี เพือให้ได้ขอ้ มู ลทีครอบคลุมทุกประเด็นปั ญหาสําหรับงานวิจยั ครังนี ผูศ้ ึกษาคาดว่า
จะต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์ ประมาณรู ป/ท่านละ 1-2 ชัวโมง ประกอบด้วยผูท้ รงคุ ณวุฒิและ
ผูเ้ ชี ยวชาญด้า นพุท ธศาสนาที มี ค วามรู ้ แ ละความเข้า ใจในหลัก ธรรมทางพุท ธศาสนา รวมทัง
ผูเ้ ชี ยวชาญสายวิชาการในศาสตร์ ทีเกี ยวข้องกับการรู ้เท่าทันสื อ อาทิ นิเทศศาสตร์ ครุ ศาสตร์ เป็ น
ต้น ทังนี ขณะสั ม ภาษณ์ ผู ้วิ จ ัย ใช้วิ ธี ก ารสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว มและไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม ซึ งขึ นอยู่ก ับ
สถานการณ์ และความเหมาะสมของช่ วงเวลาในการสั ม ภาษณ์ โดยผูว้ ิจยั ได้เตรี ย มแนวประเด็ น
คําถามทีจะใช้ในการสัมภาษณ์เชิ งลึก จํานวน 4 ตอนได้แก่
3.5.1.1 ตอนที 1 ประเด็นคําถามเพือการสัมภาษณ์เชิงลึกเกียวกับหลักการของการรู ้
เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
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1) การรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกแบ่งออกเป็ นกีมิติ?
2) การรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกหมายถึงอะไร?
3) เป้ าหมายของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกคืออะไร?
4) ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกคืออะไร?
5) คุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศกคืออะไร?
3.5.1.2 ตอนที 2 ประเด็น คํา ถามเพือการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เกี ยวกับ กระบวนการ
เสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
1) ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกแบ่งออกเป็ นกีขัน?
2) ขันตอนการเรี ย นรู ้ ห รื อ แนวทางปฏิ บ ัติ เ พื อการรู ้ เ ท่า ทัน สื อตามวิ ถี
อโศกเป็ นอย่างไร?
3) องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกเป็ นอย่างไร?
4) ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกเป็ นอย่างไร?
5) การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศกแบ่งออกเป็ นกีมิติ?
3.5.1.3 ตอนที 3 ประเด็นคําถามเพือการสัมภาษณ์เชิ งลึ กเกียวกับปั จจัยทีส่ งผลต่อ
การเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
1) ปัจจัยใดบ้างทีส่งผลต่อการเสริ มสร้ างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีโศก และ
ส่ งผลอย่างไร?
3.5.1.4 ตอนที 4 ข้อมูลพืนฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
1) ชือและนามสกุล
2) เพศ
3) อายุ
4) ระดับการถือศีล
5) ระยะเวลาการปฏิบตั ิธรรมตามวิถีอโศก
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3.6 การตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือ
วิธีการตรวจสอบความเทียงตรง (Validity) แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน ดังนี ขันที 1 ตรวจสอบ
ความเทียงตรงโดยผูว้ จิ ยั เป็ นการตรวจสอบเบืองต้น เพือพิจารณาความสอดคล้องของประเด็นต่างๆ
ทีใช้ในการรวบรวมข้อมูลของเครื องมือกับคําถามการวิจยั และวัตถุ ประสงค์การวิจยั ถ้าสอดคล้อง
กันแสดงว่าเครื องมือมีความเทียงตรงเชิ งเนื อหา (Content Validity) และขันที 2 ตรวจสอบความ
เทียงตรงโดยผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญด้านเนือหา ผูเ้ ชี ยวชาญด้านการ
สร้ างเครื องมือและ ผูเ้ ชี ยวชาญด้านทฤษฎี โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบความเที ยงตรงเป็ นที
เรี ยบร้อย ครอบคลุมในประเด็นทีต้องการศึกษา และมีความเหมาะสมของภาษาทีใช้

3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพือใช้ในการวิจยั ครังนี
โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
3.7.1 การสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth Interview)
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบไม่เป็ นทางการ ควบคู่กบั การสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วม โดยวิธีการสัมภาษณ์ ด้วยตนเอง (Face to Face) จนพบความอิมตัวของข้อมู ล (Data
Saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ์ (Naiyapat, 2005) ในการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดแบบ
แผนขันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
3.7.1.1 ขันเตรี ยมผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญผูว้ ิจยั จะทําการนําส่ งหนังสื อเรี ยนเชิญอย่างเป็ น
ทางไปยัง ผูใ้ ห้ ข้อมู ล สํ าคัญโดยมี ค ํารั บ รองจากผูอ้ าํ นวยการประจํา หลักสู ต รการศึ ก ษา เพือขอ
อนุ ญาตเข้าสัมภาษณ์ พร้ อมแนบหนังสื อแนะนําตัวผูว้ ิจยั เอกสารชี แจ้งรายละเอียดเกียวกับหัวข้อ
การวิจยั และนัดหมายวัน เวลา สถานทีในการสัมภาษณ์
ในบางกรณี ผู้วิ จ ัย อาจใช้วิ ธี ก ารติ ด ต่ อ ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ไ ปยัง ผู ใ้ ห้ ข ้อ มู ล สํ า คัญ
โดยตรง เพือทําการแนะนําตนเองและชี แจงรายละเอี ยดเกี ยวกับหัวข้อการวิจยั และนัดหมายวัน
เวลา สถานทีในการสัมภาษณ์ โดยรายละเอียดเกี ยวกับหัวข้อการวิจยั ทีผูว้ ิจยั จะทําการชี แจงได้แก่
หัวข้อการวิจยั วัตถุประสงค์การวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั และระยะเวลาทีจะใช้ในการสัมภาษณ์
3.7.1.2 ขันเก็ บ ข้อ มู ล ด้ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้วิ จ ัย จะเป็ นผู ้ด ํา เนิ น การ
สัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสําคัญด้วยตนเอง เพือให้ได้ขอ้ มูลเกียวกับหลักการของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถี
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อโศกกระบวนการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก และปั จจัยทีส่ งผลต่อการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก โดยใช้แบบสัมภาษณ์ กึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) แบบไม่เป็ นทางการ
เพื อให้เ ข้า ถึ ง ข้อ มู ลเชิ ง ลึ ก มากที สุ ด และอาจใช้วิธี ซัก ถามแบบเจาะจงในประเด็น ที เกี ยวข้อ ง
โดยเฉพาะเพือให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึ กทีมีความละเอียด ครอบคลุมทุกประเด็นคําถามและเนื อหาตามที
ได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ไว้ พร้อมบันทึ กเสี ยงการสนทนาสลับกับการจดบันทึกในขณะสัมภาษณ์
ร่ วมกับ การสั งเกต ในกรณี ที ผูว้ ิจยั ไม่ส ามารถนัดหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล สําคัญได้ใ นช่ วงเวลาที ผูว้ ิจ ยั
ดําเนิ นการเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผใู ้ ห้ขอ้ มู ลสําคัญผ่านทางโทรศัพท์แทน เพือให้ได้
ข้อมูลมาทําการการวิเคราะห์ในขันถัดต่อไป

3.8 การตรวจสอบและการวิเคราะห์ ข้อมูล
3.8.1 การตรวจสอบข้ อมูล
การตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูลจากการวิจยั เชิ งคุณภาพ ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) ประกอบด้วย การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) (สุ ภางค์
จันทวานิ ช, 2557) แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนักบวชชาว ด้านฆราวาสชาวอโศก และด้าน
เอกสาร
3.8.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อมู ล ผูว้ ิจยั ใช้ก ารวิเ คราะห์ ด้วยการจํา แนกประเภทข้อ มู ล (Typological
Analysis) ตามชนิ ดของข้อมูล (Typologies) เพือสร้างข้อสรุ ปให้มีความครอบคลุม ถู กต้อง และ
สมบูรณ์มากทีสุ ด (สุ ภางค์ จันทวานิ ช, 2557)

3.9 การนําเสนอข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั จะนําเสนอรายงานผลการวิจยั จากการสรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทังหมด ในรู ปแบบ
การพรรณนาความ (Descriptive) ให้มีเหตุผลต่ อเนื อง โดยจะเริ มจากการบรรยายขันตอนการ
รวบรวมข้อมูล และข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั พร้ อมทังนําข้อมูลคํา
สนทนาหรื อคําสัมภาษณ์ จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลมาแสดงเป็ นหลักฐาน เพือให้เกิดความเข้าใจทีชัดเจนมาก
ขึน

บทที 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื อง “การเสริ มสร้ างรู ปแบบการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก” โดยวิธีการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) เพือให้ได้มาซึ ง
ข้อมูลและผลของข้อมูล จากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย
กลุ่มนักบวชชายชาวอโศก จํานวน 2 รู ป กลุ่มนักบวชหญิงชาวอโศก จํานวน 2 ท่าน กลุ่มฆราวาส
ชาวอโศก ได้แก่ นักวิชาการ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ หรื อตัวแทนญาติธ รรมชาวอโศก จํานวน 11 ท่าน ซึ ง
การศึก ษาครั งนี ได้รับ ความร่ วมมื อเป็ นอย่า งดี จ ากผูใ้ ห้ ข้อ มู ล สํา คัญที มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ ใน
หลักการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก กระบวนการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก และปั จจัยทีส่ งผลต่อการ
เสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ซึ งครอบคลุมประเด็น ดังนี
4.1 ตอนที 1 หลักการของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
4.2 ตอนที 2 แนวทางการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
4.3 ตอนที 3 ปั จจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก

4.1 ตอนที 1 หลักการของการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกเกี ยวกับ หลักการของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกจากผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
สําคัญทัง 3 กลุ่ม แบ่งออกเป็ น 5 ข้อคือ ความหมายของการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก องค์ประกอบ
(มิติ) ของการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก เป้ าหมายของการรู้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ความสําคัญของ
การรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก และคุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศก ดังนี
4.1.1 ความหมายของการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาความหมายของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ พบว่า กลุ่ม
นักบวชชาวอโศกได้นิยามความหมายการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกไว้ 2 ความหมาย คือ
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การรู ้เท่าทันสื อ หมายถึง การรู ้เท่าทันโลก ผ่านการเปิ ดรับสื อวีดิทศั น์ประเภทต่างๆ ซึ งเป็ น
ยุทธวิธีทีนําไปสู่ การศึกษาธรรมะแนวใหม่ เป็ นการเรี ยนรู ้ สมมติสัจจะ อันเป็ นความรู ้ ทางโลก เพือ
ศึกษาความเป็ นไปของสังคมในด้านต่างๆ เช่น ภาษา วัฒนธรรม ค่านิ ยม เป็ นต้น โดยมีแนวคิดของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ดังนี
ความหมายที 1 มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจากกลุ่มนักบวชชาวอโศกจํานวน 3 จาก 4 ราย ได้นิยาม
ความหมายทีสอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน โดยสามารถสรุ ปได้วา่
สมณะโพธิ รักษ์ (สัมภาษณ์ , 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “การรู้ เท่าทันโลกี ย์ รู ้ แจ้งจริ งใน
ความเป็ นโลกี ย ์ ทีตนเคยเป็ นทาส และปฏิ บตั ิจนสามารถ บรรลุธรรม มีจิตโลกุตระ อยู่เหนื อ สิ งที
ตนเคยเป็ นทาสได้ถาวร เรี ยกว่า โลกวิทู”
สมณะลานศิลป์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “การเรี ยนรู ้โลกอย่างรู ้เท่าทันใน
ความเป็ นไปของสังคมมนุ ษย์ ด้วยการเปิ ดรับสื อวีดิทศั น์ประเภทต่างๆ ซึ งเป็ นยุทธวิธี ทีนําไปสู่
การศึกษาธรรมะแนวใหม่”
สิ กขมาตุสัจฉิกตา (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “การเรี ยนรู ้สมมติสัจจะ อันเป็ น
ความรู ้ทางโลก โดยการรับชมสื อวีดิทศั น์ทีผ่านการตรวจสอบและคัดเลือกเรี ยบร้อยแล้ว เพือศึกษา
วิถีชีวติ ของมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น ภาษา วัฒนธรรม ค่านิยม เป็ นต้น”
ความหมายที 2 มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจากกลุ่มนักบวชชาวอโศกจํานวน 1 จาก 4 ราย ได้นิยาม
ความหมายการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศกที มีความแตกต่าง โดยสามารถสรุ ปได้ว่า หมายถึ ง การ
เรี ยนรู ้วิธีการเปิ ดรับสื อทุกประเภทอย่างมี สติ สามารถแยกแยะได้ว่าสื อมีทงประโยชน์
ั
และโทษ
รวมถึงผลกระทบต่อความคิด ความรู ้สึก ของผูช้ มในขณะเปิ ดรับสื อ
สิ กขมาตุเทียนคําเพชร (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “การเรี ยนรู้วธิ ี การเปิ ดรับสื อ
อย่างรู ้ เท่าทันว่าสื อทุกประเภทมีทงประโยชน์
ั
และโทษทีจะส่ งผลกระทบต่อความคิด ความรู ้สึก
ของผูช้ มในขณะทีเปิ ดรับสื อ”
ขณะทีกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้นิยามความหมายของการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศกไว้ 1
ความหมาย ดังนี
ความหมายที 1 มีผใู้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจากกลุ่มฆราวาสชาวอโศกจํานวน 11 จาก 11 ราย ได้
นิยามความหมายทีสอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน โดยสามารถสรุ ปได้ว่า หมายถึ ง การมี
ทักษะในการวิเคราะห์ สือ รู้จกั และเข้าใจกลไกการทํางานของสื อประเภทต่างๆ อย่างเช่น ละคร
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการข่าว รายการสารคดี เป็ นต้น โดยใช้วิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การในการ
พิจารณาแยกแยะองค์ประกอบของสื อ รู้ ทนั เนื อหาสาระทีสื อนําเสนอหรื อถ่ ายทอดออกมาอย่างมี
ความเข้าใจและรู ้ทนั ในความมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง
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การรู ้จกั และเข้าใจกลไกการทํางานของสื อประเภทต่างๆ เช่น รู ้วา่ สื อส่ งผลต่ออารมณ์และ
ความรู ้สึกของผูช้ มอย่างไร และเข้าใจว่าสื อแต่ละประเภทมีธรรมชาติและคุณลักษณะทีเป็ น
องค์ประกอบแตกต่างกันออกไป รวมถึงรู ้ทนั วัตถุประสงค์ในการสื อสารของสื อแต่ละชนิด
ที แตกต่างกันตามแต่ ละประเภทของสื อนัน (ดิ นนา โคตรบุ ญอาริ ยะ, สัม ภาษณ์ , 23
สิ งหาคม 2559)
สู่ ดิน ชาวหิ นฟ้ า (สัมภาษณ์ , 7 สิ งหาคม 2559) กล่ าวว่า “การมีสติในขณะที กํา ลังรั บชม
โทรทัศน์ โดยการตรวจพิจารณากลันกรองให้เห็นถึงสิ งทีเป็ นประโยชน์และสิ งทีไม่เป็ นประโยชน์
ทีแฝงอยูใ่ นเนือหาสารเหล่านัน โดยใช้วธิ ีการคิดวิเคราะห์แบบโยนิ โสมนสิ การ”
แรงเกือ ชาวหินฟ้า (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “การพิจารณาปรากฏการณ์ทีเป็ น
ผลมาจากการเปิ ดรับสื อประเภทต่างๆ อย่างเช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รายการข่าว รายการสาร
คดี เป็ นต้น เพือให้รู้ท นั สภาวะทีเป็ นจริ ง ผ่านกระบวนการพิจารณาปั ญหา ด้วยการค้นหาสาเหตุ
และปัจจัยทีสัมพันธ์ส่งผลสื บทอดกันมา”
วาสนา ปั ญญาบุญนิยม (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “การใช้ทกั ษะด้านการคิ ด
วิเคราะห์แบบพุทธ เพือแยกแยะองค์ประกอบของสื อได้อย่างมีความเข้าใจทีถูกต้อง เนืองจากสื อแต่
ละส่ วนใหญ่มกั ใช้เพือการค้า หาผลประโยชน์ นําไปสู่ การมอมเมากิเลสและตัณหาคนดูได้มาก”
วัชราภรณ์ มาคูกซ์ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะทีสามารถคัดเลือกหรื อ
รับเอาสิ งทีมีประโยชน์และมีคุณค่าจากการดูรายการต่างๆ ทางโทรทัศน์หรื อสื ออืนๆ โดยใช้วิธีคิด
วิเคราะห์แบบพุทธมาใช้ในการพิจารณา”
รัตนพงษ์ วันละ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ความสามารถในการเปิ ดรับสื อ
อย่างรู ้ตวั เสมอ ทังนีจะต้องสามารถวิเคราะห์แยกแยะสิ งทีเป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์ต่อ
ตัวเราได้”
คฑาวุฒิ ยุพราช (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การอ่านสื ออย่างมีความเข้าใจใน
ความมีคุณค่าสาระทีเป็ นประโยชน์ ส่ วนไหนทีไม่มีคุณค่าสาระพอทีจะนํามาใช้หรื อเห็นว่าจะส่ งผล
เสี ยต่อตัวเราก็สามารถรับรู ้ได้”
นิติศกั ดิ เจริ ญสอน (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การใช้วิธีคิดแบบพุทธมาใช้
ในการพิจารณาเนือหาสาระทีสื อนําเสนอหรื อถ่ายทอดออกมาอย่างมีความเข้าใจและรู ้ทนั ในความมี
ประโยชน์และไม่มีประโยชน์ต่อตนเอง”
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ภัสสร วุฒิยะพงษ์ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การรู ้จกั เลือกเปิ ดรับสื ออย่างมี
สติ สามารถนําเอาสิ งทีสื อถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ในชี วิตประจําวันของเราได้ เพราะเรื องราวต่างๆ
ในสื อคือภาพสะท้อนบทบาทการดําเนินชีวติ ของคนเรา”
นริ ศร์ วิลามาศ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ความเข้าใจและรู ้เท่าทันอารมณ์
ความคิดของเรา ขณะทีนังดูรายการโทรทัศน์หรื อสื อในรู ปแบบอืนๆ โดยสามารถรับรู ้ ได้วา่ สิ งทีเรา
กําลังดูอยูน่ ี เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรื อไม่ และมีสิงไหนบ้างทีไม่ดี ไม่เป็ นประโยชน์ และไม่ควร
ทําบ้าง”
การรู ้ทนั ความคิดของตนเองทีเป็ นผลมาจากการเปิ ดรับสื อ เมือรู ้ทนั ความคิดทีเกิดขึน เราก็
จะสามารถพิจารณาย้อนกลับไปทีตัวสื อได้อย่างมีความเข้าใจและรู ้ทนั ในวัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายทีสื อกําลังสื อสารหรื อบอกกับเรา โดยสามารถแยกแยะสิ งทีเป็ นประโยชน์และไม่
เป็ นประโยชน์ได้ (เติมชัย แต้สุวรรณ, สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
4.1.2 องค์ ประกอบ (มิต)ิ ของการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาองค์ป ระกอบ (มิติ) ของการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถี อโศกจากผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสําคัญ
พบว่า กลุ่มนักบวชชาวอโศก ได้กาํ หนดองค์ประกอบ (มิติ) ของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
สําหรับองค์ประกอบ (มิติ) ของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก มีผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสําคัญจากกลุ่ ม
นักบวชชาวอโศกได้ให้ความคิดเห็นทีสอดคล้องกันเป็ นไปในแนวทางเดียวกันจํานวน 4 จาก 4 ราย
โดยกล่ าวว่าได้นาํ เอาหลักสัปปุริสธรรมมาประยุกต์ใช้และนํามาเป็ นองค์ประกอบ (มิติ) ของการ
รู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกได้ทงสิ
ั น 7 มิติ ได้แก่ การรู ้เหตุเป็ นความเข้าใจหลักความจริ ง หลักการ รู ้
กฎเกณฑ์แห่ งเหตุผล และรู ้จกั หลักการของสื อทีจะทําให้เกิดผลต่างๆ โดยสามารถพิจารณาเข้าใจถึง
กฎเกณฑ์แห่ งเหตุ ผลของสื อว่าถูกสร้างขึนมาเพืออะไร มีกระบวนการในการผลิตอย่างไร รวมถึ ง
รู ปแบบของสื อแต่ละประเภทมีความแตกต่างทางวัตถุ ประสงค์อย่างไร เพือเข้าใจแนวคิดของผูผ้ ลิ ต
สื อ ยกตัวอย่างเช่น เนื อหาของโฆษณานันต้องการให้เกิดการซื อสิ นค้าและบริ การ เป็ นต้น การรู ้ผล
ว่า เป็ นการรู ้ความมุ่งหมาย หรื อความหมายทีสื อได้นาํ เสนอ ซึ งมีผลทังทีเป็ นประโยชน์และไม่เป็ น
ประโยชน์ รู้ว่าสื อมีผลกระทบ รู ้ ว่าสื อมีอิท ธิ พลต่อความรู ้ สึกนึ ก คิด การตัด สิ นใจ สื อมีทงเนื
ั อหา
ทางบวกและทางลบ ยกตัวอย่างเช่ น ละครเป็ นสื อประเภทบันเทิ งคดี มีไว้เพือให้ผชู้ มเปิ ดรั บเพือ
ความความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น ตามการสร้ างสรรค์ของผูผ้ ลิ ตละคร เป็ นต้น การรู ้ ตนเป็ นการ
เข้าใจในความคิดของตนเองทีมีต่อสื อ โดยอาศัยพืนฐานทางภาวะเพศ ความรู ้ ความสามารถของ
ตนเอง และเพือนําไปสู่ การเข้าใจสื ออย่างเข้าใจตนเอง ซึ งในแต่ละบุ คคลจะมีการตีความหมายที
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แตกต่างกันออกไป ตามประสบการณ์ทีมีในตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น นักบวชอาจตีความหมายสื อใน
เชิงของธรรมะ ส่ วนฆราวาสก็อาจตีความหมายสื อในเชิงของความบันเทิง ซึ งขึนอยูก่ บั โอกาสทีใช้
สื อต่างๆ เหล่านัน ว่าจะเปิ ดรับเพือความบันเทิงหรื อเปิ ดรับเพือศึกษาธรรมะ การรู้ประมาณเป็ นการ
เปิ ดรับสื ออย่างมีความพอดี ในทีนีหมายถึงการทีผูร้ ับสารไม่เปิ ดรับสื อมากจนเกินไป รู ้จกั แบ่งเวลา
ให้กบั กิ จกรรมอื นๆ ที ไม่เกี ยวข้องกับสื อมวลชนด้วย ยกตัวอย่างเช่ น การออกกําลังกาย การนัง
พักผ่อนเงียบๆ ก็มีส่วนช่วยให้เราขจัดความฟุ้งซ่านอย่างหนึง การทีเปิ ดรับสื อมากๆ อาจนําไปสู่ การ
ถูกสื อครอบงําได้ การรู้กาลการรู ้กาลอย่างสอดคล้องกันว่า เป็ นการรู ้ความเหมาะสมของระยะเวลา
ในการพัฒนาของสื อว่ามีการเปลียนแปลงไปตามยุคตามสมัยทีแตกต่างกันออกไป ซึ งเป็ นไปตาม
ทฤษฎี ข องการสื อสารอย่ า งที เห็ น ตังแต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บ ัน หรื อ ในอนาคตสื ออาจจะไม่ มี รู ป
แบบอย่างในปั จจุบนั ซึ งขึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง เช่ น องค์ความรู ้ของมนุ ษย์ รวมถึงการพัฒนาทัง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทีมีไม่เหมือนกัน การรู ้สังคมเป็ นการศึกษาสังคมภายนอกของชาวชุมชน
อโศก เนื องจากชุ มชนชาวอโศกค่อนข้างเป็ นสังคมปิ ด ดังนันการทีจะทําให้สมาชิ กในชุ มชนรู ้ จกั
สังคมภายนอกก็มาจากการเรี ยนรู ้ ผ่านสื อ และการรู ้บุคคลเป็ นการรู ้ถึงความแตกต่างทางความคิด
ความสามารถ ความรู ้ ซึงไม่เหมือนกันระหว่างผูร้ ับสารกับผูผ้ ลิตสื อ อย่างเช่นผูร้ ับสารทําหน้าทีเป็ น
ผูต้ ี ความเนื อหาจากสิ งที ผูผ้ ลิ ตสื อสอดแทรกเข้าไป ยกตัวอย่างเช่ น ผูส้ ร้ างสรรค์สือ หรื อเรี ยกว่า
ผูผ้ ลิตสื อ มีความต้องการสอดแทรกแนวคิด ความเชื อของตน เข้าไปในสื อในรู ปแบบต่างๆ อีกฝ่ าย
คือ ผูร้ ับสารจะต้องเข้าใจและรู ้ทนั ผูผ้ ลิตสื อว่ามีการสอดแทรกแนวคิด ความเชืออะไรมาสู่ เราอย่าง
เข้าใจและรู ้ทนั
พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู ้เรื องความเป็ นมนุ ษย์กบั ความเป็ นสังคมมาพร้อมสรรพเพราะฉะนัน
หลักเกณฑ์ทีจะใช้พิจารณาสังคมคือ สัปปุริสธรรม 7 ประการนี เป็ นเรื องของสังคมครบ
ทังหมดเลย ประการที 1) รู ้เหตุ (ธัมมัญ ุตา) ประการที 2) รู ้ผล (อัตถัญ ุตา) ประการที 3)
รู้ตน (อัตตัญ ุตา) ประการที 4) รู ้ประมาณ (มัตตัญ ุตา) ประการที 5) รู้กาล (กาลัญ ุตา)
ประการที 6) รู ้ สังคม (ปริ สัญ ุตา) และประการที 7) รู ้บุคคล (ปุคคลปโรปรัญ ุตา) ใน
โอกาสใดทีไม่ใช่ยคุ พระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกว่ายุคท่านมีอย่างนี ยุคอืน
จะมีอย่างท่านทังหมด เพราะฉะนันยุคอืนๆ มาทีท่านไม่มี ท่านไม่เกียว ท่านไม่ได้บญ
ั ญัติ
ท่านไม่ได้กาํ หนด ท่านไม่ได้ตราตังไว้เลย ว่าอันนีได้นะ อันนี ไม่ได้นะ ท่านไม่ได้บอกไว้
เลย เพราะว่ามันใหม่ ยุคต่อๆ ไปมันมีอะไรใหม่ ซึงท่านไม่ได้กาํ หนดไว้ คือสิ งทีท่านไม่ได้
บัญญัติไว้ ไม่วา่ จะท่านอนุ ญาตหรื อท่านห้ามก็แล้วแต่ มันต้องเหมาะกับสิ งทีควรไหมล่ะ
ถ้าเหมาะกับสิ งทีควรเราก็ตอ้ งตัดสิ นว่ามันก็ตอ้ งควร ถ้ามันไม่เหมาะกับสิ งทีจะควรเลย เรา
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ก็ตอ้ งไม่ควร นี คือแบ่งมิติออกเป็ นหลักๆ สัปปุ ริสธรรม 7 ต้องรู ้เท่าทันทุ กกาลเวลาเลย ผู ้
มีสัปปุริสธรรมช่วยในการพิจารณาตัดสิ นพฤติกรรมของตน ก่อนลงมือกระทํา จะมีโอกาส
ทีจะถูกต้องเหมาะสมได้มากกว่า ผูท้ ีไม่มีธรรมะหมวดนี เพราะผูศ้ ึกษาสัปปุริสธรรมจะได้
มีโอกาสศึกษาข้อมูล รายละเอียด และสิ งแวดล้อม ถึง 7 ประการ ด้วยกัน ดังนี 1) รู ้เหตุ คือ
การรู ้ยิงในชันเชิง ในปฏิภาณในทุกสิ งทุกอย่าง การรู ้แจ้งในสิ งทีควรรู้ยงิ ซึ งผูไ้ ม่มีภูมิรู้ไม่
สามารถรู ้ การรู ้แจ้งในความถูกต้อง ในเหตุ 2) รู ้ผล คือ การรู ้ยงในเนื
ิ
อหาแก่นสาร ในตัวจบ
ในตัวเป้ าหมายประโยชน์ยงิ ในสิ งทีหายไปอันตรธานไป ในความเสื อความพินาศ ในความ
มี ความเป็ น ในผล 3) รู ้ตน คือ การรู้ยิงในตนในตัวเรา ในส่ วนทียึดเป็ นเราของเรา ในจิต
วิญญาณในภายในสภาพทียึดเป็ นเรา ในสิ งต่างๆ ทีรวมกันเข้าแล้วหลงว่าเป็ นตัวตนเป็ นเรา
เป็ นของเรา 4) รู ้ประมาณ คือ การรู ้ยงในการประมาณ
ิ
ในความกําหนดให้พอประมาณ ใน
การกะให้พอควร ในการดูให้พอดี ในการกะประมาณ ค่อนไปข้างน้อย ในสภาพเพียงสักว่า
5) รู ้กาล คือ การรู้ยิงกาลเวลา ในยุคในสมัย ในคราวอันบุคคลพึงนับ ในความตาย ในช่ วง
แห่งเวลาทีมีและทีพ้นไปแล้ว 6) รู ้สังคม คือ การรู้ยิงในบริ ษทั ในหมู่กลุ่ม ในคนรวมกัน
ในทีประชุ ม ในชุ มนุ ม ในชุ มชน และ 7) รู้บุคคล คือ การรู ้ยิงในบุคคลอืน ในผูเ้ สวยทุกข์
อืน ในความเป็ นปั จเจกชนอืนๆ ในความเป็ นอาตมภาพของเขาอืน ในตัวคนใดคนนันที
ไม่ใช่เรา ในความต่างจากของตัวของใครก็ของเขานันๆ ในผูเ้ สวยทุ กข์อืนทีเป็ นศัตรู ใน
บุคคลอืนทีเป็ นศัตรู ในฐานกายฐานใจของบุคคลอืนทีสู งทีตํา ทีมากกว่ากัน ผูท้ ีจะพิจารณา
ได้ปานนี และผูท้ ีจะเป็ นไปได้ถึงปานฉะนี ก็เพราะ ผูน้ นเข้
ั าใจชัดในความเห็ นแก่ตวั อย่าง
แท้จริ ง แม้จะเฉพาะคราว เฉพาะเรื องก็ตาม ก็จะเป็ นผูก้ าํ ลังลดความเห็นแก่ตวั ให้แก่ตนเอง
อยูแ่ ท้ เป็ นผูก้ าํ ลังเสี ยสละแท้ กําลังเป็ นผูก้ ่อประโยชน์ ทําดี อยูจ่ ริ ง ไม่ถือสา เป็ นผูย้ อมแล้ว
เป็ นผูอ้ นุโลมแล้ว เป็ นผูต้ ดั สิ นใจให้แก่ตนอย่างไม่คบั แค้น ไม่เทียบเคียงต่อสู ้ ไม่แข่งขันอีก
แล้ว จึงเป็ นผูช้ นะแล้วเนื องจากไม่หลงติดยึด ยอดย้อน ซ้อนซํา แม้ในจุดดี นอ้ ยนิ ด วางได้
ปล่อยได้เป็ นทีสุ ด” (สมณะโพธิรักษ์, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
เป็ นการประยุกต์หลักสัปปุ ริสธรรมมาใช้ในการกําหนดมิ ติของการรู ้เท่าทันสื อซึ งมี 7 ข้อ
ด้วยกัน คือ รู ้เหตุเป็ นความเข้า ใจหลักความจริ ง หลักการ รู ้ กฎเกณฑ์แห่ งเหตุผล และรู ้จกั
หลักการของสื อทีจะทําให้เกิดผลต่างๆ รู ้ผลเป็ นการรู้ความมุ่งหมาย หรื อความหมายทีสื อ
ได้น ํา เสนอ ซึ งมี ผ ลทังที เป็ นประโยชน์ แ ละไม่ เ ป็ นประโยชน์ รู ้ ต นเป็ นการเข้า ใจใน
ความคิดของตนเองทีมีต่อสื อ รู้ประมาณเป็ นการเปิ ดรับสื ออย่างมีความพอดี รู ้กาลเป็ นการ
รู้ความเหมาะสมของระยะเวลาในการพัฒนาของสื อว่ามีการเปลี ยนแปลงไปตามยุคตาม
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สมัยที แตกต่างกันออกไป รู ้ สังคมการเรี ยนรู ้ สังคมภายนอกของชาวชุ ม ชนอโศก และรู ้
บุค คลเป็ นการรู ้ ถึง ความแตกต่ า งทางความคิ ด ความสามารถในการป้ องกัน เองจากสื อ
(สมณะลานศิลป์ , สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
องค์ประกอบของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกมีอยู่ 7 ส่ วน โดยนําเอาหลักสัปปุริสธรรมมา
เป็ นแนวทางในการกําหนดองค์ประกอบหรื อมิติต่างๆ ของการรู ้เท่าทันสื อ ได้แก่ การรู ้เหตุ
ความสามารถในการพิจารณาและเข้าใจถึ งกฎเกณฑ์แห่ งเหตุผลของสื อว่าถูกสร้างขึนมา
เพืออะไร การรู ้ ผลคือการรู้ ว่าสื อมีผลกระทบ รู ้ ว่าสื อมีอิทธิ พลต่อความรู ้ สึก นึ กคิ ด การ
ตัดสิ นใจการรู ้ ตน การรู ้ ประมาณคือความรู ้ ทีจะยับยังตนเองในการเปิ ดรับสื อให้มีความ
เหมาะสม การรู ้กาลเป็ นการรู ้และเข้าใจในการเปลียนแปลงไปของสื อ การรู้สังคมคือการ
เรี ยนรู ้สังคมภายนอกผ่านสื อประเภทต่างๆ การรู้ บุคคลคือความเข้าใจในข้อแตกต่างทาง
ความคิดของผูช้ มกับผูผ้ ลิตสื อ (สิ กขมาตุสัจฉิกตา, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
การรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกมีองค์ประกอบทีเป็ นมิติทีสําคัญ 7 ข้อ การรู ้ เหตุเป็ นมิติขอ้ แรก
ทีสําคัญ เพราะว่าเราต้องรู ้ ก่อนว่าเหตุทีสื อถูกผลิตขึนมานันมันเพราะอะไร มิติถดั มาการรู ้
ผล การทีเรารู ้ถึงผลกระทบต่างๆ ทีเกิดจากการรับชมสื อ เช่น เมือดูโฆษณาสิ นค้าชนิ ดหนึ ง
จบ แล้วเรามีความอยากทีจะซื อสิ นค้าตัวนัน การรู ้ตนคือรู ้ทนั ความคิดของเรา รู ้ทนั กิเลส ที
ขึ นจากการเปิ ดรั บ สื อ ต่ อ มาการรู้ ป ระมาณคื อ การรู้ จ ัก เลื อ กสื อที จะเปิ ดรั บ สื อที ให้
ประโยชน์ก ับ เรามากกว่า ให้ โ ทษ ส่ ว นการรู้ ก าลนันเป็ นการรู้ ท ัน เทคโนโลยีที มี ก าร
เปลียนแปลงไป การรู ้สังคมคือการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรมของชาติต่างๆ และศึกษาสิ งที
อยูร่ อบตัวเราแต่เป็ นการดูผา่ นสื อนะ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทาง และสุ ดท้ายการรู ้บุคคล (สิ ก
ขมาตุเทียนคําเพชร, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
ขณะทีกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้อธิ บายองค์ประกอบ (มิติ) ของการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถี
อโศก จํานวน 7 มิติ ดังนี
มิติด้านการรู ้ เ หตุ มี ผูใ้ ห้ข ้อมูล สําคัญจากกลุ่ ม ฆราวาสชาวอโศกได้ใ ห้ ค วามคิ ดเห็ น ที
สอดคล้องกันเป็ นจํานวน 2 จาก 11 ราย
สามารถพิ จ ารณาเข้า ใจถึ ง กฎเกณฑ์ แ ห่ ง เหตุ ผ ลของสื อว่ า ถู ก สร้ า งขึ นมาเพื ออะไร มี
กระบวนการในการผลิ ตอย่างไร รวมถึ งรู ปแบบของสื อแต่ละประเภทมีความแตกต่างทาง
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วัตถุประสงค์อย่างไร เพือเข้าใจแนวคิดของผูผ้ ลิตสื อ และเป็ นความเข้าใจในหลักความจริ ง
หลัก เกณฑ์ต่ างๆ หรื อ หลัก การเกี ยวกับ กระบวนการผลิ ตสื อ (ดิ น นา โคตรบุญอาริ ยะ,
สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
รัตนพงษ์ วันละ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่ าวว่า “ตอนทีผมเปิ ดดูโทรทัศน์โดย
เฉพาะโฆษณาจะรู ้ทนั ทีเลยว่าเนือหาของโฆษณานันต้องการให้เกิดการซื อสิ นค้าและบริ การ หรื อ
ให้เราทําอะไรบางอย่าง ซึ งมาจากกระบวนการผลิตสื อเหล่านัน”
มิ ติด้านการรู ้ ผ ล มี ผูใ้ ห้ ข ้อมู ลสําคัญ จากกลุ่ ม ฆราวาสชาวอโศกได้ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ที
สอดคล้องกันเป็ นจํานวน 2 จาก 11 ราย
สู่ดิน ชาวหินฟ้า (สัมภาษณ์, 7 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “การรู ้ความมุ่งหมายของสื อ รู ้วา่ สื อ
มีผลกระทบ รู ้ วา่ สื อมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกนึ กคิด การตัดสิ นใจ สื อมีทงเนื
ั อหาทางบวกและทางลบ
มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ รู ้วา่ เป็ นเรื องหลอกลวงหรื อเป็ นข้อเท็จจริ ง”
วัชราภรณ์ มาคู กซ์ (สัม ภาษณ์ , 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “เวลาดู โทรทัศน์จะเข้าใจ
ความหมายทีสื อนํา เสนอ อย่างเช่ น ละครเรื องต่างๆ มีไว้เพือให้ผูช้ มเกิ ดความความสนุ กสนาน
เพลิดเพลินตามการสร้างสรรค์ของผูผ้ ลิตละคร ผลบางอย่างก็สามารถนํามาปรับปรุ งในการดําเนิ น
ชี วติ ของเราเองได้ดว้ ย”
มิ ติ ด ้า นการรู ้ ต น มี ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล สํ า คัญจากกลุ่ ม ฆราวาสชาวอโศกได้ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ น ที
สอดคล้องกันเป็ นจํานวน 2 จาก 11 ราย
เราต้อ งมีส ติ รู้อยู่เสมอว่า สื อมี อิท ธิ พ ลต่ อ ความรู ้ สึ ก นึ ก คิ ด ทัศ นคติ ความเชื อ และการ
ตัด สิ น ใจต่ า งๆ ซึ งเป็ นกระบวนการที เกิ ด ขึ นภายในจิ ต ใจของเรา ซึ งเราจะเป็ นผู ้
ตีความหมายจากสื อ ซึ งในแต่ละบุ คคลจะมี การตี ความหมายที แตกต่างกัน ออกไป ตาม
ประสบการณ์ทีมีในตัวเอง (แรงเกือ ชาวหินฟ้า, สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559)
จากการสังเกตตัวเองกับคนรอบข้างทีอยูใ่ นชุ มชนพีพอจะสรุ ปได้วา่ การตีความหมายจาก
สื อของคนเรามีความแตกต่างกันตามภาวะ ฐานะ หรื อตามแต่ประสบการณ์ ของคนแต่ละ
คน เช่น นักบวชอาจตีความหมายสื อในเชิงของธรรมะ ส่ วนฆราวาสก็อาจตีความหมายสื อ
ในเชิงของความบันเทิง ซึ งขึนอยูก่ บั โอกาสทีใช้สือเหล่านัน ว่าจะดูเพือความบันเทิงหรื อดู
เพือศึกษาธรรมะ (คฑาวุฒิ ยุพราช, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559)
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มิติดา้ นการรู ้ ประมาณ มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจากกลุ่มฆราวาสชาวอโศกได้ให้ความคิดเห็ นที
สอดคล้องกันเป็ นจํานวน 2 จาก 11 ราย
วาสนา ปั ญญาบุญนิยม (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “มีความพอดีในการเปิ ดรับ
สื อ เนืองจากสื อแต่ละสื อมีวตั ถุประสงค์ในการนําเสนอเนือหาทีแตกต่างกัน”
ภัสสร วุฒิยะพงษ์ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การแบ่งเวลาทํากิจกรรมอืนๆ
ทีไม่เกียวข้องกับการเปิ ดรับสื อ เช่น การออกกําลังกาย การนังพักผ่อนเงียบๆ ก็มีส่วนช่วยให้เราขจัด
ความฟุ้งซ่านอย่างหนึง การทีเปิ ดรับสื อมากๆ อาจนําไปสู่ การถูกสื อครอบงําได้”
มิ ติ ด้า นการรู ้ ก าล มี ผู ้ใ ห้ข ้อ มู ล สํ าคัญจากกลุ่ ม ฆราวาสชาวอโศกได้ใ ห้ ค วามคิ ดเห็ น ที
สอดคล้องกันเป็ นจํานวน 1 จาก 11 ราย
สื อถูกพัฒนาไปตามยุคตามสมัยของมัน ซึ งเป็ นไปตามทฤษฎีของการสื อสารอย่างทีเห็ น
ตังแต่อดี ตจนถึ งปั จจุบนั หรื อในอนาคตสื ออาจจะไม่มีรูปแบบอย่างในปั จจุบนั ทีผ่านมา
การพัฒนาของสื อมีความแตกต่างกันไป ซึ งขึนอยูก่ บั ปั จจัยหลายอย่าง เช่ น องค์ความรู ้ ของ
มนุ ษ ย์ รวมถึ งการพัฒนาทังนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที มีไม่เหมือนกัน เช่ น ก่อนที จะมี
โทรทัศ น์ ก็ มี วิ ท ยุ และก่ อ นที จะมี วิ ท ยุ ก็ มี สื อสิ งพิ ม พ์ เป็ นต้น (นิ ติ ศ ัก ดิ เจริ ญ สอน,
สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
มิติ ด้า นการรู ้ สั งคม มี ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล สํา คัญจากกลุ่ มฆราวาสชาวอโศกได้ให้ ความคิ ด เห็ น ที
สอดคล้องกันเป็ นจํานวน 1 จาก 11 ราย
สั งคมกับสื อเป็ นเรื องๆ เดี ยวกัน อาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างว่า สื อสะท้อนสั งคม สังคม
สะท้อนสื อ เป็ นการย้อนแย้งกันไปมาระหว่างความเป็ นจริ งกับความเสมือนจริ ง สื อเป็ น
เรื องของสังคม สังคมเป็ นเรื องของสื อ ซึ งในอดีตชุมชนอโศกไม่ยอมรับการเปิ ดดูโทรทัศน์
เพราะเห็ น ว่ า โทรทัศ น์ น ํา เสนอเนื อหาที ไม่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ มาภายหลัก จึ ง มี ก าร
เปลี ยนแปลงแนวคิดใหม่ เพราะถ้าหากไม่ ให้คนในชุ มชนอโศกเรี ยนรู ้ จกั สังคมภายนอก
ผ่านสื อแล้ว อาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนินชี วติ ของสมาชิ กในชุ มชนกับสังคมภายนอกได้
ประมาณว่าเป็ นการเรี ยนรู ้สังคมภายนอกผ่านสื อประเภทต่างๆ (นริ ศร์ วิลามาศ, สัมภาษณ์,
30 กรกฎาคม 2559)
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มิติด ้านการรู ้ บุคคล มี ผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสํ าคัญจากกลุ่ มฆราวาสชาวอโศกได้ให้ค วามคิ ดเห็ น ที
สอดคล้องกันเป็ นจํานวน 1 จาก 11 ราย
การสอดแทรกความคิด ความเชื อผ่านสื อในยุคนี มีซับซ้อนมาก อย่างเช่ น บทความในสื อ
สิ งพิมพ์ หรื อแม้กระทังโฆษณาผ่านสื อโทรทัศน์ มักใช้วิธีการสอดแทรกแนวคิดทางอ้อม
มากกว่าทางตรง ดังนันจึงจํา เป็ นอย่างยิงทีต้องเข้าใจกลยุทธ์หรื อวิธีการของผูผ้ ลิ ตสื อให้
มากขึนเพือเป็ นการรู ้เท่าทันสื ออย่างรอบด้าน เนื องมาจากความแตกต่างทางความคิ ดของ
บุคคลไม่เหมือนกัน เช่น ผูส้ ร้างสรรค์สือ หรื อเรี ยกว่า ผูผ้ ลิตสื อ มีความต้องการสอดแทรก
แนวคิด ความเชือของตน เข้าไปในสื อในรู ปแบบต่างๆ อีกฝ่ าย คือ ผูร้ ับสารจะต้องเข้าใจ
และรู ้ ทนั ผูผ้ ลิ ตสื อว่ามีการสอดแทรกแนวคิด ความเชื ออะไรมาสู่ เราอย่างเข้าใจและรู ้ ทนั
(เติมชัย แต้สุวรรณ, สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
4.1.3 เป้ าหมายของการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาเป้ าหมายของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ พบว่า กลุ่ม
นักบวชชาวอโศก ได้อธิ บายเป้ าหมายของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
สมณะโพธิ รักษ์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่ าวว่า “เพือสร้ างสัมมาทิฐิให้แก่ชาว
อโศกในการนําสื อวีดิทศั น์มาเป็ นนวัตกรรมในการเผยแพร่ คาํ สอนทางศาสนา การพัฒนาคุ ณภาพ
ชี วติ ให้แก่บุคคล หมู่กลุ่ม และองค์กร”
สมณะลานศิลป์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “เพือนําสื อวีดิทศั น์ประเภทต่างๆ
ได้แก่ สารคดี ธรรมคดี และบันเทิงคดี มาปรับปรุ งเป็ นวัตกรรมเพือการสอนศาสนา”
สิ กขามาตุสัจฉิกตา (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “เพือเป็ นการเสริ มกําลังใจใน
การเรี ยน และการทํางานของสมาชิกในชุมชนชาวอโศก”
สิ กขามาตุเทียนคําเพชร (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “เพือใช้เป็ นเงือนไขในการ
ปรับปรุ งและพัฒนาลักษณะนิสัยของผูช้ มให้มีความตระหนักในการเปิ ดรับสื ออย่างระมัดระวัง”
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ส่วนกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้อธิ บายเป้าหมายของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
เป้ าหมายของการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก คือ เพือฝึ กให้เราเป็ นคนทีมีสติอยู่ตลอดเวลา
เพราะการนังดู วีดิ ท ัศ น์ ห รื อ สื ออะไรก็ แ ล้วแต่ มัน จะมี สิ งที เข้ามากระทบกับ ความคิ ด
ความรู ้ สึ กของเราอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่ น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก
ความไม่อยาก เป็ นต้น ซึ งทําให้เรารู ้ ทนั และสามารถจับหรื อสัมผัสสิ งทีเกิดขึนแล้วดับไป
จากภายใน รู ้ หยุด รู ้ ต่อ รู ้ ว่า งเป็ น ถื อว่าเป็ นการฝึ กปฏิ บ ตั ิ ธ รรมอี กรู ปแบบหนึ ง (ดิ น นา
โคตรบุญอาริ ยะ, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
สู่ ดิน ชาวหิ นฟ้ า (สัมภาษณ์, 7 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “เพือเรี ยนรู ้กิเลสทีเกิดขึนขณะดู
โทรทัศน์ ซึ งสามารถช่วยให้ชาวอโศกมีความเข้าใจในสิ งทีสื อกําลังสื อสารกับเรามากขึน”
แรงเกือ ชาวหินฟ้า (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “เพือให้เห็นความทุกข์ทีเกิดจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ผ่านบทบาทการแสดงของตัวละครในสื อวีดิทศั น์ทีนํามาเปิ ดให้ชม
และทําการวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวละคร ให้เห็นผลของการทํากระทําความดี และการทําเลวว่า
เป็ นอย่างไร”
วาสนา ปั ญญาบุญนิ ยม (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่ าวว่า “เพือสร้ างความเข้าใจที
ถูกต้องและเหมาะสมในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารจากสื อประเภทต่างๆ อย่างนักปฏิบตั ิธรรม”
วัชราภรณ์ มาคู กซ์ (สัมภาษณ์ , 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “เพือให้เรารู้ จกั เลื อกรับชม
รายการทีมีสาระ มีประโยชน์ต่อการเรี ยน การทํางาน และการปฏิบตั ิธรรม”
รัตนพงษ์ วันละ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “เพือฝึ กการลดละกิเลส ด้วยการ
เพิมปั ญญาญาณให้แก่ผชู ้ ม โดยการนําสื อวีดิทศั น์มาใช้เป็ นสื อการสอนศาสนา”
คฑาวุฒิ ยุพราช (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “เพือเพิมความสามารถในการดู
โทรทัศน์ได้อย่างฉลาดขึน รู ้ทนั ความคิดของตนเอง”
นิ ติศกั ดิ เจริ ญสอน (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “เพือให้ความเข้าใจในหลัก
ความจริ ง หลักเกณฑ์ต่างๆ หรื อหลักการเกียวกับกระบวนการผลิตสื อ”
ภัสสร วุฒิยะพงษ์ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “เพือสามารถพิจารณาเข้าใจถึ ง
กฎเกณฑ์แห่ งเหตุ ผลของสื อว่าถูกสร้างขึนมาเพืออะไร มีกระบวนการในการผลิตอย่างไร รวมถึ ง
รู ปแบบของสื อแต่ละประเภทมีความแตกต่างทางวัตถุ ประสงค์อย่างไร เพือเข้าใจแนวคิดของผูผ้ ลิ ต
สื อ”
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นริ ศร์ วิลามาศ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ตอนทีพีได้เปิ ดดูโทรทัศน์โดย
เฉพาะโฆษณาจะรู ้ทนั ทีเลยว่าเนือหาของโฆษณานันต้องการให้เกิดการซื อสิ นค้าและบริ การ หรื อ
ให้เราทําอะไรบางอย่าง ซึ งมาจากกระบวนการผลิตสื อเหล่านัน”
เติมชัย แต้สุวรรณ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “เพือให้รู้ความมุ่งหมายของสื อ
รู้ว่าสื อมีผลกระทบ รู ้วา่ สื อมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึกนึ กคิด การตัดสิ นใจ สื อมีทงเนื
ั อหาทางบวกและ
ทางลบ มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ รู ้วา่ เป็ นเรื องหลอกลวงหรื อเป็ นข้อเท็จจริ ง”
4.1.4 ความสํ าคัญของการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาความสําคัญของการรู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ พบว่า กลุ่ม
นักบวชชาวอโศก ได้อธิ บายความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
ความสํา คัญของการรู ้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก คื อ การมีส ติ รู้อยู่เสมอว่าสื อมีอิทธิ พลต่ อ
ความรู้สึกนึ กคิด ทัศนคติ ความเชื อ และการตัดสิ นใจต่างๆ ซึ งเป็ นกระบวนการทีเกิดขึน
ภายในจิ ต ใจของเรา ซึ งเราจะเป็ นผู ้ตี ค วามหมายจากสื อ ซึ งในแต่ ล ะบุ ค คลจะมี ก าร
ตี ค วามหมายที แตกต่ า งกัน ออกไป ตามประสบการณ์ ที มี ใ นตัว เอง (สมณะโพธิ รัก ษ์,
สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
ความสํ าคัญของการรู ้ เท่ าทัน สื อตามวิถี อโศก คื อ การสังเกตตนเองกับ ผูอ้ ื นพบว่า การ
ตี ค วามหมายจากสื อของคนเรามี ค วามแตกต่ า งกั น ตามภาวะ ฐานะ หรื อตามแต่
ประสบการณ์ ของคนแต่ละคน เช่ น นักบวชอาจตีความหมายสื อในเชิ งของธรรมะ ส่ วน
ฆราวาสก็อาจตีความหมายสื อในเชิงของความบันเทิง ซึ งขึนอยูก่ บั โอกาสทีใช้สือเหล่านัน
ว่าจะดูเพือความบันเทิงหรื อดู เพือศึกษาธรรม (สมณะลานศิลป์ , สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม
2559)
สิ กขมาตุสัจฉิกตา (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก คือ การรู้ ความพอดี ในการเปิ ดรับสื อ เนื องจากสื อแต่ละสื อมีวตั ถุ ป ระสงค์ใ นการ
นําเสนอเนือหาทีแตกต่างกัน”
ความสํา คัญของการรู ้ เ ท่าทันสื อตามวิถีอโศก คือ ความเข้าใจว่า สั งคมกับสื อเป็ นเรื องๆ
เดียวกัน อาจจะเคยได้ยนิ กันมาบ้างว่า สื อสะท้อนสังคม สังคมสะท้อนสื อ เป็ นการย้อนแย้ง
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กันไปมาระหว่างความเป็ นจริ งกับความเสมือนจริ ง สื อเป็ นเรื องของสังคม สังคมเป็ นเรื อง
ของสื อ (สิ กขมาตุเทียนคําเพชร, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
ส่วนกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้อธิ บายความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
ดินนา โคตรบุญอาริ ยะ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ความสําคัญของการรู ้เท่า
ทันสื อตามวิถีอโศก คือ การมุ่งให้ผชู้ มหรื อผูร้ ับสารวิเคราะห์/สังเคราะห์ และวิจารณ์สือได้”
ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก คือ เวลาดู โทรทัศน์จะเข้าใจความหมายทีสื อ
นําเสนอ อย่างเช่น ละครเรื องต่างๆ มีไว้เพือให้ผชู้ มเกิ ดความความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น
ตามการสร้างสรรค์ของผูผ้ ลิตละคร ผลบางอย่างก็สามารถนํามาปรับปรุ งในการดําเนิ นชี วิต
ของเราเองได้ดว้ ย (สู่ดิน ชาวหินฟ้า, สัมภาษณ์, 7 สิ งหาคม 2559)
ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก คือ การเปิ ดโอกาสให้คนชุ มชนอโศกได้มีการ
เปิ ดรับสื อมากขึน เนืองจากในอดีตชุ มชนอโศกไม่ยอมรับการเปิ ดดูโทรทัศน์ เพราะเห็ นว่า
โทรทัศน์นาํ เสนอเนื อหาทีไม่เป็ นประโยชน์ ต่อมาภายหลักจึงมีการเปลี ยนแปลงแนวคิด
ใหม่ เพราะถ้าหากไม่ให้คนในชุ มชนอโศกเรี ยนรู ้ จกั สังคมภายนอกผ่านสื อแล้ว อาจส่ งผล
กระทบต่อการดําเนิ นชี วิตของสมาชิ กในชุ มชนกับสังคมภายนอกได้ ประมาณว่าเป็ นการ
เรี ยนรู ้สังคมภายนอกผ่านสื อประเภทต่างๆ (แรงเกื อ ชาวหินฟ้ า, สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม
2559)
วาสนา ปั ญญาบุญนิ ยม (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ความสําคัญของการรู ้เท่า
ทัน สื อตามวิถี อโศก คือ การรู ้ ว่าสื อถู ก พัฒ นาไปตามยุค ตามสมัย ซึ งเป็ นไปตามทฤษฎี ของการ
สื อสารอย่างทีเห็นตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั หรื อในอนาคตสื ออาจจะไม่มีรูปแบบอย่างในปั จจุบนั ”
ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก คือ การเข้าใจถึงความแตกต่างของบริ บททีเข้า
มาเกี ยวข้องซึ งขึนอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่าง เช่น องค์ความรู ้ของมนุ ษย์ รวมถึงการพัฒนาทัง
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทีมีไม่เหมือนกัน เช่น ก่อนทีจะมีโทรทัศน์ก็มีวิทยุ และก่อนทีจะ
มีวทิ ยุ ก็มีสือสิ งพิมพ์ เป็ นต้น (วัชราภรณ์ มาคูกซ์, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559)
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ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก คือ ความเข้าใจในความแตกต่างทางความคิด
ของบุค คลไม่ เ หมื อนกัน เช่ น ผูส้ ร้ า งสรรค์สื อ หรื อเรี ย กว่า ผู ้ผลิ ต สื อ มี ค วามต้องการ
สอดแทรกแนวคิด ความเชื อของตน เข้าไปในสื อในรู ป แบบต่างๆ อีก ฝ่ าย คื อ ผูร้ ั บสาร
จะต้องเข้าใจและรู ้ ท ันผูผ้ ลิ ตสื อว่า มีการสอดแทรกแนวคิ ด ความเชื ออะไรมาสู่ เราอย่า ง
เข้าใจและรู ้ทนั (รัตนพงษ์ วันละ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559)
คฑาวุฒิ ยุพราช (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก คือ การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเพราะฉะนันผูช้ มหรื อผูร้ ับสารควรเริ มโดยการพยายามเข้าใจ
แนวคิ ด นี และปรั บ เพิ มความสนใจแนวคิ ด ที จะเรี ย นรู้ อ ยู่ ต ลอดเวลาเพื อให้ มี ค วามต่ อ เนื อง
สมําเสมอ”
นิติศกั ดิ เจริ ญสอน (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ความสําคัญของการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก คื อ การใช้ทฤษฎี ในการวิเคราะห์ /สังเคราะห์ วิจารณ์ และการฝึ กฝนทักษะการ
วิเคราะห์ วิจารณ์ เพือหาเหตุผลในประเด็นต่างๆ”
ภัสสร วุฒิยะพงษ์ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ความสําคัญของการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก คือ เครื องมือทีสามารถใช้สําหรับวิเคราะห์สือ เพือนําไปสู่ การสร้างเนื อหาเพือเป็ น
ทางเลือกใหม่ๆ ในอนาคต”
นริ ศร์ วิลามาศ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก คือ การรู ้เท่าทันสิ งทีสื อได้ถ่ายทอดออกมา สิ งที สื อนําเสนอไม่ใช่ เรื องจริ งทังหมด
บางอย่างเป็ นเพียงสัญลักษณ์หรื อเครื องหมายทีสมมติขึน”
เติมชัย แต้สุวรรณ (สัมภาษณ์ , 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ความสําคัญของการรู ้ เท่าสื อ
ตามวิถีอโศก คือ การเรี ยนรู ้โดยเน้นหลักการปฏิบตั ิและการมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน มีการเปิ ดโอกาส
ให้ ส ามารถซัก ถามได้อ ย่า งเท่ า เที ย มกัน กระบวนการสอนแบบนี จะช่ ว ยกระตุ ้น ให้ เ กิ ด ความ
รับผิดชอบต่อตนเองมากขึน”
4.1.5 คุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาคุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ พบว่า กลุ่มนักบวชชาว
อโศก ได้อธิ บายคุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศก ดังนี
สมณะโพธิ รักษ์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศก
คือ การนําสื อประเภทต่างๆ มาใช้สอนให้กบั ฆราวาสชาวอโศกให้รู้ทนั ความคิดของตนเอง”
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สมณะลานศิลป์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศก
คือ การนําสื อมาเป็ นเครื องมือในการสอนธรรมะ และใช้เป็ นกรณี ศึกษา”
สิ กขมาตุสัจฉิ กตา (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “คุ ณลักษณะของสื อตามวิถี
อโศก คือ การสอนให้คนรู ้จกั ใช้สือให้เป็ นประโยชน์มากกว่าใช้สือให้เป็ นโทษภัย”
สิ กขมาตุเทียนคําเพชร (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถี
อโศก คือ การนําสื อมาเพือสอดแทรกธรรมะ และการรู ้ ทนั ความคิ ดของตนเอง และผูอ้ ืนผ่านการ
เปิ ดรับสื อประเภทต่างๆ”
ส่วนกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้อธิ บายคุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศก ดังนี
ดินนา โคตรบุญอาริ ยะ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถี
อโศก คือ ความเข้าใจว่าสื อไม่ใช่กระจกเงาอันสะท้อนเรื องราวของโลกอย่างตรงไปตรงมา แต่สือ
ทุกสื อนันถูกผูผ้ ลิตสื อสร้างสรรค์ขึนมาทังนัน”
สู่ ดิน ชาวหิ นฟ้ า (สัมภาษณ์, 7 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศก
คือ การผสมผสานทัศนคติและค่านิ ยมของผูส้ ร้างสรรค์ ซึ งอาจจะสร้างโดยความตังใจหรื อไม่ตงใจ
ั
ก็ได้ เพือให้การทํางานของสื อนันมีความเสมือนจริ งมากทีสุ ด”
แรงเกื อ ชาวหิ นฟ้ า (สัม ภาษณ์ , 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถี
อโศก จะเห็ น ได้ว่า สื อส่ วนใหญ่ เกิ ด จากการนําองค์ประกอบต่ างๆ มาสร้ างให้เ กิ ด เป็ นเรื องราว
เนือหา ทังทีเกิดจากความเป็ นจริ งและถูกสร้างขึน”
วาสนา ปัญญาบุญนิยม (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถี
อโศก คือ สิ งที ผูร้ ับ สารได้สัม ผัสจากการเรี ยนรู ้ ผ่านทางเนื อหาของสื อโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการ
ผสมผสานข้อมูลต่างๆ ตามค่านิ ยม”
วัชราภรณ์ มาคูกซ์ (สัมภาษณ์ , 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถี
อโศก คือ ภาพความจริ งทีถูกถ่ายทอดผ่านทางโทรทัศน์ หรื อทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต”
รัตนพงษ์ วันละ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศก
คือ การสะท้อนค่านิ ยมผ่านการแสดงตามบทบาทต่างๆ ของตัวละคร ทังจากภาพยนตร์ และละคร
โทรทัศน์”
คฑาวุฒิ ยุพราช (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศก
คือ การสร้างความหมายและใช้เนือหาในเชิงการค้า”
นิ ติศกั ดิ เจริ ญสอน (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถี
อโศก คือ การสะท้อนค่านิ ยมในขณะนันๆ เพือให้เห็นถึงถึงค่านิ ยมและวิถีชีวติ ในรู ปแบบต่างๆ”
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ภัสสร วุฒิยะพงษ์ (สัมภาษณ์ , 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถี
อโศก คือ การมีนยั ทางสังคมและการเมือง อย่างชุ มชนอโศกของเรานี จะเห็ นได้ว่ามี สืออิทธิ พล
อย่างใหญ่มากในบริ บททางการเมือง และในการเปลียนแปลงทางสังคม”
นริ ศร์ วิลามาศ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศก
คือ ความแตกต่างของคุณลักษณะของสื อแต่ละสื อทีจะรายงานเหตุการณ์ในเรื องเดียวกันได้ แต่จะ
สร้างความประทับใจและลักษณะเนือหาสารทีไม่เหมือนกัน”
เติมชัย แต้สุวรรณ (สัมภาษณ์ , 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “คุณลักษณะของสื อตามวิถี
อโศก คือ ความมีอิทธิ พลต่อความคิดความรู ้สึกของผูร้ ั บสาร ทีนําไปสู่ การคิดสร้ างสรรค์ทีมากขึน
และเพิมพูนความสามารถในการสื อสาร”
จากข้อมู ลข้างต้น พบว่าหลักการของการรู ้ เท่าทัน สื อตามวิถีอโศก แบ่งออกเป็ น 5 ด้า น
ได้แก่ ด้านนิ ยามความหมายของการรู ้ เท่าทันสื อ ด้านองค์ประกอบ (มิติ) ของการรู ้เท่าทันสื อ ด้าน
เป้าหมายของการรู ้เท่าทันสื อ ด้านความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อ และด้านคุณลักษณะของสื อ ด้าน
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญประกอบด้วย กลุ่มนักบวชชายชาวอโศก (สมณะ) จํานวน 2 รู ป กลุ่มนักบวช
หญิงชาวอโศก (สิ กขมาตุ ) จํา นวน 2 ท่าน และกลุ่มฆราวาสชาวอโศก (นักวิชาการ, ผูท้ รงคุณวุฒิ,
หรื อตัว แทนญาติ ธ รรมชาวอโศก) จํา นวน 11 ท่ า น โดยใช้ก รอบแนวคิ ด พบว่า มี ค วามเห็ น
สอดคล้องกัน ดังนี วิถีอโศกได้ใช้การคิดเชิงพุทธเพือพัฒนาหลักการรู ้เท่าทันสื อ ประกอบด้วย การ
รู้เหตุ การรู ้ ผล การรู ้ตน การรู ้ประมาณ การรู ้กาล การรู้ สังคม และการรู ้ บุคคล หรื อในทางพุทธ
ศาสนา เรี ยกว่า “สัปปุริสธรรม” เป็ นหลักการทีนําไปสู่ การรู ้ เท่าทันสื อโดยการประยุกต์หลักธรรม
ทางพุทธศาสนา ดังแผนภาพที 4.1
การรู ้เหตุ
การรู ้บุคคล

การรู ้ผล

หลักการการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
การรู ้สังคม
การรู ้กาล
ภาพที 4.1 หลักการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก

การรู ้ประมาณ

การรู ้ตน

124
ตารางที 4.1 วิเคราะห์คาํ หลักเพือจัดกลุ่มคําเกียวกับหลักการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
กลุ่มคํา
ความสั มพันธ์
คําหลัก
- ความเข้าใจในหลักความจริ งของสื อ
- รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผลของสื อ
- เข้าใจแนวคิดของผูผ้ ลิตสื อ
เป็ นส่ วนหนึงของ
การรู ้เหตุ
- รู้กระบวนการผลิตสื อ
- รู้ทนั เนือหาของสื อ
- รู้ผลกระทบของสื อ
- รู้วา่ สื อมีอิทธิพลต่อความรู ้สึกนึกคิด
การตัดสิ นใจ
เป็ นส่ วนหนึงของ
การรู ้ผล
- รู้ประโยชน์และโทษของสื อ
- รู ้ความหมายทีสื อนําเสนอ
- มีสติรู้อยูเ่ สมอขณะเปิ ดรับสื อ
- กระบวนการทีเกิดขึนภายในจิตใจ
เป็ นส่ วนหนึงของ
การรู ้ตน
- เข้าใจในความคิดของตนเองทีมีต่อสื อ
- การตีความต่อเนือหาสื อของคนเรา
- ความพอดีในการเปิ ดรับสื อ
เป็ นส่ วนหนึงของ
การรู ้ประมาณ
- การแบ่งเวลาทํากิจกรรมอืน
- สื อถูกพัฒนาไปตามยุคตามสมัย
เป็ นส่ วนหนึงของ
การรู้กาล
- การพัฒนาของสื อแตกต่างกัน
- สังคมกับสื อเป็ นเรื องๆ เดียวกัน
- สื อสะท้อนสังคม สังคมสะท้อนสื อ
- สื อเป็ นเรื องของสังคม สังคมเป็ นเรื อง
เป็ นส่ วนหนึงของ
การรู ้สังคม
ของสื อ
- ชุ มชนอโศกเรี ยนรู ้สังคมภายนอกผ่าน
สื อ
- ผูส้ ร้างสรรค์สือ
- ผูผ้ ลิตสื อ
เป็ นส่ วนหนึงของ
การรู ้บุคคล
- ผูร้ ับสาร
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4.2 ตอนที 2 แนวทางการเสริมสร้ างการรู้เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการสัมภาษณ์เชิ งลึก เกี ยวกับแนวทางการเสริ ม สร้ างการรู ้ เท่าทัน สื อตามวิถีอโศกจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทัง 2 กลุ่ม สามารถอธิ บายได้ดงั นี
4.2.1 ระดับขันของการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาระดับขันของการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ พบว่า กลุ่ม
นักบวชชาวอโศก ได้อธิ บายระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
สมณะโพธิรักษ์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก เป็ นความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับสื อในระดับทีสามารถจําแนกประเภทเนื อหาของสื อได้
อาทิเช่น สื อบันเทิงคดี สื อสารคดี สื อธรรมะคดี”
สมณะลานศิลป์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก เป็ นการส่ งเสริ มมุง้ เน้นให้ฆราวาสชาวอโศกมีทกั ษะในการเปิ ดรับสื อรู ้เท่าทันความหมาย
ทีแท้จริ งของเนือหาสาร”
สิ กขมาตุสัจฉิ กตา (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก เป็ นมุ่งเน้นการรู ้ถึงเท่าทันกระบวนการสื อสารครังนันๆ ทังกระบวนการ”
สิ กขมาตุเทียนคําเพชร (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก เป็ นการรู้เท่าทันเจตนาของผูผ้ ลิตสื อหรื อผูส้ ่งสาร รู ้ผลกระทบ และผลสื บเนืองของ
การสื อสารในแต่ละครัง และรู้เท่าทันรู ปแบบการสื อสารของสื อแต่ละชนิด”
ส่วนกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้อธิ บายระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
ดินนา โคตรบุญอาริ ยะ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก เป็ นการรู ้ทนั เจตนาหรื อจุดมุ่งหมายของสื อนันๆ ว่ามีคุณหรื อโทษแก่ผรู ้ ับสาร”
สู่ดิน ชาวหิ นฟ้ า (สัมภาษณ์, 7 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก เป็ นการใช้ประสบการณ์จริ งและความรู ้ทางจิตวิทยาการสื อสารเข้ามาเสริ ม เพือให้ผูร้ ับ
สารวางท่าทีความสัมพันธ์กบั ผูส้ ่ งสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม”
แรงเกือ ชาวหิ นฟ้า (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก เป็ นการเพิมพูนทักษะแบบตังรับ ขณะเปิ ดรับสื อ ซึ งจะโฟกัสไปทีการรู ้เท่าทันเจตนา
ในฐานะทีเป็ นผูบ้ ริ โภคสื อ โดยการรู ้เท่าทันสื อ”
วาสนา ปั ญญาบุญนิยม (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก เป็ นการคิดทัน รู ้ทนั และหยังรู ้ได้ ว่าสื อมีทกั คุณและโทษ”

126
วัชราภรณ์ มาคูกซ์ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถี อ โศก เป็ นการมุ่ ง เน้น การรู ้ เ ท่ า ทัน ที เกิ ด ขึ นภายในจิ ต ใจ ทังผูส้ ่ ง สารและผูร้ ั บ สารซึ ง
ครอบคลุมทัง 2 ฝ่ าย”
รัตนพงษ์ วันละ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก เป็ นการฝึ กฝนกระบวนการสื อสารอย่างรู ้เท่าทัน โดยใช้วิธีการฝึ กสังเกตความคิดของ
ตนเอง”
คฑาวุฒิ ยุพราช (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก เป็ นการจับความคิดหรื อกําลังทําอะไรอยู่ขณะทีเปิ ดดูทีวี มุ่งเน้นให้เกิ ดการรู ้ เท่าทัน
ความจริ งตามธรรมดา”
นิติศกั ดิ เจริ ญสอน (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก เป็ นการสร้างทักษะในการเปิ ดรับสื ออย่างรู้เท่าทันรู ปแบบหนึง”
ภัสสร วุฒิยะพงษ์ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก เป็ นการรู้เท่าทันโลก รู ้เท่าทันชีวติ รู ้เท่าทันจิตของตน”
นริ ศร์ วิลามาศ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก เป็ นการเข้าถึงบริ บททางสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง และความเข้าใจว่าสื อมองผูร้ ับสาร
อย่างไร และผูร้ ับสารมองสื ออย่างไรเช่นกัน”
เติมชัย แต้สุวรรณ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก เป็ นการสร้างความเข้าใจเหตุการณ์ในข่าว รวมถึงการรับชมละครโทรทัศน์แล้วมีความ
เข้าใจในเนือเรื องประมาณไหน”
4.2.2 ขันตอนการเรียนรู้ หรื อแนวทางปฏิบัติเพือการรู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาขันตอนการเรี ยนรู ้ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิ เพือการรู้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศกจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ พบว่า กลุ่มนักบวชชาวอโศก ได้อธิ บายขันตอนการเรี ยนรู ้หรื อแนวทางปฏิบตั ิเพือ
การรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
นอกจากมี นัก บวชเป็ นผู ้น ํา ในกิ จ กรรมนี แล้ว ผู ้เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรมก็ เ ป็ นส่ ว นหนึ งที มี
ความสํ าคัญ และอี ก หนึ งสิ งที ขาดไม่ ไ ด้เ อาเสี ย เลยก็ คื อสื อที จะนํา มาใช้ง าน เดิ ม ที ก าร
ตรวจสอบคัดเลือกวีดิทศั น์ทีนํามาใช้สอนนี อาตมาตรวจสอบเพียงคนเดี ยว เพราะต้องการ
รับผิดชอบคนเดียว ไม่ใช่ดูถูกคนอืน แต่เห็นว่าคนอืนเขาคงรู้ ไม่เท่าทันเท่าใด มันเป็ นเรื อง
ล่อแหลมเหมือนดาบ 2 คม ถ้าเกิดพลาดอะไรขึนมา อาตมาก็ไม่ตอ้ งไปโทษใครไม่ใช่เรื อง

127
ทีจะประมาทเล่นๆ อาตมาอยากจะทําอย่างใกล้ชิดเพราะมันเป็ นเรื องเริ มต้นบุกเบิก สําหรับ
การตรวจสอบ ก็ดูไปตามความจริ งทีเห็น ตามญาณปั ญญาของอาตมาเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
บันเทิงคดี นี มัน เป็ นเรื องราวทีร้ ายแรงมากในโลกในโลกี ยม์ นั มอมเมามนุ ษย์อย่างมากๆ
ลักษณะมอมเมามันก็มีราคะ โทสะ โมหะเป็ นหลัก ซึ งอาตมาก็เข้าใจและมีความรู ้ในด้าน
ศิลปะว่า เขาสื อออกมาด้วยองค์ประกอบศิลป์ อย่างไร อาตมาก็ได้เรี ยนมาโดยตรงอยูแ่ ล้วว่า
มันจะมีผลต่อผูร้ ับสัมผัสจะเกิ ดได้รับอะไร อาตมาก็ประมาณเอาผลกระทบทีเมือมีบทบาท
ลีลาการกระทําแอ๊คชัน (Active) อย่างนัน ปฏิกิริยาโต้ตอบ ผลสะท้อน (Reaction) จะเป็ น
ผลอย่างไร มีผลกระทบ (Effect) อย่างไรเกิดขึน แล้วมันจะเป็ นผลดี ผลเสี ยก่อให้เกิ ดการ
พัฒนามนุษย์ หรื อว่าเกิดกิเลส ราคา โทสะ โมหะมากขึนอย่างไร อาตมาก็ใช้ความรู ้ อย่างที
อธิ บายมานี ซึ งจะเน้นลงไปชัดๆ อย่างไร ก็ยากอยู่เหมือนกัน แต่ก็บอกหลักให้ฟังกว้างๆ
อย่างนันได้ แล้วอาตมาก็ดูองค์ประกอบของพวกเรา ว่ามี อินทรี ย์พละขนาดไหน จะรั บ
ขนาดนี ๆ ได้หรื อ ไม่ อาตมาต้องคํานวณหมด แม้แต่ ว่า เรื องไหนควรดู ก่อน กลาง หลัง
นําหนักเรื องราวลีลาให้มนั ต่อเนื องประสานกัน หรื อควรจะได้วรรคเว้นอย่างไรก็คาํ นวณ
ตลอด การเลื อกวีดิทศั น์จึงต้องรู้ว่า เรื องไหนมีลกั ษณะสื อออกมาอย่างไร เรื องไหนดูแล้ว
ค่ารวมใช้ได้หรื อไม่ได้ หรื อว่ามีบางสิ งบางอย่างไม่ดี แต่ส่วนรวมมันดี ก็ตดั หรื อเซ็นเซอร์
ส่ วนเสี ยนันออก เช่ น เรื องเหี ยมโหด ไม่ได้สัดส่ วนก่อให้เกิ ดโทสะ พยาบาท อาตมาเคียด
แค้นเป็ นโทสะมู ล หรื อไปยําจิตให้ม นั สนุ ก อร่ อยชื นชมยินดี จนไม่ ได้สัดส่ วนกลายเป็ น
เสริ ม ราคะมู ลไม่ มี ส่ วนที แก้ หรื อธิ บ ายกลับ ทีทําให้ดี ขึน เราก็ไ ม่เอา (สมณะโพธิ รัก ษ์,
สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
สมณะลานศิลป์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ขันตอนการเรี ยนรู ้หรื อแนวทาง
ปฏิบตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก จะต้องมีความตระหนักรู ้ในสื อเป็ นเบืองต้น การทีเรามีความ
ตระหนักรู ้วา่ สื อถูกผลิตขึนมาเพือตอบสนองความต้องการของผูช้ ม ซึ งเป็ นไปตามค่านิ ยมของแต่
ละยุคแต่ละสมัย”
เป็ นการดูสือวีดิทศั น์ โดยกําหนดให้ดูอยู่ 3 ประเภท คือ 1) ประเภทสารคดี อย่างเช่น สาระ
ความรู ้ทวไปที
ั
เป็ นโลกธรรม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรกรรม วัฒนธรรม
อาชีพ 2) ประเภทธรรมคดี ประกอบด้วย สาระความรู ้ทีมีธรรมะแทรกไว้เกินร้ อยละ 60 ที
เป็ นโลกุตรธรรม เช่น ประวัติศาสตร์ ศาสนา เรื องของนักบุญ เหตุการณ์ พิธีกรรม กิจกรรม
กิจการ ทางศาสนา 3) ประเภทบันเทิงคดี ประกอบด้วยเรื องราว ลีลา แสง เสี ยง บทบาท ที
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แสดงออกไปในทางโลภ โกรธหลง ซึ งถือเป็ นเครื องชู รสในการดู แบ่งได้เป็ น 4 ลักษณะ
คือ 1) ลักษณะซาบซึ งตรึ งใจ เช่น เรื องรักประทับใจ เป็ นแนวโลภะจริ ตไปจนถึงราคะจริ ต
2) ลักษณะร้อนแรง ดุ เดื อด เช่น เรื องบู๊ โหดเหี ยม กําลังภายใน แนวโทสะจิต 3) ลักษณะ
สั จ จะสั ง คม เช่ น เรื องราวความเป็ นจริ ง ในสั ง คมที เกิ ด ขึ นจริ ง และสุ ด ท้า ย ลัก ษณะ
จินตนาการ เช่นเรื องราวทีเน้นอุดมคติ อุดมการณ์ ยึดมันต่อคุณความดีของมนุ ษย์ ทังนีสื อ
ประเภทบันเทิงคดีก่อนนีทีจะนํามาเปิ ดให้สมาชิกในชุมชนดูได้นนั จะต้องผ่านการคัดเลือก
จากสมณะก่อนว่า สาระในเรื องจะสอนธรรมะได้มากน้อยเพียงใด แง่ใด อย่างเช่น ลักษณะ
ซาบซึ งตรึ งใจ ต้องเป็ น ความซาบซึ งในความดี ความเอือเฟื อ ความเสี ยสละ มิใช่รักแบบชู ้
สาว ถ้าเป็ นเรื องดุเดือด ต้องชีให้เห็นถึงความเข้มแข็ง จริ งใจ มิใช่รุนแรงแบบโทสะ อาฆาต
ส่ วนลักษณะเน้นสัจจะความเป็ นจริ งในสังคมมนุ ษย์ หรื อเน้นอุดมการณ์ จิตนาการ ถ้าไม่
เป็ นเรื องเพ้อฟั นเกิ นจริ ง ก็คดั เลื อกให้ดูได้ (สิ กขมาตุสัจฉิกตา, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม
2559)
สื อวิดิทศั น์ทีห้ามดูเด็ดขาด มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ 1) สื อแนวราคะ โลภะ อย่างเช่น หนังรัก
เพราะเป็ นการสะสมกาม ปลุกเร้า ยัวย้อมมอมเมาในรู ป รส กลิ น เสี ยง สัมผัส ตลอดจน
โฆษณาชวนเชื อ อนาจาร 2) สื อแนวโทสะ อย่างเช่ น หนังบู๊ ล้างผลาญ เพราะเป็ นการ
สะสมจิตสํานึกทําลายล้าง ส่ งเสริ มความรุ นแรง 3) สื อแนวโมหะ อย่างเช่น หนังผี ผีหลอก
วิญญาณหลอน เพราะไม่มีสาระ มี แต่ความงมงาย เพ้อเจ้อ หลอกลวงกัน ด้วยเรื องผีส าง
หรื อเป็ นเรื องตลบขบขัน ไร้ สาระ ลากมกนาจาร (สิ กขมาตุเทียนคําเพชร, สัมภาษณ์ , 23
สิ งหาคม 2559)
ส่ วนกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้อธิ บายขันตอนการเรี ยนรู ้ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิเพือการรู้เท่า
ทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
ขันตอนการเรี ยนรู ้หรื อแนวทางปฏิบตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก เริ มต้นโดยมีสมณะ
บรรยายเกียวกับวีดิทศั น์ทีจะนํามาเปิ ดให้ดูกนั ว่าเป็ นสื อวีดิทศั น์ประเภทไหน และสื อทีจะ
นํา มาเปิ ดได้ต้อ งผ่านการกลันกรองเรี ยบร้ อ ยแล้ว ขณะที ฉายให้ดู ก็จ ะมี ก ารบรรยาย
ประกอบไปด้วยซึ งเป็ นสาระทางธรรมะบ้าง สาระทางการเรี ยนรู ้ สังคมโลกบ้าง หลังจาก
นันก็ทาํ การประเมินผลการรับชมวีดิทศั น์ในแต่ละเรื อง (ดินนา โคตรบุญอาริ ยะ, สัมภาษณ์,
23 สิ งหาคม 2559)
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ขันตอนการเรี ยนรู ้ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก เป็ นการใช้สือวีดิ
ทัศน์มาช่วยในการสอนศาสนา ซึ งสื อวีดิทศั น์ทีนํามาใช้ มีอยู่ 3 ประเภท คือ ประเภทสาร
คดี ประเภทธรรมคดี และประเภทบันเทิงคดี ซึ งใจแต่ละครังก็จะมีสมณะเป็ นผูบ้ รรยาย ให้
ตรวจสิ งทีเกิดขึนภายในของตัวเรา หลังจากดู เสร็ จก็จะมีการทําแบบประเมิน บ้างครังก็มี
การแลกเปลี ยนประสบการณ์ ของผูท้ ีเข้ารับชมด้วยกัน (สู่ ดิน ชาวหิ นฟ้ า, สัม ภาษณ์, 7
สิ งหาคม 2559)
แรงเกือ ชาวหินฟ้า (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ขันตอนการเรี ยนรู ้หรื อแนวทาง
ปฏิ บตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถี อโศก เป็ นการไปนังดูวิดีโอ และฝึ กการตรวจสภาวะจิตของเรา
หลังจากนันก็ตอบแบบสอบถามหลังจากทีดูหนังจบ”
วาสนา ปั ญญาบุญนิ ยม (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ขันตอนการเรี ยนรู ้หรื อ
แนวทางปฏิ บตั ิ เพือการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก สมณะทํา การฉายวีดิทศั น์ให้ดู แล้วก็สอดแทรก
สาระทางธรรมะ ให้เราดูบทบาทตัวละครในวีดิทศั น์ดว้ ยตานอก ส่ วนตาในก็ตรวจดูใจตัวเองไป พอ
จบเรื องก็มีการทําแบบวัดผลประเมินผล”
ขันตอนการเรี ยนรู ้ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิ เพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก เป็ นการไปนังดู
หนังตอนเย็น พร้ อมกับฟั งบรรยายธรรมจากสมณะ คื อขณะทีเราดูหนังแต่เรื อง มันก็มี
เนื อหาแตกต่ า งกัน ไป และส่ งผลต่ อ อารมณ์ ค วามรู ้ สึ กของเราแตกต่ า งกัน ออกไป
เพือทีจะให้เรารู ้เราเห็นอารมณ์ความรู ้สึกต่างๆ ทีเกิดขึนภายในของเรา หลังจากทีดูจบแล้ว
ก็ทาํ แบบประเมินผลเป็ นอันจบกระบวนการ (วัชราภรณ์ มาคู กซ์, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม
2559)
ขันตอนการเรี ยนรู ้ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิเพือการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก เป็ นการไปดู วีดิ
ทัศน์ ประเภทสารคดี บ ้าง ธรรมคดี บ ้าง บันเทิ งคดี บ ้าง ทุกครังก็จะมีสมณะผูใ้ หญ่เป็ นผู ้
กํากับดูแลการบรรยายสลับกับฝึ กปฏิบตั ิการตรวจกิ เลสของเรา พร้อมทังชีให้เห็นในสิ งทีดี
ทีควรนํามาใช้ในการพัฒนาชี วิตของเรา พอดู จบแล้วจะมี เจ้าหน้าที ประเมินผลแจกแบบ
วัดผลประเมินผลให้เราตอบ (รัตนพงษ์ วันละ, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559)
ขันตอนการเรี ยนรู ้ หรื อแนวทางปฏิบตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก เป็ นการไปดู หนัง
พร้ อมกับ ฟั งบรรยายธรรมะ แต่ม นั ดี ตรงที ว่าขณะทีดู หนังอยู่ก็จะมีก ารให้เราตรวจสอบ
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อารมณ์ ความรู ้ สึกของเราว่าอันไหนคือโลภะ โทสะ โมหะ เรี ยกง่ายๆ ก็คือการตรวจกิ เลส
ในตัวเราจากการดูหนัง จากนันก็ทาํ แบบประเมินผลซึ งจะมีคนทีทําหน้าทีแจกให้เราเอามา
ตอบแล้วส่ งคืน (คฑาวุฒิ ยุพราช, สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559)
ขันตอนการเรี ยนรู ้ หรื อแนวทางปฏิ บตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก เป็ นกระบวนการ
สอนศาสนาอย่างหนึง คือ ให้เราเข้าไปนังดูภาพยนตร์ หรื อบ้างครังก็เป็ นสารคดี ซึ งจะมีคน
นําบรรยายก็คือสมณะ ซึ งเป็ นการดูไปเพือนํา สิ งทีดีไปใช้ในการพัฒนาชี วิตของเราเอง ทัง
ทางทีเป็ นธรรมะและทางโลก เป็ นการฝึ กฝนขัดเกลาตัวเราให้ทาํ ในสิ งทีดี โดยเรี ยนรู้จาก
บทบาทของตัวละครในภาพยนตร์ ตอนท้ายของรายการจะมีคนมาแจกแบบประเมินผลให้
เราตอบเพือเอาไปทําสรุ ป (นิติศกั ดิ เจริ ญสอน, สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
ขันตอนการเรี ยนรู ้หรื อแนวทางปฏิบตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก คือ กระบวนการที
นํามาใช้ในการพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิธรรม โดยการใช้สือวีดิทศั น์เป็ นเครื องมือ ประกอบกับการ
บรรยายของสมณะชาวอโศกเรี ยกว่านวัตกรรมเพือการสอนศาสนา หลังจากดูเสร็ จจะมีการ
ให้ตอบแบบสอบถาม ซึ งวีดิท ศั น์แ ต่ล ะเรื องจะส่ งผลต่ อความรู ้ สึ ก และอารมณ์ ข องเรา
แตกต่ างกันออกไป เพือนํามาใช้ใ นการแก้ไขตนเองจากสิ งที ไม่ ดี ใ ห้เป็ นสิ งที ดี ขึ นได้
(ภัสสร วุฒิยะพงษ์, สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
ขันตอนการเรี ยนรู ้หรื อแนวทางปฏิบตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก มีกระบวนการดังนี
คือ สมณะบรรยายแนะนําเกียวกับเรื องทีจะทํามาเปิ ดให้ดู แต่ละครังก็จะเปลียนเรื องใหม่
ไปเรื อยๆ ขณะทีดูก็มีการบรรยายสอดแทรกธรรมะบ้างบางครัง เพือเตื อนสติผูท้ ีเข้าร่ วม
กิจกรรมให้ตรวจสอบสภาวะทีเกิดขึนจากภายในของตัวเอง และหลังจากดูจบก็จะเป็ นการ
วิเคราะห์วิจารณ์ วีดิทศั น์แต่ละเรื อง พร้อมทังตอบแบบวัดผลประเมินผล (นริ ศร์ วิลามาศ,
สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
ขันตอนการเรี ยนรู ้หรื อแนวทางปฏิบตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ในช่วงเย็นๆ สมัยที
ยังเรี ยนอยู่ ก็จะมีกิจกรรมทีให้เราเข้าไปนังดูวิดีโอ ซึ งจะมีสมณะเป็ นผูน้ าํ ในการชี แนะและ
บรรยายในแต่ละครัง เวลาทีดูจบแล้วก็จะให้เราทําแบบเมินผลว่าเรารู ้สึกอย่างไรบ้างขณะที
ได้ดูวิดีโอ (เติมชัย แต้สุวรรณ, สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
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4.2.3 องค์ ความรู้ เพือการรู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาองค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ พบว่า กลุ่ม
นักบวชชาวอโศก ได้อธิ บายองค์ความรู้เพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
สมณะโพธิรักษ์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก นอกจากจะมีองค์ความรู ้ ทางธรรมแล้วยังต้องมีองค์ความรู ้ทางวิชาการ นันคือทฤษฎี
การสื อสารรู ปแบบต่างๆ ว่ามีความแตกต่างแตกต่างกันอย่างไรบ้าง”
สมณะลานศิลป์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก คือ องค์ความรู ้ในการเปิ ดรั บสื อประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์ เน็ต เป็ น
ต้น ซึ งสื อเหล่านี ล้วนส่ งผลต่อประสาทสัมผัสทัง 5 ทีเป็ นสื อกลางในการส่ งผ่านข้อมูลจากเสาส่ ง
ต้นทาง ไปยังเสารับปลายทาง”
สิ กขมาตุสัจฉิกตา (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก คือ องค์ความรู ้ในการอ่านวิเคราะห์สือเชิงธรรมะ”
สิ กขมาตุเที ยนคําเพชร (สัมภาษณ์ , 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่า
ทันสื อตามวิถีอโศก เป็ นความเข้าใจในเนือหาทีถูกถ่ายทอดหรื อการตีความหมายของคนดู”
ส่วนกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้อธิ บายองค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
ดินนา โคตรบุญอาริ ยะ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่า
ทันสื อตามวิถีอโศก คือ การอ่านสื ออย่างสร้างสรรค์ มองเห็ นการใช้ประโยชน์จากการนําสื อชนิ ด
ต่างๆ มาใช้ในการสอนฆราวาสชาวอโศก”
สู่ดิน ชาวหินฟ้า (สัมภาษณ์, 7 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู้เพือการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอ โศก เป็ นความสามารถในการประเมิ น ค่ า ความสํา คัญของการดู ข่ าวสารที ถู ก นําเสนอผ่า น
โทรทัศน์ อย่างมีสติรู้”
แรงเกือ ชาวหิ นฟ้า (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก คือสิ งทีเกิดขึนทางความคิดของเราเป็ นความเข้าใจในสิ งทีสื อได้นาํ เสนอ เข้าใจภาษา
เฉพาะของสื อแต่ละประเภทและรู ้จกั ทีมาของข้อมูลประเภทต่างๆ”
วาสนา ปัญญาบุญนิยม (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก คือ องค์ความรู ้ ในการวิเคราะห์และทําความเข้าใจองค์ประกอบทางกระบวนการ
รู้เท่าทันสื อ”
วัชราภรณ์ มาคูกซ์ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก คือทัศนคติของคนดูทีมีต่อการดูโทรทัศน์ ผ่านทางตา หู จมูก ลิน และสัมผัส หรื อ
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ทีเรี ยกว่า ประสาทสัมผัสทัง 5 ซึ งจะส่ งผ่านข้อมูลไปยังระบบสมองเพือทําการแปลความหมายและ
การรับรู ้ต่อไป”
รัตนพงษ์ วันละ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิ ถี อ โศก เป็ นความสามารถในการอ่ า นสื อที เกี ยวข้อ งกับ บริ บททางสั ง คม ศี ล ธรรม
ประวัติศาสตร์ ประเพณี และค่านิยม”
คฑาวุฒิ ยุพราช (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก ความมีสติ ซึ งเป็ นความตระหนักรู ้วา่ ขณะทีเรากําลังดูสืออะไรก็แล้วแต่ ต้องรู ้อยูเ่ สมอ
ว่าสื อมีทงเรื
ั องจริ งและเรื องแต่งขึน การทีเราจะเชือเนือหาใดๆ ก็ตามควรทีจะตรวจสอบแหล่งทีมา
ของข้อมูลให้ดีเสี ยก่อน”
นิ ติศกั ดิ เจริ ญสอน (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก การประเมินคุณภาพของสื อและคุ ณค่าในการนํามาใช้ประโยชน์ในชี วิตประจําวัน
ได้อย่างไรบ้าง โดยไม่จาํ กัดว่าเนือหาทีสื อนําเสนอ หรื อวิธีการนําเสนอในรู ปแบบเช่นใด”
ภัสสร วุฒิยพงษ์ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก คือความเข้าใจทางการผสมผสานเทคนิ คที ก่อให้เกิ ดความน่ าสนใจ หรื อทําให้เกิ ด
ความเชือว่าสิ งนันคือความจริ งและหลงเชือไปโดยขาดการวิเคราะห์อย่างตังใจ”
นริ ศร์ วิลามาศ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก จะต้องสามารถเข้าใจสื อ โดยการตีความหมาย รู ้คุณค่าและโทษภัยจากการดู โทรทัศน์
รวมถึงข่าวสารทางอินเทอร์ เน็ต”
เติมชัย แต้สุวรรณ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “องค์ความรู ้เพือการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถี อโศก ความสามารถในการตัดสิ น ได้ว่า ถื อกําลัง พู ด อะไรกับ เราในขณะที ดู อยู่ และ
รายการทีเรากําลังดูอยูต่ อนนันเป็ นรายการทีมีประโยชน์หรื อโทษอย่างไร เราได้รับสิ งใดบ้างเหมาะ
ทีจะดูต่อไปหรื อไม่”
4.2.4 ทักษะเพือการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาทักษะเพือการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศกจากผูใ้ ห้ข ้อมู ลสําคัญ พบว่า กลุ่ ม
นักบวชชาวอโศก ได้อธิ บายทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกดังนี
สมณะโพธิรักษ์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถี
อโศก เป็ นกระบวนการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก จะต้องมีการเข้าถึงสื อโดยการเปิ ด
โทรทัศน์ดูก่อน อย่างเช่นทีอาตมาได้นาํ ใช้ คือ การฉ่ายวีดิทศั น์ให้กบั ชาวอโศกได้ศึกษาธรรมะกัน”

133
สมณะลานศิลป์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถี
อโศก คือ การทีชาวอโศกสามารถรู ้ถึงความหมายหรื อตีความข้อมูลข่าวสารเป็ น เพราะการทีเราจะ
เข้าใจสิ งทีผูส้ ร้างต้องการสื อถึงเราได้นนเป็
ั นเรื องยาก ถ้าหากขาดความตระหนักรู ้เสี ยแล้ว”
สิ กขมาตุสัจฉิ กตา (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก คือ การทีญาติธรรมชาวอโศกทุกคนทีได้ร่วมกิจกรรมส่ วนใหญ่จะสามารถแยกแยะระดับ
ความสําคัญของการดูรายการโทรทัศน์ได้ดีมาก สามารถแบ่งระดับความสําคัญมากน้อยของการดู
รายการโทรทัศน์ได้”
สิ กขมาตุเทียนคําเพชร (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก เป็ นการรู ้ จกั ใช้ประโยชน์ จากสื อ โดยการประยุกต์มาใช้เป็ นเครื องมือในการสอน
ธรรมะ ให้กบั หมู่กลุ่มชาวอโศก”
ส่วนกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้อธิ บายทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
ดินนา โคตรบุญอาริ ยะ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก จะต้องเป็ นคนที สามารถนํา เอาสิ งทีเป็ นสาระดี ทีสื อได้ถ่า ยทอดออกมาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง และช่วยแนะนําคนอืนต่อได้”
สู่ ดิน ชาวหิ นฟ้ า (สัมภาษณ์, 7 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถี
อโศก คือ การจะเข้าถึ งสื อได้ต้องมี การเปิ ดรั บหรื อเข้าถึ งสื อก่อ น ถัดมาใช้วิธี วิเคราะห์ สื อ แล้ว
ตีความสื อ ต่อด้วยประเมินค่าสื อ และสุ ดท้ายนําสื อมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง”
แรงเกือ ชาวหิ นฟ้า (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก คือ การที เราสามารถตัดสิ นคุ ณภาพของข้อมูลทีเรารับรู ้จากการดู รายโทรทัศน์ หรื อจาก
การรับชมวีดิทศั น์ทีสมณะได้เปิ ดให้ดู”
วาสนา ปั ญญาบุญนิยม (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อ
ตามวิถีอโศก เป็ นการช่วยให้เราสามารถกําหนดและแบ่งกลุ่มข้อมูลทีมีความคล้ายกันให้อยูใ่ นกลุ่ม
เดียวกัน เพือทําการคัดกรองข้อมูลทีไม่สอดคล้องกันไปไว้ในกลุ่มอืนทีเหมือนกัน”
วัชราภรณ์ มาคูกซ์ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก คือความสามารถในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริ ง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลย่อยๆ เข้าเป็ น
กลุ่มเพือทําการตัดสิ นใจว่าข้อมูลแต่ละกลุ่มมีความน่าเชือถือมากน้อยเพียงใด”
รัตนพงษ์ วันละ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก คือการทีเราได้การคิดเป็ น ขณะทีนังดูรายการโทรทัศน์ โดยอ่านความคิดของเราทีเกิดจาก
การรับรู ้รับสัมผัสกับสิ งทีเราได้ยนิ และมองเห็น”
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คฑาวุฒิ ยุพราช (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก คือกระบวนการสร้ างทักษะในการเปิ ดรับสื ออย่างรู ้เท่าทัน อย่างเช่ นตอนทีผมดูรายการ
โทรทัศน์ ผมจะมี ก ารเก็ บ ข้อมู ลทีได้รับรู ้ ม าคัดกรองในระดับหนึ งเสี ยก่ อนๆ ที จะสรุ ป เป็ นองค์
ความรู ้ใหม่ขึนมา”
ทักษะเพือการรู้ เ ท่าทันสื อตามวิถี อโศก เป็ นความสามารถของคนทีได้รับการฝึ กฝนให้
สามารถจําแนกความแตกต่างระหว่างการโต้ตอบทางอารมณ์ และการโต้ตอบด้วยเหตุผล
ออกจากกันในขณะทีดูรายการโทรทัศน์ ซึ งเนือหาเหล่านันมักจะถูกสร้างขึนมาเพือดึงดูด
ให้คนดูเกิดอารมณ์คล้อยตาม (นิติศกั ดิ เจริ ญสอน, สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
ภัสสร วุฒิยะพงษ์ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก ความสามารถในการแยกแยะคุ ณลักษณะของสื อแต่ละประเภทโดยจําแนกความแตกต่าง
ของสื อได้อย่างชัดเจน เช่น รายการบันเทิงคดี รายการสารคดี รายการธรรมคดี อย่างนีเป็ นต้น”
นริ ศร์ วิลามาศ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) “ทักษะเพือการรู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
เป็ นความสามารถของคนดู ว่ามีความเข้าใจในภาษาทีแฝงอยู่ใ นรายการโทรทัศน์ รวมถึ งสามารถ
เข้าใจผลกระทบของภาษาที มี ความซับ ซ้อนได้อย่า งชัด เจน เพราะสื อแต่ล ะชนิ ด มี รูป แบบการ
นําเสนอเนือทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว”
เติมชัย แต้สุวรรณ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก คือความสามารถของคนเราในการจดจําสัญลักษณ์ และการตีความหมายทางภาษาทีผูผ้ ลิต
สื อถ่ายทอดมาสู่ คนดูอย่างเรา”
4.2.5 การวิเคราะห์ สือตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาการวิเคราะห์สือตามวิถีอโศกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ พบว่า กลุ่ มนักบวชชาว
อโศก ได้อธิ บายการวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก ดังนี
การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก โดยหลักการของอาตมานันจะใช้วิธีการแยกประเภทของสื อ
เสี ยก่อนว่าสื อประเภทใดทีควรนํามาใช้ในการสอนธรรมะ เช่น สารคดี ธรรมคดี เป็ นต้น
และสื อประเภทใดไม่เหมาะสมก็จะไม่นาํ มาใช้ให้เสี ยเวลา เช่ น สื อลามก หรื อมีเนื อหาเชิง
ราคะ เป็ นต้น (สมณะโพธิ รักษ์, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
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สมณะลานศิลป์ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่ าวว่า “การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก
หลักการวิเคราะห์ของอาตมาคือจะใช้วิธีการคัดเลื อกจากผูผ้ ลิ ต เพราะจะรู ้ ได้แน่ชดั ว่าเนือหาทีจะ
นํามาใช้สอนฆราวาสชาวอโศกมีความเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร เพราะถ้าหากไม่เหมาะสมก็จะไม่
นํามาใช้เด็ดขาด”
สิ กขมาตุสัจฉิ กตา (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก
จะต้องวิเคราะห์ภาษาของสื อให้เป็ น เพราะสื อแต่ละประเภททีนํามาใช้สอนหมู่กลุ่มคนอโศกนี มี
สื อทีหลากหลาย และแต่ละสื อก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตนเอง เช่น ภาพยนตร์ สารคดี เป็ นต้น”
การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมทุ กคนจะตระหนักรู ้ ว่าตัวเองคื อผูร้ ับสาร
ซึ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของสื อทีต้องการสื อสารด้วย ซึ งมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะทางเพส
ช่วงวัย การศึ กษา ทัศ นคติ ประสบการณ์ จากความหลากหลายนี มักส่ งผลให้การตี ความ
ของคนแต่ละคนต่างกันออกไปและเข้าใจสื ออย่างผิดๆ ถู กๆ อยูบ่ ่อยๆ (สิ กขมาตุเทียนคํา
เพชร, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
ส่วนกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้อธิ บายการวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก ดังนี
ดินนา โคตรอาริ ยะ (สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก
ใช้วธิ ีการวิเคราะห์วา่ สื อชุดนีถูกผลิตขึนมาจากใคร หน่วยงานใด มีวตั ถุ ประสงค์อย่างไรกับเรา เช่น
ใช้ดูเพือความเพลิดเพลินบันเทิง หรื อใช้ดูเพือเป็ นความรู ้”
สู่ดิน ชาวหินฟ้า (สัมภาษณ์, 7 สิ งหาคม 2559) กล่าวว่า “การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก โดย
ส่ วนใหญ่ผมจะใช้การแยกประเภทสื ออย่างง่าย คือ สื อทีมีสาระและเป็ นประโยชน์ เช่น สื อสารคดี
เป็ นต้น ส่ วนบันเทิงคดีผมไม่ค่อยถือว่ามีประโยชน์มากนัก”
การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก เป็ นการพิจารณาจากประเภทของสื อมวลชน ซึ งจําแนกตาม
ลักษณะเฉพาะของสื อแต่ละสื อในแต่ละประเภทยังจําแนกตามประเภทรู ปแบบเนื อหาทีถู ก
นําเสนอได้ด้วย เช่ น ละครทีวี จัดอยู่ในประเภทบันเทิงคดี ส่ วน รายการธรรมะ จัดอยู่ใน
ธรรมะคดี เป็ นต้น (แรงเกือ ชาวหินฟ้า, สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559)
วาสนา ปั ญญาบุญนิยม (สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559) กล่ าวว่า “การวิเคราะห์สือตามวิถี
อโศก จะเห็ นได้ว่าตอนนี เทคโนโลยีในการผลิ ตสื อมีจาํ นวนเพิมขึ น และง่ายต่อการใช้งาน และ
สามารถตัดแปลงแก้ไข หรื อทีเรี ยกว่าการตัดต่อภาพ แล้วมาทําให้คนดูหลงเชือได้ง่ายมากขึน”
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วัชราภรณ์ มาคูกซ์ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก
คือการวิเคราะห์ตวั ละครทีถูกนํามาเป็ นตัวเล่าเรื องราวต่างๆ ให้เราเห็นถึงความดี ความชัว ผ่านการ
กระทําต่างๆ ตามบทบาทการแสดง ซึ งเป็ นการเข้ารหัสทางภาษาอย่างหนึ งเพือสื อความหมายให้เรา
ได้รับรู ้”
รัตนพงษ์ วันละ (สัมภาษณ์ , 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก
คื อการวิเ คราะห์ ข ้อ ความตัว อัก ษรที ถู ก แสดงไว้บ นสื อ ซึ งภาษาเขี ย นนี เป็ นภาษาหลัก ที เป็ น
สัญลักษณ์ทาํ ให้คนดูเข้าใจได้เพิมมากขึนและเป็ นส่ วนประกอบอยูใ่ นสื อต่างๆ ทีสื อความหมายได้”
คฑาวุฒิ ยุพราช (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก
คือการแยกแยะสิ งทีเป็ นข้อเท็จจริ งกับสิ งทีเป็ นการสร้างสรรค์จากผูผ้ ลิ ตสื อให้ได้ เนื องจากสื อมี
ความหลากหลายของเนือหาและประเภทของสื ออีกด้วย เช่ น รายการทีวีมีทงั รายการบันเทิ ง และ
รายการสารคดี เป็ นต้น”
การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก เป็ นกระบวนการแยกแยะองค์ประกอบในการนําเสนอเนื อหา
ของสื อแต่ละประเภท อย่างเช่ น บันเทิ งคดี ประเภทละคร ก็ จะมี ตวั ละครดี ตัวละครร้ าย
ปะปนกันไปเหมื อนโลกแห่ งความเป็ นจริ ง เราก็จะเห็ นถึ งผลของการกระทําต่างๆ ทีเกิ ด
จากพฤติกรรมตัวละครแต่ละตัว (นิติศกั ดิ เจริ ญสอน, สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก เป็ นการเข้าถึ งความเป็ นจริ งของเนื อหาสารได้อย่างชัดเจน
มากขึน ยกตัวเช่น ขณะทีเราดูรายการโทรทัศน์อยูแ่ ล้วเรามีความตระหนักรู ้ ว่ารายการทีเรา
ดูอยู่นนกํ
ั าลังบอกสิ งใดกับ เรา และเรากําลังรู ้ สึ กอย่างไรกับการเข้าใจภาษาของสื อทีมา
กระทบกับความคิดของเรา (ภัสสร วุฒิยะพงษ์, สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
นริ ศร์ วิลามาศ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก คือ
การเข้าถึงเทคนิ คการนําเสนอเนื อหาต่างๆ ของสื อ ทีส่ งผลให้เราเชื อในสิ งทีอาจถูกหลอกลวงไป
ในทางทีไม่ถูกต้องได้ เช่น เทคนิคการสร้างภาพจําลองเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ต่างๆ”
เติมชัย แต้สุวรรณ (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศก
คือการตระหนักรู ้ ว่าสื อเกือบทุกสื อ มักมีผูอ้ ุปถัมภ์หรื อผูใ้ ห้การสนับสนุ น ส่ งผลให้รายการแต่ละ
รายการมังถูกนายทุนเป็ นผูก้ าํ หนดเป้ าหมาย และนโยบายด้านเนือหาและรู ปแบบของรายการในการ
ผลิตสื อขึนมา”
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ผลการศึกษาเกี ยวกับกระบวนการเสริ ม สร้ างการรู ้ เท่าทัน สื อตามวิถีอโศกจากกลุ่ ม ผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญทัง 3 กลุ่ม พบว่า มีความเห็ นสอดคล้องกัน โดยแบ่งกระบวนการออกเป็ น 5 ขัน ได้แก่
ขันการเข้า ถึ งสื อ ขันการวิเ คราะห์ สื อ ขันการตี ค วามสื อ ขันการประเมิ น ค่ า สื อ และขันการใช้
ประโยชน์จากสื อ ดังแผนภาพที 4.2

การใช้
ประโยชน์จากสื อ
การประเมินค่าสื อ
การตีความสื อ
การวิเคราะห์สือ
การเข้าถึงสื อ
ภาพที 4.2 กระบวนการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
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ตารางที 4. 2 วิเคราะห์คาํ หลักเพือจัดกลุ่มคําเกียวกับกระบวนการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
กลุ่มคํา
ความสั มพันธ์
คําหลัก
- ช่องทางรับรู ้สือ
- การเปิ ดรับและเรี ยนรู ้สือประเภทต่างๆ
เป็ นส่ วนหนึงของ
ขันการเข้าถึงสื อ
- ผูร้ ับสารสามารถทีจะกรองข้อมูลจาก
สื อได้
- แยกแยะข้อเท็จจริ งกับการสร้างสรรค์
- แยกแยะองค์ประกอบเนือหาสื อ
เป็ นส่ วนหนึงของ
ขันการวิเคราะห์สือ
- ผูร้ ับสารเข้าถึงความเป็ นจริ งของเนือหา
สารได้
- การตีความสื อด้วยจิตสํานึก
- การตีความระดับจิตสํานึก
- การตีความระดับจิตใต้สาํ นึ ก
เป็ นส่ วนหนึงของ
ขันการตีความสื อ
- การตีความระดับจิตเหนือสํานึก
- กระบวนการทีเกิดภายในจิตใจผูร้ ับ
สาร
- การประเมินค่าสื อแบ่งตามเนือหา
- การประเมินตามประเภทของสื อ
เป็ นส่ วนหนึงของ
ขันประเมินค่าสื อ
- การรับรู้ถึงคุณภาพของเนือหาสาร
- มีคุณค่าต่อการนําไปใช้ประโยชน์
- เข้าใจในองค์ประกอบของสื อ
ขันการใช้ประโยชน์จาก
- รับรู ้และผ่านขันตอนการรู ้เท่าทันสื อ
เป็ นส่ วนหนึงของ
สื อ
- นําไปใช้ประโยชน์ในการเปิ ดรับสื อ

139

4.3 ตอนที 3 ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการเสริมสร้ างการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทัง 2 กลุ่ม สามารถอธิ บายได้ดงั นี
4.3.1 ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการเสริมสร้ างการรู้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการศึกษาปั จจัยที ส่ งผลต่อการเสริ มสร้ างการรู ้ เท่าทัน สื อตามวิถีอโศกจากผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
สําคัญ พบว่า กลุ่มนักบวชชาวอโศก ได้อธิ บายปั จจัยทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้ เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก ดังนี
ปั จจัยทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้ างการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก มี 4 ข้อ 1) ประสิ ท ธิ ภาพใน
การสื อ มีคุณค่าของเนือหาสารทีเหมาะสมนํามาใช้เป็ นเครื องมือในการการสอนศาสนา 2)
ประสิ ทธิ ภาพในการคัด เลื อกสื อที จะนํามาใช้ใ ห้มี ความเหมาะสมกับผูเ้ รี ยน ซึ งต้องใช้
วิธีการกลันกรองและตัดทิงเนื อหาทีไม่เหมาะสมบ้างประการออกไป 3) ประสิ ทธิ ภาพใน
การชีแนะของผูส้ อนในขณะรับชมว่าเรื องราวทีกําลังให้ดูอยูน่ ีมีสาระและแง่คิดทางธรรมะ
ประการใด และสุ ดท้าย 4) ประสิ ทธิ ภาพในการรับรู ้ และเข้าใจเนื อหาของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
(สมณะโพธิรักษ์, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
ปั จจัยทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้ างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก 1) เครื องมือทีนํามาใช้เป็ นสื อ
การสอนต้องมีคุณค่าต่อการนํามาเป็ นสื อสอนศาสนา 2) การคัดเลือกสื อทีจะนํามาฉายต้อง
มีความเหมาะสม 3) ผูส้ อนจะต้องมีความรู ้ความสามารถในการนําเสนอสาระทีเป็ นแง่คิด
ทางธรรม 4) ผูเ้ รี ยนต้องมีความสนใจใฝ่ รู ้ในเรื องทีสอน ทังนีก็ขึนอยูก่ บั ฐานทางความเชื อ
วัฒนธรรม อารมณ์ สังคม และประสบการณ์เดิมของแต่ละคน (สมณะลานศิลป์ , สัมภาษณ์ ,
23 สิ งหาคม 2559)
ปัจจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ประกอบด้วย วีดิทศั น์หรื อสื อ
จะต้องมี ประสิ ทธิ ภาพในการสื อสารเป็ นประโยชน์มากกว่าโทษ ทังนี สื อทุกสื อจะต้องมี
การกลันกรองและตรวจสอบความเหมาะสมของเนือหาก่อนเสมอ ถ้าหากพบว่าส่ วนหนึ ง
ส่ วนใดมีความไม่เหมาะสมจะต้องทําการตัดส่ วนนันออกไป เช่ น เนือหาเชิงราคะ เป็ นต้น
ในขณะเดี ยวกันผูน้ าํ ในกิ จกรรมก็ตอ้ งผูม้ ีความรู ้ ความสามารถในการเชื อมโยงสาระทาง
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ธรรมะเป็ นอย่างดี เพือให้ผเู้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความตังใจในการฝึ กฝนและปฏิ บตั ิ (สิ กขมาตุ
สัจฉิกตา, สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
ปั จจัยทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก เนือหาสื อทีนํามาใช้จะต้องมี
ความเหมาะสมและได้คุณภาพ วิธีการคัดเลือกและตรวจสอบสื อจะต้องผ่านกระบวนการที
มีประสิ ทธิ ภาพ และผูช้ ี แนะในกิจกรรมแต่ละครังจะต้องเป็ นผูท้ ีมีความเชี ยวชาญในการ
สื อสารแง่คิดทางธรรมะทีเหมาะสมกับผูเ้ รี ยนทุกระดับฐานความรู ้ (สิ กขมาตุเทียนคําเพชร,
สัมภาษณ์, 23 สิ งหาคม 2559)
ส่ วนกลุ่มฆราวาสชาวอโศก ได้อธิ บายปั จจัยทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก ดังนี
การตระหนักถึงปั ญหาเกียวกับสื อมาตลอด นําไปสู่ การส่ งเสริ มความรู ้เกียวกับการรู ้เท่าทัน
สื อ ทุ ก วัน นี เราควรจะรู ้ ตัวกัน แล้ว แม้แต่ ท างตะวัน ตกเขาก็ เ ห็น ว่า เด็ก ทุ ก วันนี เป็ นลู ก
โทรทัศน์ เนืองจากเขาเห็นโทษของมันมากมาย มีการสุ่ มสอบทําวิจยั กันมาว่าสื อเหล่านี มัน
ร้ายแรง อีกทังคนเขาไม่ค่อยมองว่าสื อนําปั ญหามาให้ ขณะทีชุมชนอโศกได้นาํ การทําในใจ
โดยแยบคายมาใช้เพือพิจารณาสิ งทังหลายตามสภาวะ (ดินนา โคตรบุญอาริ ยะ, สัมภาษณ์,
23 สิ งหาคม 2559)
การค้นหาเหตุ ทีทําให้เกิดปั ญหา ส่ วนหนึ งก็มาจากตัวเรา เพราะไม่รู้จกั วิธีการสร้ างเกราะ
ป้องกันสื อทีดีให้แก่ตนเองได้ สื อว่าอย่างไรก็เชือตามเขาไปหมด ขาดความรู ้ซึงถึงเหตุของ
การสร้างสรรค์สือขึนมาอย่างเข้าใจจริ งๆ วิธีการทีดี คือใช้วิธีคิดอย่างมีระเบี ยบแบบแผน
ตามที สิ งนันๆ มัน เป็ นของมัน โดยวิธี คิ ด หาเหตุ ปั จจัย สื บ ค้น ถึ งต้น ต่ อ และตลอดสาย
รวมทังแยกแยะสิ งนันๆ เรื องราวนันๆ ออกให้เห็ นตามสภาวะ และตามความสัมพันธ์สืบ
ทอดแห่งเหตุปัจจัย (สู่ดิน ชาวหินฟ้า, สัมภาษณ์, 7 สิ งหาคม 2559)
ปั ญหาจากการกระตุน้ การบริ โภคของบรรดาโฆษณาทางสื อต่างๆ ทีกําลังมีอิทธิ พลได้ชัก
นํา ผู ้ค นทังโลกไปสู่ ก ารแสวงหาผลประโยชน์ ดัง นันการกระตุ้น อัน เป็ นปั ญ หาหรื อ
แม้กระทังโฆษณาถื อได้วา่ เป็ นปั จจัยภายนอก เพราะนํา เอาสื อมาเป็ นช่องทางสําหรับการ
ส่งเสริ มลัทธิ บริ โภคนิยม แต่ถา้ ผูร้ ับสารมีความรู ้เท่าทันสื อมากขึนก็จะช่วยลดทอนอิทธิ พล
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จากสื อลงไปได้บา้ ง เมือผูร้ ับสารรู ้วิธีการเปิ ดรับสื ออย่างถูกหลักการ (แรงเกือ ชาวหิ นฟ้า,
สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559)
ละครโทรทัศน์มีอิทธิ พลอย่างมากต่อเด็กและเยาวชน ฉะนันอิทธิพลจากละครโทรทัศน์ซึง
เป็ นปั จ จัย ภายนอกนี ได้มี ก ารนํา เสนอเนื อหาแบบชิ ง รั ก หัก สวาท ความอิ จ ฉาริ ษ ยา
ความเห็นแก่ตวั ความแล้งนําใจ ซึ งเป็ นผลกระทบทีส่ งผลต่อผูร้ ับสาร จากปัญหาดังกล่าว
หมู่กลุ่มชาวอโศกจึงได้มีการฝึ กฝนและให้ความรู ้ เกียวกับการรู ้เท่าทันสื อทังเด็กและผูใ้ หญ่
มาโดยตลอด ผ่านทางสื อต่างๆ อาทิ บันเทิ งคดี สารคดี ธรรมคดี เป็ นต้น ทังนี ก่อนนี จะ
นํามาเปิ ดให้รับชมกันก็จะต้องผ่านการตัดหรื อเซ็นเซอร์ ส่วนทีไม่ดีออกไปก่อนให้มีความ
รุ นแรงลดลง (วาสนา ปัญญาบุญนิยม, สัมภาษณ์, 6 สิ งหาคม 2559)
วัชราภรณ์ มาคูกซ์ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การทําความเข้าใจในปั ญหาที
เป็ นเหตุ คือสิ งสําคัญเมือเราเกิ ดความรู ้ ความเข้าใจในสื ออย่างถูกต้องถึ งเหตุปัจจัยทีเป็ นอุปสรรค
หรื อปั ญหาผ่านการวิเคราะห์แยกแยะสื อในส่ วนต่างๆ เพือนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาอย่างถูกต้องอัน
เป็ นวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม”
รัตนพงษ์ วันละ (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “การสํารวม ตา หู จมูก ลิน กาย
ใจ หรื อทีเรี ยกว่าอิ นทรี ยสังวรได้นนั เป็ นปั จจัยทีเกิดขึนภายในทีมีความสําคัญมากต่อการรั บรู ้ สิง
ต่างๆ ทีถูกส่ งผ่านสื ออย่างชาญฉลาด การทีจะรู ้ เท่าทันสื อได้ดีก็ตอ้ งมีพืนฐานในการคิ ดตามหลัก
พุทธธรรมเสี ยก่อน ซึงเป็ นวิธีการแห่งปั ญญา”
คฑาวุฒิ ยุพราช (สัมภาษณ์, 31 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “ผลกระทบจากสื อในปั จจุบนั
ส่ งผลอย่างยิงต่อการปฏิบตั ิตวั ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการดําเนิ นชี วิตอย่างพอเพียง
และมี ความสุ ขอย่างแท้จริ งตามแบบวิถีอ โศก เพราะผลกระทบที เป็ นการกระตุ้น หรื อชัก จูงจาก
ภายนอกนี มีผลทังด้านดีและด้านไม่ดี”
นิ ติศกั ดิ เจริ ญสอน (สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559) กล่าวว่า “รู้จกั ใช้ปัญญาในการเปิ ดรับ
สื อ ฝึ กฝนสมาธิ ตามหลักพุทธศาสนาเพือสร้างสติให้รู้เท่าทันสื ออย่างถูกต้อง โดยการทําไว้ในใจ
โดยแยบคายให้บริ บูรณ์ รู ้ทนั ความคิดความรู ้สึกอย่างเข้าใจ”
เรื องของสื อในนีเราต้องยอมรับความจริ งว่า จะหยุดให้เลิ กมีไม่ได้ เพราะโลกปั จจุบนั อาศัย
การบริ โภคข้อมู ลข่าวสาร ดังนันเราจํา เป็ นทีจะต้องเดินหน้าเข้าสู ้ ด้วยการหาวิธีป้ องกัน
เพราะสื อทุ ก วัน นี เป็ นสื อของระบบทุ น นิ ย ม การใช้สื อตามระบบทุ น นิ ย มเป็ นปั จ จัย
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ภายนอกที นําไปสู่ ความฟูมฟาย เพราะระบบทุ นนิ ยมเป็ นแนวคิ ดทีตรงข้ามกับ วิถีอโศก
เนืองจากวิถีอโศกเป็ นการดําเนิ นชีวติ แบบสวนกระแสทุนนิ ยม หรื อทีเรี ยกว่าบุญนิ ยม ซึ งมี
มุมมองเกียวกับการบริ โภคสื อว่า ควรเปิ ดรับสื ออย่างเหมาะสม พอเพียง รู ้ คุณค่า เปิ ดรั บ
ด้ว ยปั ญ ญา ไม่ ใ ช่ เ ปิ ดรั บ เพื อเป็ นทาสหรื อ ตกเป็ นเหยื อของสื อ (ภัส สร วุ ฒิ ย ะพงษ์ ,
สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
กระแสความทันสมัยเป็ นผลมาจากการเปิ ดรับสื อ เพราะสื อเป็ นเครื องมือทีใช้กระตุน้ การ
บริ โภคในทุกรู ปแบบ เพราะถู กพ่อค้าพวกทุนนิ ยม บริ โภคนิ ยม มาหลอกมอมเมาผ่านการ
นําเสนอเนือหาสารด้วยกลยุทธ์การโฆษณาแบบต่างๆ กลยุทธ์การโฆษณาเป็ นสิ งทีมาจาก
ภายนอก การทีจะช่วยให้ผรู ้ ับสารมีภูมิคุม้ กันทีดีทีสุ ดคือ การให้ความรู ้เกียวกับการเปิ ดรับ
สื ออย่างรู ้ เท่าทัน ตรวจพิจารณาแยกแยะให้เห็ นถึ งโทษและประโยชน์ทีได้รับ (นริ ศร์ วิลา
มาศ, สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
ผูร้ ับสารไม่คาํ นึงถึงคุณค่าทีแท้จริ งให้มากกว่าคุณค่าเทียมก่อนบริ โภคสื อ สื อก็จะมีอิทธิ พล
ครอบงําความคิดของผูร้ ับสาร จะเห็ นได้ว่าผลกระทบทีมาจากภายนอกนี สามารถควบคุ ม
ความคิ ด ของผูร้ ั บสารได้มาก การให้ความรู ้ และฝึ กฝนทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถี
อโศกนี มีส่วนช่วยเสริ มสร้างทักษะให้ผรู ้ ับสารสามารถวิเคราะห์สือได้อย่างรอบด้าน (คุณ
เติมชัย แต้สุวรรณ, สัมภาษณ์, 30 กรกฎาคม 2559)
ผลการศึกษาเกี ยวกับกระบวนการเสริ ม สร้ างการรู ้ เท่าทัน สื อตามวิถีอโศกจากกลุ่ ม ผูใ้ ห้
ข้อมูลสําคัญทัง 3 กลุ่ม พบว่า มีความเห็นแตกต่างกัน ซึ งสามารถจําแนกออกเป็ น 2 ปั จจัย คือ ปั จจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ดังแผนภาพที 4.3
ปัจจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้ างการ
รู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

ตารางที 4.3 ปัจจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
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ตารางที 4.3 วิเคราะห์คาํ หลักเพือจัดกลุ่มคําเกียวกับปัจจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก
กลุ่มคํา
ความสั มพันธ์
คําหลัก
- เนื อหาสื อมีอิทธิ พลมอมเมาผูร้ ับสาร
- ความไม่เหมาะสมของเนือหาสาร
- ผูผ้ ลิตสื อขาดจรรยาบรรณ
- นําเสนอภาพและเนือหาทีรุ นแรง
- ปั ญหาการกระตุน้ การบริ โภคจากสื อ
โฆษณา
- ส่ งเสริ มลัทธิ บริ โภคนิยม
เป็ นส่ วนหนึงของ
ปั จจัยภายนอก
- นําเสนอบทชิงรักหักสวาท ความอิจฉา
ริ ษยา ความเห็นแก่ตวั ความแล้งนําใจ
- สื อนํากระแสความทันสมัยแบบทุน
นิยม
- คุณค่าเทียมในสื อมีมาก
- สื อไม่ส่งเสริ มความพอเพียง
- ขาดความรู ้ ความเข้าใจทีถูกต้อง
- ไม่รู้วา่ สื อเป็ นปั ญหา
- ไม่รู้วธิ ี สร้างเกราะป้ องกันสื อ
- มีความเชือตามสื อทุกอย่าง
- ไม่เข้าใจในปั ญหาทีเป็ นเหตุ
- ไม่สาํ รวม ตา หู จมูก ลิน กาย ใจ
เป็ นส่ วนหนึงของ
ปั จจัยภายใน
ขณะทีเปิ ดรับสื อ
- ขาดการตระหนักถึงปั ญหาจากสื อ
- ไม่รู้จกั ใช้ปัญญาในการเปิ ดรับสื อ
- ไม่รู้จกั การสร้างสติตามหลักพุทธ
ศาสนา

บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื อง “การเสริ มสร้ างรู ปแบบการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก” เป็ นการวิจยั เชิ ง
คุ ณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก (In-Depth Interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
จํานวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ มนักบวชชายชาวอโศก (สมณะ) จํานวน 2 รู ป กลุ่ มนักบวชหญิง
ชาวอโศก (สิ กขมาตุ) จํานวน 2 ท่าน และกลุ่มฆราวาส/ญาติธรรมชาวอโศก (นักวิชาการชาวอโศก,
ผูท้ รงคุณวุฒิชาวอโศก, หรื อตัวแทนญาติธรรมชาวอโศก) จํานวน 11 ท่าน ซึ งการศึกษาครังนีได้รับ
ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informants) ทีมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ
รู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก กระบวนการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก และปั จจัยทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้ าง
การรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึ ง เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ดว้ ย
การจําแนกประเภทข้อมูล (Typological Analysis) ตามชนิ ดของข้อมูล (Typologies) เพือสร้ าง
ข้อสรุ ป ดังนี
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะการวิจยั

5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึ กษาวิจยั เกี ยวกับการเสริ มสร้างรู ปแบบการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก จากผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
สําคัญทัง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักบวชชายชาวอโศก กลุ่ มนักบวชหญิงชาวอโศก และกลุ่ ม
ฆราวาส/ญาติธรรมชาวอโศก จํานวนทังสิ น 15 ท่าน ได้คน้ พบข้อสรุ ปทีสอดรับกับวัตถุ ประสงค์
ที ตังไว้อย่า งมี ค วามน่ าสนใจจํา นวน 3 ข้อ ได้แก่ 1) หลัก การของการรู ้ เ ท่ า สื อตามวิถี อ โศก 2)
กระบวนการเสริ มสร้างการรู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก และ 3) ปั จจัยทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้ างการ
รู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ดังนี
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5.1.1 หลักการของการรู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทัง 3 กลุ่ม จํานวน 15 ท่าน พบว่า การอธิ บาย
และการแสดงความเห็นเกียวกับหลักการของการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศกสอดคล้องกันทุกกลุ่ ม
โดยสามารถสรุ ปหลักการของการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศกได้อย่างมีความชัดเจน แบ่งออกเป็ น 7
มิติ ดังนี
5.1.1.1 การรู ้เหตุ (Knowing the Cause) เป็ นความเข้าใจหลักความจริ ง หลักการ รู ้
กฎเกณฑ์แห่ งเหตุผล และรู ้จกั หลักการของสื อทีจะทําให้เกิดผลต่างๆ โดยสามารถพิจารณาเข้าใจถึง
กฎเกณฑ์แห่ งเหตุ ผลของสื อว่าถูกสร้างขึนมาเพืออะไร มีกระบวนการในการผลิตอย่างไร รวมถึ ง
รู ปแบบของสื อแต่ละประเภทมีความแตกต่างทางวัตถุ ประสงค์อย่างไร เพือเข้าใจแนวคิดของผูผ้ ลิต
สื อ ยกตัวอย่างเช่น เนือหาของโฆษณานันต้องการให้เกิดการซื อสิ นค้าและบริ การ เป็ นต้น
5.1.1.2 การรู ้ผล (Knowing the Purpose) เป็ นการรู ้ความมุ่งหมาย หรื อความหมาย
ทีสื อได้นาํ เสนอ ซึ งมีผลทังที เป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์ รู ้ ว่าสื อมีผลกระทบ รู ้ ว่าสื อมี
อิทธิพลต่อความรู ้สึกนึกคิด การตัดสิ นใจ สื อมีทงเนื
ั อหาทางบวกและทางลบ ยกตัวอย่างเช่น ละคร
เป็ นสื อประเภทบันเทิ งคดี มีไว้เพือให้ผูช้ มเปิ ดรับเพือความความสนุ กสนานเพลิดเพลิน ตามการ
สร้างสรรค์ของผูผ้ ลิตละคร เป็ นต้น
5.1.1.3 การรู ้ตน (Knowing Oneself) เป็ นการเข้าใจในความคิดของตนเองทีมีต่อ
สื อ โดยอาศัยพืนฐานทางภาวะเพศ ความรู ้ ความสามารถของตนเอง และเพือนําไปสู่ การเข้าใจสื อ
อย่างเข้าใจตนเอง ซึ งในแต่ละบุคคลจะมีการตีความหมายทีแตกต่างกันออกไป ตามประสบการณ์ที
มี ใ นตัวเอง ยกตัวอย่า งเช่ น นัก บวชอาจตี ค วามหมายสื อในเชิ งของธรรมะ ส่ วนฆราวาสก็ อาจ
ตีความหมายสื อในเชิงของความบันเทิง ซึ งขึนอยูก่ บั โอกาสทีใช้สือต่างๆ เหล่านัน ว่าจะเปิ ดรับเพือ
ความบันเทิงหรื อเปิ ดรับเพือศึกษาธรรมะ
5.1.1.4 การรู ้ประมาณ (Knowing How to be Temperate) เป็ นการเปิ ดรับสื ออย่างมี
ความพอดี ในทีนี หมายถึงการทีผูร้ ับสารไม่เปิ ดรั บสื อมากจนเกินไป รู ้ จกั แบ่งเวลาให้กบั กิ จกรรม
อืนๆ ทีไม่เกี ยวข้องกับสื อมวลชนด้วย ยกตัวอย่างเช่ น การออกกําลังกาย การนังพักผ่อนเงียบๆ ก็มี
ส่ วนช่วยให้เราขจัดความฟุ้งซ่านอย่างหนึง การทีเปิ ดรับสื อมากๆ อาจนําไปสู่ การถูกสื อครอบงําได้
5.1.1.5 การรู้กาล (Knowing the Proper Time) เป็ นการรู ้ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการพัฒนาของสื อว่ามีการเปลี ยนแปลงไปตามยุค ตามสมัยทีแตกต่างกันออกไป ซึ ง
เป็ นไปตามทฤษฎีของการสื อสารอย่างทีเห็นตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั หรื อในอนาคตสื ออาจจะไม่มี
รู ปแบบอย่างในปั จจุบนั ซึ งขึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง เช่น องค์ความรู ้ของมนุ ษย์ รวมถึงการพัฒนา
ทังนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทีมีไม่เหมือนกัน
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5.1.1.6 การรู ้ สังคม (Knowing the Society) เป็ นการรู ้ วา่ สื อนําเสนอเนื อหาที
เกี ยวข้อ งกับ สั ง คม ชุ ม ชน อย่า งไร ในที นี หมายถึ ง การรู้ สั ง คมภายนอกของชาวชุ ม ชนอโศก
เนื องจากชุ มชนชาวอโศกค่อนข้างเป็ นสั งคมปิ ด ดังนันการทีจะทําให้ส มาชิ กในชุ มชนรู ้ จกั สังคม
ภายนอกก็มาจากการเรี ยนรู ้ผา่ นสื อ
5.1.1.7 การรู้บุคคล (Knowing the Individual) เป็ นการรู ้ถึงความแตกต่างทาง
ความคิด ความสามารถ ความรู้ ซึ งไม่เหมือนกันระหว่างผูร้ ับสารกับผูผ้ ลิ ตสื อ อย่างเช่นผูร้ ับสารทํา
หน้าทีเป็ นผูต้ ีความเนือหาจากสิ งทีผูผ้ ลิตสื อสอดแทรกเข้าไป ยกตัวอย่างเช่น ผูส้ ร้ างสรรค์สือ หรื อ
เรี ยกว่า ผูผ้ ลิตสื อ มีความต้องการสอดแทรกแนวคิด ความเชือของตน เข้าไปในสื อในรู ปแบบต่างๆ
อีกฝ่ าย คือ ผูร้ ับสารจะต้องเข้าใจและรู ้ทนั ผูผ้ ลิ ตสื อว่ามีการสอดแทรกแนวคิด ความเชืออะไรมาสู่
เราอย่างเข้าใจและรู ้ทนั
5.1.2 กระบวนการเสริมสร้ างการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทัง 3 กลุ่ม จํานวน 15 ท่าน พบว่า การอธิ บาย
และการแสดงความเห็นเกียวกับกระบวนการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกสอดคล้องกัน
ทุกกลุ่ม ซึ งกระบวนนี นําไปสู่ การพัฒนาทักษะการรู ้ เท่าทัน สื อให้กบั ผูร้ ับ สารซึ งเป็ นสมาชิ กใน
ชุมชน โดยสามารถสรุ ปกระบวนการเสริ มสร้ างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกได้อย่างมีความชัดเจน
แบ่งออกเป็ น 5 ขัน ดังนี
5.1.2.1 ขันการเข้าถึ งสื อ (Media Access) เป็ นการเข้าถึ งสื อโดยการเปิ ดรับและ
เรี ยนรู ้ ผ่านช่ องทางรับ รู ้ สือแต่ละประเภทได้อย่างรวดเร็ ว เข้าใจเนื อหาของสื อประเภทต่างๆ ได้
อย่างถู กต้องตามหลักการรู ้ เท่าทัน สื อตามวิถี อโศก อีกทังไม่ถูกจํากัดให้อยู่กับกับ สื อประเภทใด
ประเภทหนึ งมากจนเกินไป ส่ งผลให้ผูร้ ั บสารสามารถจดจําข้อมู ลที เกี ยวข้องและเป็ นประโยชน์
พร้ อมทังทํา ความเข้าใจความหมาย และตี ความตามหลักการรู ้ เท่าทันสื อได้อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ
ยกตัว อย่ า งเช่ น ความสามารถในการคัด กรองข้อ มู ล ต่ า งๆ จากสื อให้ มี ค วามสอดคล้อ งกั บ
วัตถุประสงค์ทีต้องการ
5.1.2.2 ขันการวิเ คราะห์ สื อ (Media Analyze) เป็ นกระบวนการแยกแยะ
องค์ป ระกอบในการนําเสนอเนื อหาของสื อ ว่า เป็ นข้อ เท็ จจริ ง หรื อ เป็ นการสร้ างสรรค์ขึ นจาก
จินตนาการของผูผ้ ลิตสื อ จากการวิเคราะห์ประเด็นข้างต้นจะช่วยให้เข้าถึงความเป็ นจริ งของสื อได้
อย่างชัดเจนมากขึน
5.1.2.3 ขันการตีความสื อ (Media Interpret) เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนภายในจิตใจ
ของผูร้ ับสาร ซึ งผูร้ ับสารแต่ ละคนจะมีความเข้าใจสื อไม่เหมือนกันและมีการตี ความแตกต่างกัน
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ออกไป จําแนกออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ การตี ความระดับจิตสํานึ ก (Conscious Mind) เป็ นการ
ตีค วามในขันของอารมณ์ แ ละความรู ้ สึก ที มี ต่อสื อ การตีค วามระดับ จิ ตใต้สํานึ ก (Subconscious
Mind) เป็ นการตีความในขันของความรู ้ ความจํา และความคิดต่างๆ ทีสะสมผ่านประสบการณ์ และ
การตีค วามระดับ จิต เหนื อสํานึ ก (Superconscious Mind) เป็ นการตีค วามในขันของความคิด
สร้างสรรค์ ไปจนถึงขันหยังรู ้เอง
5.1.2.4 ขันการประเมินค่าสื อ (Media Evaluate) เป็ นกระบวนการทีผูร้ ับสารรับรู ้
ถึงคุณภาพของเนื อหาทีถูกนําเสนอผ่านสื อว่ามีคุณค่าทีเพียงต่อการนําไปใช้ประโยชน์ได้หรื อไม่
โดยจําแนกเนื อหาของสื อออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทลามก (บันเทิงคดี ระดับตํา) สื อจะมี
เนื อหาที หยาบคาย อนาจาร ยัวยุใ ห้เ กิ ด กาม พยาบาท โมหะ (ความหลง) ถื อว่าไม่มีป ระโยชน์
ประเภทราคะ (บันเทิงคดีระดับสู ง) สื อจะมีเนือหาไม่ถึงกับหยาบคาย อุจาด แต่ยงั มอมเมายัวกาม ยัว
พยาบาท ถื อว่าไม่มีประโยชน์ ประเภทสาระ (สารคดีทางโลก) สื อจะมีเนื อหาทีมีคุณค่าและเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม ประเภทธรรมะ (สารคดีทางธรรม) สื อจะมีเนื อหามุ่งไปทางธรรมโดยตรง ยก
จิตวิญญาณให้สูง แต่ยงั ไม่เข้าถึงจิตวิญญาณจริ ง จับกิ เลสในจิตยังไม่ได้ จึงไม่สามารถลดกิ เลสได้
จริ ง ยังยึดมันทางโลกอยู่ และประเภทโลกุตระ (ธรรมคดี) สื อจะมีเนือหาทีนําไปสู่ การหลุดพ้นจาก
โลกธรรม ลาภ ยศ สรรเสริ ญ ซึ งเป็ นความสุ ขทางโลก ให้ความรู ้ ดา้ นปรมัตถ์เพือให้ปฏิบตั ิไปจนถึ ง
ขันสู งสุ ด
5.1.2.5 ขันการใช้ประโยชน์จากสื อ (Media Uses) เป็ นกระบวนการทีผูร้ ับสารเกิด
การรับรู ้และได้ทาํ ความเข้าใจองค์ประกอบของสื อทัง 4 ขันตอนเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว และได้นาํ สิ งที
วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการเลื อกเปิ ดรับสื ออย่างชาญฉลาด ถือได้วา่ ผ่านกระบวนการรู ้เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก
5.1.3 ปัจจัยทีส่ งผลต่ อการเสริมสร้ างการรู้ เท่ าทันสื อตามวิถีอโศก
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มู ลสําคัญทัง 3 กลุ่ ม พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูล สําคัญมีความ
คิดเห็ นต่างกันเกียวกับปั จจัย ทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้ างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก โดยผูใ้ ห้ขอ้ มู ล
สําคัญจากทัง 3 กลุ่ ม จํา นวน 8 ท่ าน ได้อธิ บายและให้ค วามเห็ น ว่าปั จจัยภายนอกส่ งผลต่อการ
เสริ มสร้างการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ในขณะเดี ยวกันผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจากทัง 3 กลุ่ม จํานวน 7
ท่าน ได้อธิ บายและให้ความเห็นว่าปั จจัยภายในส่ งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
ดังนี
5.1.3.1 ปั จจัยภายนอก เป็ นปั ญหาทีเกียวข้องกับผลกระทบในรู ปแบบต่างๆ ทีเกิด
จากสื อ สรุ ปปั ญหาได้ 2 ด้าน คือ ปั ญหาด้านสื อ พบว่า สื อมีการนําเสนอเนื อหาสารทีไม่มีความ
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เหมาะสม เป็ นแบบอย่างทีไม่ดี นําเสนอภาพการใช้ความรุ นแรงและภาพลามกอนาจาร ละครมี
เรื องราวของการทะเลาะเบาะแว้ง บทชิ งรักหักสวาท ความอิจฉาริ ษยา ความเห็ นแก่ตวั ความแล้ง
นําใจ และปั ญหาด้านการส่ งเสริ มลัทธิ บริ โภคนิ ยม พบว่า สื อส่ งเสริ มลัทธิ บริ โภคนิ ยม มีความเป็ น
ระบบทุนนิยม เหนี ยวนํากระแสความทันยุคทันสมัย รวมถึ งส่ งเสริ มการบริ โภคผ่านสื อแสดงให้
เห็ นถึ งความไม่เป็ นกัลยามิ ตรของสื อ มี การใช้สือโฆษณาเพือทําการกระตุ น้ การบริ โภคในทุกๆ
รู ปแบบ เกิดความลุ่มหลงไปกับกระแสค่านิยมความทันสมัย
5.1.3.2 ปั จจัยภายใน เป็ นปั ญหาทีเกียวข้องกับความคิด ความรู ้ ความเชื อ ทัศนคติ
และพฤติกรรมของผูร้ ับสาร สรุ ปปั ญหาได้ 3 ด้าน คือ ปั ญหาด้านการขาดองค์ความรู ้ในการพัฒนา
ทักษะการรู้เท่าทันสื อ พบว่า ผูร้ ับสารคิดไม่ถูกวิธี ไม่รู้จกั แนวทางพิจารณาด้วยตนเองอย่างถู กหลัก
อีกทังแยกแยะเหตุทีนําไปสู่ ปัญหาต่ างๆ ไม่ไ ด้ อาทิ เช่ น ขาดองค์ค วามรู ้ ที จะนําใช้ใ นการสร้า ง
ภูมิคุม้ กันสื อ เนืองจากไม่รู้ในตัวปั ญหา ไม่รู้เหตุทีทําให้เกิดปั ญหา ไม่รู้วิธียุติเหตุทีทําให้เกิดปั ญหา
ไม่รู้หนทางทีนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหา ส่ งผลให้ปัญหาสะสมทับถมจนไม่สามารถหาทางออกหรื อ
หาแนวทางแก้ไขได้ ไม่รู้ว่ามีแนวทางทีมีความเหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการแก้ไขปั ญหา คือ การ
ตระหนักถึงปั ญหา (ทุกข์) การค้นหาเหตุทีทําให้เกิดปั ญหา (สมุทยั ) การทําความเข้าใจในปั ญหาที
เป็ นเหตุ (นิ โรธ) และการนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาทีถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนา (มรรค) ผูร้ ับ
สารไม่รู้จกั ใช้ปัญญาในการเปิ ดรับสื อ ด้วยการฝึ กฝนวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เพือสร้างสติให้รู้เท่า
ทันสื อและมี ภูมิคุม้ กันสื ออย่างถูกต้อง โดยใช้การคิ ดวิเคราะห์ เชิ งพุท ธซึ งสามารถยับยังความคิ ด
ความรู ้สึกต่างๆ ทีเกิดจากการเปิ ดรับสื อได้อย่างเข้าใจและรู ้ทนั ในสิ งทีสื อกําลังมุ่งหวังทีจะให้เกิ ด
ขึนกับตนเอง (ผูร้ ับสาร) ปั ญหาด้านการขาดความตระหนักรู ้ ในตน พบว่า ผูร้ ับสารขาดความยับยัง
ชังใจในความอยากมีอยากได้ ไม่มีความพอเพียง ไม่รู้จกั สํารวมอิ นทรี ยสังวร (ตา หู จมูก ลิ น กาย
ใจ) ของตน ปัญหาด้านการขาดความตระหนักรู ้วา่ สื อคือปั ญหา พบว่า ผูร้ ับสารไม่รู้วา่ สื อเป็ นตัวการ
สําคัญทีก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ทีส่ งผลกระทบทังทางกายภาพและจิตภาพ ความคิด ความเชื อ และ
ทัศนคติของตนเอง
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจยั เรื อง “การเสริ มสร้ างรู ปแบบการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก” ผูศ้ ึกษาได้กาํ หนด
วัตถุประสงค์การวิจยั ไว้ 3 ข้อ ดังนี
วัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จ ัย ข้อ ที 1 เพื อศึ ก ษาหลัก การของการรู ้ เ ท่ า ทัน สื อตามวิ ถี อ โศก
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทัง 3 กลุ่ มได้อธิ บายและให้ความเห็นพ้องกันทัง 15 ท่าน
เกี ยวกับหลักการของการรู ้ เท่าทันสื อในแต่ละมิติ จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกลุ่ม ผูใ้ ห้ขอ้ มู ล สําคัญ
ผูว้ ิจยั พบข้อสังเกตทีน่ าสนใจ คือ หลักการของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกแบ่งออกเป็ นมิติต่างๆ
ประกอบด้วย มิติดา้ นการรู ้เหตุ (Knowing the Cause) มิติดา้ นการรู ้ผล (Knowing the Purpose) มิติ
ด้านการรู ้ตน (Knowing Oneself) มิติดา้ นการรู ้ประมาณ (Knowing How to be Temperate) มิติดา้ น
การรู ้กาล (Knowing the Proper Time) มิติดา้ นการรู ้สังคม (Knowing the Society) และ มิติดา้ นการ
รู้บุคคล (Knowing the Individual) โดยสามารถอธิ บายได้ ดังนี
1) มิติดา้ นการรู ้เหตุ (Knowing the Cause) เป็ นความเข้าใจหลักความจริ ง
หลัก การ รู ้ ก ฎเกณฑ์แห่ ง เหตุ ผล และรู ้ จกั หลักการของสื อที จะทําให้ เกิ ด ผลต่า งๆ โดยสามารถ
พิจารณาเข้าใจถึงกฎเกณฑ์แห่ งเหตุผลของสื อว่าถูกสร้างขึนมาเพืออะไร มีกระบวนการในการผลิต
อย่างไร รวมถึ งรู ปแบบของสื อแต่ละประเภทมี ความแตกต่างทางวัตถุ ประสงค์อย่างไร เพือเข้าใจ
แนวคิดของผูผ้ ลิตสื อ ยกตัวอย่างเช่น เนือหาของโฆษณานันต้องการให้เกิดการซื อสิ นค้าและบริ การ
เป็ นต้น ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิดของ Potter (2004a) ทีเสนอว่า เป็ นกระบวนการทาง
ความคิด และความสามารถในการเข้าใจสัญลักษณ์ง่ายๆ จนถึงสัญลักษณ์ ทีมีความซับซ้อน อาทิเช่ น
เนือหาของสารถูกสร้างสรรค์ขึนอย่างไร เหตุใดจึงได้รับการสร้างสรรค์ในรู ปแบบเช่นนัน มิติความ
เข้าใจเป็ นมิติดา้ นสติปัญญา เป็ นต้น รวมทังแนวคิดของพรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ทีเสนอว่า เป็ น
การคิดวิเคราะห์หรื อสังเคราะห์ การรับรู ้จากการเข้าใจสัญลักษณ์ต่างๆ รวมถึงการเข้าใจทีซับซ้อน
ของสื อทีถู กสร้ างขึนมาตามความนิ ยมในยุคใดยุคหนึ ง ซึ งต้องการพืนฐานทางความรู ้ และความ
เข้าใจทีดีพอในการทีจะสรุ ปข้อมูลเหล่านันด้วยตนเอง และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุ ขุมาล จัน
ทวี (2559) ทีศึกษาพบว่า มุ่งเน้นการรู ้ถึงเท่าทันกระบวนการสื อสารครังนันๆ ทังกระบวนการ อัน
ได้แ ก่ การรู ้ เ ท่ า ทัน ความหมายที แท้จ ริ ง ของสาร รู ้ เ ท่ าทัน เจตนาของผูผ้ ลิ ตสื อหรื อผูส้ ่ ง สาร รู ้
ผลกระทบ และผลสื บเนื องของการสื อสารในแต่ละครัง รู ้เท่าทันรู ปแบบการสื อสารของสื อแต่ละ
ประเภท
2) มิติดา้ นการรู ้ผล (Knowing the Purpose) เป็ นการรู ้ความมุ่งหมาย หรื อ
ความหมายทีสื อได้นาํ เสนอ ซึงมีผลทังทีเป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์ รู ้วา่ สื อมีผลกระทบ รู ้
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ว่าสื อมีอิทธิพลต่อความรู ้สึกนึกคิด การตัดสิ นใจ สื อมีทงเนื
ั อหาทางบวกและทางลบ ยกตัวอย่างเช่น
ละครเป็ นสื อประเภทบันเทิงคดี มีไว้เพือให้ผูช้ มเปิ ดรับเพือความความสนุ กสนานเพลิดเพลินตาม
การสร้างสรรค์ของผูผ้ ลิ ตละคร เป็ นต้น ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิดของ Potter (2004a)
ทีเสนอว่า เป็ นหลักการทีเกี ยวข้องกับความสนใจเกียวกับผลกระทบจากสื อต่อผูร้ ับสาร และเป็ น
ความสามารถเพลิดเพลินใจ การเข้าถึง และเล็งเห็นคุ ณค่าของเนื อหาสารจากมุมมองทางศิลปะ โดย
การเล็ งเห็ น คุ ณ ค่ านี ต้องอาศัยความเข้า ใจในทัก ษะที ใช้ผลิ ตเนื อหาสาระของสื อแต่ล ะประเภท
สามารถจับความแตกต่างระหว่างศิลปะและสิ งซึ งเลียนแบบรู ปลักษณ์เฉพาะตัวของนักเขียน ผูผ้ ลิต
รายการ หรื อผูก้ าํ กับแต่ละคน รวมทังแนวคิดของพรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ทีเสนอว่า การทีผูช้ ม
หรื อผูร้ ั บ สารจะสามารถเข้า ใจถึ ง ความบันเทิ งหรื อ ความมี สุ นทรี ย ะที สื อได้นําเสนอ ผูผ้ ลิ ตสื อ
จะต้องใช้องค์ป ระกอบศิ ล ป์ ต่างๆ นํามาประกอบเพือการนําเสนอรู ปแบบทีมีความแตกต่างและ
หลากหลายตามลักษณะเฉพาะของสื อแต่ละประเภท อาทิเช่น เสี ยงดนตรี ภาพศิลปะ สี สันความงาม
คําประพันธ์ตามบทบรรยาย และบทพูดของตัวละคร เป็ นต้น ดังนันผูช้ มหรื อผูร้ ับสารควรทีจะต้อง
มีการพัฒนาความเข้าใจในเรื องของศิลปะแขนงต่างๆ เพือสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปะทีแท้จริ งกับการจําลองทีสื อสร้างสรรค์ขึนมา และจากผลการวิจยั ของสุ ขุมาล จันทวี (2559) ที
ศึ กษาพบว่า เป็ นการมุ่งเน้นการรู ้ เท่าทันเจตนาถึ งจุดมุ่งหมายในการสื อสารในแต่ละครังอย่างไร
โดยทีเจตนาหรื อจุ ดมุ่งหมายนันๆ มีคุณหรื อโทษแก่ผูร้ ับสารอย่างไร โดยอาศัยประสบการณ์ จริ ง
และความรู ้ทางจิตวิทยาการสื อสารเข้ามาเสริ ม เพือให้ผรู้ ับสารวางท่าทีความสัมพันธ์กบั ผูส้ ่ งสารได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม แล้วมองไปทีการรู ้เท่าทันเจตนา ในฐานะทีเป็ นผูบ้ ริ โภคสื อ โดยการรู ้เท่าทัน
สื อ ทังในขันต้นและขันกลางนี ยังเป็ นทักษะแบบตังรับ คือเกิดปั ญหาขึน แล้วจึงหาวิธีรับมือหรื อ
แก้ไขปัญหานันๆ
3) มิติดา้ นการรู ้ ตน (Knowing Oneself) เป็ นการเข้าใจในความคิดของ
ตนเองทีมีต่อสื อ โดยอาศัยพืนฐานทางภาวะเพศ ความรู ้ ความสามารถของตนเอง และเพือนําไปสู่
การเข้าใจสื ออย่างเข้าใจตนเอง ซึ งในแต่ละบุคคลจะมี การตีความหมายทีแตกต่างกันออกไป ตาม
ประสบการณ์ ทีมี ในตัวเอง ยกตัวอย่างเช่ น นักบวชอาจตีความหมายสื อในเชิ งของธรรมะ ส่ ว น
ฆราวาสก็อาจตีความหมายสื อในเชิงของความบันเทิง ซึ งขึนอยูก่ บั โอกาสทีใช้สือต่างๆ เหล่านัน ว่า
จะเปิ ดรับเพือความบันเทิงหรื อเปิ ดรับเพือศึกษาธรรมะ ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิดของ
Potter (2004a) ทีเสนอว่า เป็ นการจําแนกสัญลักษณ์ทีใช้กระตุน้ อารมณ์ความรู ้ สึกแต่ละอย่างได้
โดยรู ้วา่ ผูผ้ ลิตสื อมีเป้ าหมายทีจะกระตุน้ ให้ผูร้ ับสารเกิ ดความรู ้ สึกเช่ นใด นอกจากนี สามารถใช้สือ
เข้ามาช่วยในการปรั บอารมณ์ ความรู ้ สึกของตนเองได้ตามความประสงค์ รวมทังแนวคิดของพร
ทิพย์ เย็นจะบก (2552) ทีเสนอว่า ความสามารถของแต่ละบุคคลในการแสดงอารมณ์และความรู ้สึก
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ขณะทีรับสื อนันมีความแตกต่างกัน บางคนมี มากก็จะรู ้ ถึงเจตนารมณ์ ของสื อนันๆ ส่ วนบางคนมี
น้อยก็จะคล้อยตามสื ออย่างง่ายดาย ซึ งในบางครังอารมณ์ทีเกิดขึนจากการรับสื อก็ส่งผลในเชิ งลบ
ด้วย ยกตัวอย่างเช่น เด็กวัยรุ่ นทีชมภาพยนตร์ สยองขวัญและใช้ความรุ นแรง ก็จะประสบกับอารมณ์
ความหวาดกลัว หรื อภาพยนตร์ ประเภทสะเทือนอารมณ์ ก็สามารถทําให้เกิดอารมณ์ เศร้ าแก่ผชู ้ มได้
ดังนันผูช้ มหรื อผูร้ ับสารจึงควรทีจะรู ้เท่าทันอารมณ์ ของสื อเหล่านัน เนื องจากสิ งทีผูร้ ับสารคิดและ
รู้สึกเกียวกับโลกส่ วนใหญ่นนั มักจะมาจากการเรี ยนรู ้ ผ่านสื อแทบทังสิ น ลักษณะเนื อความในสื อ
โดยปกติจะเป็ นการผสมผสานข้อมูลต่างๆ ค่านิยม และโลกทัศน์ทีถูกจัดลําดับ กําหนดความสําคัญ
ก่ อนหลัง และเน้นยําโดยสื อ ทังนี ผูร้ ับ สารเองกลับยอมรั บและเห็ นว่าเป็ นเรื องปกติเป็ นไปตาม
ธรรมชาติ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุ ขมุ าล จันทวี (2559) ทีศึกษาพบว่า เป็ นการมุ่งเน้นการ
รู้เท่าทันทีเกิดขึนภายในจิตใจ ทังผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ไม่ได้มีขอบเขตจํากัดว่าต้องอยูใ่ นบทบาทใด
บทบาทหนึงจากทัง 2 บทบาททีกล่าวถึง ควรมีการฝึ กฝนกระบวนการสื อสารอย่างรู ้เท่าทัน โดยใช้
วิธีการฝึ ก “ติดตาม-กํากับใจตนให้ทนั ” ในทุกๆ ครังทีสื อสาร ควรถามตนเองอยูว่ า่ เราเป็ นใคร เรา
กํา ลัง คิ ดหรื อกํา ลัง ทํา สิ งใดอยู่ใ นขณะนี มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม่ ควรหรื อ ไม่ ค วร ถ้า ควรจะ
ดําเนินการต่อไปเช่นใด ถ้าไม่ควรจะหยุดดําเนินการต่อไปเช่นใด มีวธิ ี การอืนๆ ทีดีกว่าหรื อไม่ จาก
ทีกล่าวมานี เป็ นการมุ่งเน้นให้เกิ ด การรู ้ เท่าทันความจริ งตามธรรมดา รู ้ เท่าทันโลก รู ้ เท่าทันชี วิต
รู้เท่าทันจิตของตน
4) มิติดา้ นการรู ้ประมาณ (Knowing How to be Temperate) เป็ นการ
เปิ ดรับสื ออย่างมีความพอดี ในทีนีหมายถึงการทีผูร้ ับสารไม่เปิ ดรับสื อมากจนเกินไป รู ้จกั แบ่งเวลา
ให้กบั กิ จกรรมอื นๆ ที ไม่เกี ยวข้องกับสื อมวลชนด้วย ยกตัวอย่างเช่ น การออกกําลังกาย การนัง
พักผ่อนเงียบๆ ก็มีส่วนช่วยให้เราขจัดความฟุ้งซ่านอย่างหนึง การทีเปิ ดรับสื อมากๆ อาจนําไปสู่ การ
ถูกสื อครอบงําได้ ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Potter (2004a) ทีเสนอว่า เป็ น
หลัก การที เชื อว่ า การมี ค วามรู ้ ข องผู ้รั บ สารไม่ ว่ า จะเป็ นความรู ้ ที ได้จ ากสื อและความรู ้ จ าก
ประสบการณ์ ตรง เป็ นสิ งที ส่ งเสริ ม การมี อาํ นาจของผูร้ ั บสารในฐานะผูบ้ ริ โภคสื อเกี ยวกับ การ
เปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร และแนวคิดของบารัน Baran (2012) ทีเสนอว่า เป็ นความยินดี ทีจะพยายาม
เข้าใจเนือหาและให้ความสนใจกับสิ งทีขัดขวางการรับชมสื อ
5) มิติด้านการรู ้ กาล (Knowing the Proper Time) เป็ นการรู ้ความ
เหมาะสมของระยะเวลาในการพัฒนาของสื อว่ามีการเปลียนแปลงไปตามยุคตามสมัยทีแตกต่างกัน
ออกไป ซึ งเป็ นไปตามทฤษฎีของการสื อสารอย่างทีเห็นตังแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั หรื อในอนาคตสื อ
อาจจะไม่มีรูปแบบอย่างในปั จจุบนั ซึ งขึนอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง เช่น องค์ความรู ้ของมนุ ษย์ รวมถึง
การพัฒนาทังนวัตกรรมและเทคโนโลยีทีมีไม่เหมือนกัน ผลการวิจยั ครังนีสอดคล้องกับแนวคิดของ
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Potter (1998) ทีเสนอว่า เป็ นความสามารถทีจะสรุ ปหลักการอันเป็ นค่านิ ยมทีแอบแฝงหรื อซ่ อนอยู่
ภายในเนือหาของสารนันๆ รวมถึงวงจรการเปลียนแปลงไปของสื อ และสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของเอือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ทีศึกษาพบว่า เป็ นหลักการทีผูร้ ับสารมีความรู ้ความเข้าใจในสื อ
ประเภทต่างๆ รู้ถึงคุณลักษณะของสื อตามบทบาทหน้าทีของสื อนันๆ ในระบบทางสังคม รู ้ เข้าใจ
ยอมรับแบบแผนการผลิตตามลักษณะทางวิชาชี พแห่งสื อ รู ้ความหมายตรง (Denotation) ทีแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนในตามแบบแผนของสื อแต่ละประเภท
6) มิติดา้ นการรู ้ สังคม (Knowing the Society) เป็ นการรู ้ว่าสื อนําเสนอ
เนือหาทีเกียวข้องกับสังคม ชุ มชน อย่างไร ในทีนีหมายถึง การรู ้สังคมภายนอกของชาวชุมชนอโศก
เนื องจากชุ มชนชาวอโศกค่อนข้างเป็ นสั งคมปิ ด ดังนันการทีจะทําให้ส มาชิ กในชุ มชนรู ้ จกั สังคม
ภายนอกก็มาจากการเรี ยนรู ้ผ่านสื อ ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์ เย็นจะบก
(2552) ทีเสนอว่า เมือสื อจะนําเสนอคุณค่าของสิ งต่างๆ ให้แก่ผูช้ มหรื อผูร้ ับสารได้รับรู ้ ยกตัวอย่าง
เช่ น ในสถานการณ์ ทีขบขัน คุ ณค่ าของสื อทีถู กแสดงออกมาในลักษณะของอารมณ์ ขนั ส่ วนใน
ภาพยนตร์การต่อสู ้คุณค่าทีถูกถ่ายทอดออกมาจากสื อคือความรุ นแรง ลักษณะเช่ นนีผูร้ ับสารต้องใช้
การรู ้เท่าทันสื อในระดับทีสู งขึน เพือให้จะเข้าใจว่าข้อมูลนันมีคุณค่าหรื อไม่ประการใด และสื อยังมี
นัยทางสังคมและการเมือง กล่าวคือ สื อมีอิทธิ พลอย่างใหญ่มากในบริ บททางการเมือง และในการ
เปลี ยนแปลงทางสังคม เนื อหาของสื อทุกประเภทสามารถส่ งผลต่อการเลือกตังผูน้ าํ ประเทศ ผ่าน
การนําเสนอภาพลักษณ์ ต่างๆ สื อจะสะท้อนภาพความขัดแย้งแนวคิดทางการเมืองได้อย่างชัดเจน
และสื อยังให้ความรู ้ สึกว่าประเด็นใดเป็ นประเด็นทีสําคัญของชาติ และประเด็นร่ วมของโลกต้อง
เป็ นประเด็นทีสําคัญของผูร้ ับสื อนันๆ ด้วย และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของอดุลย์ เพียงรุ่ งโรจน์
(2543) ทีศึกษาพบว่า เป็ นความรู ้ในบริ บททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ความเข้าใจว่าสื อมองผูร้ ับ
สารอย่างไร ใครคื อกลุ่มเป้ าหมาย และเข้าใจผลกระทบทังในระยะสันและระยะยาวทีมีต่อปั จเจก
บุคคล ร่ วมถึงชุมชน สังคม อาทิเช่น ผลทางด้านความรู ้ ทัศนคติ พฤติกรรม
7) มิติดา้ นการรู ้ บุคคล (Knowing the Individual) เป็ นการรู ้ ถึงความ
แตกต่างทางความคิด ความสามารถ ความรู ้ ซึงไม่เหมือนกันระหว่างผูร้ ับสารกับผูผ้ ลิ ตสื อ อย่างเช่น
ผูร้ ั บ สารทํา หน้ า ที เป็ นผู ต้ ี ค วามเนื อหาจากสิ งที ผูผ้ ลิ ต สื อสอดแทรกเข้า ไป ยกตัว อย่ า งเช่ น ผู ้
สร้างสรรค์สือ หรื อเรี ยกว่า ผูผ้ ลิตสื อ มีความต้องการสอดแทรกแนวคิด ความเชื อของตน เข้าไปใน
สื อในรู ปแบบต่างๆ อีกฝ่ าย คือ ผูร้ ับสารจะต้องเข้าใจและรู ้ทนั ผูผ้ ลิ ตสื อว่ามีการสอดแทรกแนวคิด
ความเชื ออะไรมาสู่ เราอย่างเข้าใจและรู ้ ทนั ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิ ดของ Potter
(2004a) ทีเสนอว่า เป็ นหลักการเกี ยวกับการให้ความสําคัญในการสร้างความหมายร่ วมกันของ
สังคม ภายใต้ความแตกต่างในรายละเอียดของแต่ละบุ คคล รวมทังแนวคิดของ Baran (2012) ที
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เสนอว่า เป็ นความเข้าใจในความแตกต่ างระหว่า งผูร้ ั บ สารกับ ผู ส้ ่ ง สาร โดยผูร้ ั บ สารมักละเลย
อิทธิ พลของสื อ ซึ งมักมองว่าผูอ้ ืนได้รับอิทธิ พลจากสื อ แต่ตนเองไม่ได้รับ (Third Person Effect)
และแนวคิดของพรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ทีเสนอว่า ผูร้ ับสารแต่ละคนตีความเนือหาสาร แตกต่าง
กัน ออกไปตามประสบการณ์ ก ารดํา เนิ น ชี วิ ต อายุ เพศ การศึ ก ษา วัฒนธรรม เช่ น ผูร้ ่ ว มอยู่ใ น
เหตุการณ์ สงครามโลกครั งที 2 จะมีความรู ้ สึกร่ วมภาพยนตร์ เรื องคู่กรรม มากกว่าผูช้ มรายอืนๆ
ผูป้ กครองและบุตรหลานทีชมรายการโทรทัศน์ รายการประเภทเดี ยวกันก็จะมี มุมมองในรายการ
ดังกล่าวต่างกันด้วย (Thoman & Jolls, 2008)
ในภาพรวมของวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จ ัย ข้อ ที 1 ผลการวิจ ัย ครั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจยั ของสายนําผึง รัตนงาม (2557) ทีศึกษาเรื อง “พุทธวิธีการรู ้ เท่าทันสื อเพือพัฒนาชี วิต:
ศึกษากรณี สื อโทรทัศ น์ และสื อสังคมออนไลน์ป ระเภทเฟซบุ๊ค” ผลการวิจยั พบว่า การใช้พุท ธ
วิ ธี ก ารรู ้ เ ท่ า ทั น สื อ ซึ งมี ข ันตอนการรั บ รู้ สื อโทรทัศ น์ แ ละเฟซบุ๊ ค ในเชิ ง พุ ท ธ โดยอาศัย
สติสัม ปชัญญะเป็ นขันปฏิ บ ตั ิใ นการระลึ กรู ้ แบบไม่ ป ล่ อยตามอํานาจกระแสตัณหาและมี ความ
อดทนทางจิตใจต่อผลกระทบจากสื อ ซึ งเป็ นการปฏิบตั ิตามรู ปแบบพุทธวิธีการรู ้ เท่าทันสื อใน มี 3
ด้าน คือ ด้านศีล การพัฒนามนุ ษย์ให้มีพฤติกรรมในการใช้สือเฉพาะสิ งทีเป็ นประโยชน์ รวมทังใช้
สื อเพือให้เกิดสุ จริ ต ด้านสมาธิ คือ การพัฒนามนุ ษย์ให้มีคุณภาพทางจิตทีพร้อมต่อการรับรู ้ สือแบบ
รู้เท่าทัน และด้านปั ญญา คือ กระบวนการใช้ปัญญาคิดใคร่ ครวญตามหลักธรรมเพือสร้างความเห็น
ทีถูกต้อง
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที 2 เพือศึกษากระบวนการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญทัง 3 กลุ่มได้อธิ บายและให้ความเห็ นพ้องกันทัง 15 ท่าน
เกียวกับกระบวนการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อ จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ผูว้ ิจยั
พบข้อสังเกตทีน่าสนใจ คือ กระบวนการเสริ มสร้ างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกแบ่งออกเป็ น 5 ขัน
ประกอบด้วย ขันการเข้าถึงสื อ (Media Access) ขันการวิเคราะห์สือ (Media Analyze) ขันการ
ตีความสื อ (Media Interpret) ขันการประเมินค่าสื อ (Media Evaluate) และขันการใช้ประโยชน์จาก
สื อ (Media Uses) โดยสามารถอธิ บายได้ดงั นี
1) ขันการเข้าถึงสื อ (Media Access) เป็ นการเข้าถึงสื อโดยการเปิ ดรับและ
เรี ยนรู ้ ผ่านช่ องทางรับ รู ้ สือแต่ละประเภทได้อย่างรวดเร็ ว เข้าใจเนื อหาของสื อประเภทต่างๆ ได้
อย่า งถู ก ต้อ งตามหลัก การรู ้ เท่ า ทัน สื อตามวิถี อ โศก อีก ทังไม่ ถู ก จํา กัด ให้ อ ยู่ก ับ สื อประเภทใด
ประเภทหนึ งมากจนเกินไป ส่ งผลให้ผูร้ ั บสารสามารถจดจําข้อมู ลที เกี ยวข้องและเป็ นประโยชน์
พร้ อมทังทํา ความเข้าใจความหมาย และตี ความตามหลักการรู ้ เท่าทันสื อได้อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ
อาทิเช่ น ความสามารถในการคัดกรองข้อมูลต่างๆ จากสื อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ที
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ต้องการ ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ทีได้เสนอว่า การ
เข้าถึงสื อเป็ นการเปิ ดรับสื อของผูร้ ับสาร โดยสื อมวลชนจะส่ งผ่านประสาทสัมผัสทางด้านหู และตา
มากกว่าประสาทสัมผัสด้านอืนๆ เนื องจากข้อจํากัดของสื อเอง และด้วยประสาทสัมผัสจะส่ งข้อมูล
ไปยังระบบสมองเพือตีความและรับรู ้ต่อไป ดังนันเมือมนุษย์เปิ ดรับสื อประสาทสัมผัสต่างๆ ก็จะส่ ง
ข้อมูลไปสู่ สมองและสังการคิดและปรุ งแต่งให้เกิ ดอารมณ์ต่างๆ ตามมา ในชันของการรับรู้อารมณ์
ของตนเองจึงเป็ นสําคัญ ทีต้องแยกความคิ ดและอารมณ์ ออกจากกัน ไม่หลงใหลไปตามการชี นํา
ของสื อ ยกตัวอย่างเช่น การทําให้เกิดความต้องการสิ นค้าทีโฆษณา การเลียนแบบดาราทีเห็นว่าสวย
หล่อตามแฟชัน การแสดงอารมณ์รัก โลภ โกรธ หลง ตามภาพยนตร์ หรื อละครต่างๆ ความคิดจะทํา
ให้ผรู้ ับสารรับรู ้ความจริ งว่าอะไรเป็ นสิ งทีสื อสร้างขึน สิ งไหนเป็ นความจริ งหรื อมีอยูจ่ ริ ง อารมณ์ที
เกิดขึนจากการนําเสนอสื อทีเร้าอารมณ์ประเภทต่างๆ เป็ นการรู ้ไม่เท่าทันสื อ ซึ งสามารถสังเกตเห็ น
เหตุและผลต่างๆ อันเป็ นทีมาของผลประโยชน์ทางธุ รกิ จของสื อเหล่านัน และจากผลการวิจยั ของ
เอื อจิต วิโรจน์ไตรรั ตน์ (2540) ที ศึ ก ษาพบว่า เป็ นความเข้า ใจในเนื อหาสื อประเภทต่ า งๆ รู ้ ถึ ง
คุณลักษณะของสื อตามบทบาทหน้าทีของสื อนันๆ อย่างเป็ นระบบ รวมทังผลการวิจยั ของพิริยา จารุ
เศรษฐการ (2549) ทีศึกษาพบว่า ความเข้าใจในสื อโฆษณาและประสบการณ์เปิ ดรับสื อ ส่ งผลให้
ผูอ้ ่านนิตยสารสามารถแยกบทความเชิ งโฆษณาและบทความธรรมดาได้ นอกจากนี ยังทําให้ทราบ
ถึงรู ป แบบกลยุทธ์ในการโฆษณาและเข้าใจคํา ศัพท์เฉพาะในงานโฆษณานันๆ กล่าวคื อ มีความ
เข้าใจในสื อโฆษณาและประสบการณ์เปิ ดรับสื อจะส่ งผลให้เกิดการรู ้เท่าทันสื อ
2) ขันการวิเคราะห์สื อ (Media Analyze) เป็ นกระบวนการแยกแยะ
องค์ป ระกอบในการนําเสนอเนื อหาของสื อ ว่า เป็ นข้อ เท็ จจริ ง หรื อ เป็ นการสร้ างสรรค์ขึ นจาก
จินตนาการของผูผ้ ลิตสื อ จากการวิเคราะห์ประเด็นข้างต้นจะช่วยให้เข้าถึงความเป็ นจริ งของสื อได้
อย่างชัดเจนมากขึน ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ทีเสนอว่า
สื อทังหมดถูกประกอบสร้างขึน เพือให้การทํางานของสื อนันมีความเสมือนจริ งมากทีสุ ด รวมทัง
แนวคิดของบารัน Baran (2012) ทีเสนอว่า การวิเคราะห์สือ เป็ นความสามารถในการจําแนกความ
แตกต่ า งระหว่ า งการโต้ต อบด้ว ยอารมณ์ แ ละการโต้ต อบด้ว ยเหตุ ผ ลออกจากกัน ได้ และจาก
ผลการวิจยั ของอดุลย์ เพียงรุ่ งโรจน์ (2543) ทีศึกษาพบว่า การวิเคราะห์สือเป็ นความสามารถในการ
จํา แนกประเภทเนื อหาของสื อ รวมทังวิ ธี ก ารทํา งานของผู ้ผ ลิ ต สื อและรู ป แบบเนื อหาที ถู ก
สร้างสรรค์ขึน ในขณะเดียวกันผลการวิจยั ของเอือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ทีศึกษาพบว่า เป็ นขัน
ที ผู ้รั บ สารสามารถวิ เ คราะห์ ก ารดํา เนิ น การของสถาบัน หรื อองค์ก รสื อ ตามสภาพและตาม
จุดมุ่งหมายของผูป้ ระกอบการสื อ รู ้หลัก การและสามารถวิเคราะห์ สิงที สื อได้นําเอาเรื องภายใน
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สังคมมาเสนอด้วยการสร้าง (Construction) การกําหนดต้นแบบฉบับ (Stereotype) รวมถึงสามารถ
วิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ การนําเสนอและการสร้างการมีส่วนร่ วมของสื อ
3) ขันการตีความสื อ (Media Interpret) เป็ นกระบวนการทีเกิดขึนภายใน
จิตใจของผูร้ ับสาร ซึ งผูร้ ับสารแต่ละคนจะมีความเข้าใจสื อไม่เหมือนกันและมีการตีความแตกต่าง
กันออกไป จําแนกออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ การตีความระดับจิตสํานึ ก (Conscious Mind) เป็ นการ
ตีค วามในขันของอารมณ์ แ ละความรู ้ สึก ที มี ต่อสื อ การตีค วามระดับ จิ ตใต้สํานึ ก (Subconscious
Mind) เป็ นการตีความในขันของความรู ้ ความจํา และความคิดต่างๆ ทีสะสมผ่านประสบการณ์ และ
การตีค วามระดับ จิต เหนื อสํานึ ก (Superconscious Mind) เป็ นการตีค วามในขันของความคิด
สร้างสรรค์ ไปจนถึงขันหยังรู้เอง ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Gajraj, Doi,
Mantzaridis, & Kenny (1998) ทีศึกษาพบว่า กระบวนการตีความสื อ เป็ นกระบวนการประมวลผล
ข้อมูล แบบใช้จิตสํ านึ ก (Consciousness) เมื อผูร้ ั บ สารสามารถควบคุ ม กระบวนการประมวลผล
ข้อมูลอย่างมีสติ ซึ งส่งผลให้มีการเปิ ดรับสื ออย่างระมัดระวัง และสามารถตัดสิ นใจได้ตรงตามความ
ต้องการหรื อตามจุด มุ่ง หมายของตนเอง แต่ใ นกรณี ทีผูร้ ั บสารไม่ส ามารถควบคุ ม กระบวนการ
ประมวลผลข้อมูลอย่างมีสติได้ จะส่ งผลให้เกิ ดการเปิ ดรั บสื อ และพิจารณาตัดสิ นไปแบบไม่รู้ตวั
ทําให้สือมีอาํ นาจครอบงํา ความคิด ความรู ้สึก และอารมณ์ได้ เกิดการคล้อยตามสื อ หรื อเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายของสื อ (Media Locus) ส่ งผลให้ขอ้ มู ลข่าวสารทีอยู่ในรู ปของภาพและเสี ยง เข้ามา
กระทบจิตใต้สํานึ กโดยไม่รู้ตวั ได้ และจากผลการวิจยั ของเอือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ทีศึกษา
พบว่า เป็ นขันที ผูร้ ั บ สารมี ก ารรั บ รู ้ อย่างเข้า ใจถึ งการตี ค วาม ภาษาของสื อว่า มี ค วามหมายแฝง
(Connotation) อยู่ในเนื อหาสารนันๆ ซึ งสื อได้ถ่ายทอดออกมา ทังภาษาภาพ ภาษาพูด ภาษาเสี ยง
และภาษาเขียน โดยการวิเคราะห์ ความหมายด้วยองค์ความรู ้ และเทคนิ คต่างๆ ทีสื อใช้ในการเล่ า
เรื องได้อย่างละเอี ยดถี ถ้วน และสามารถตี ความเนื อหาของสื ออย่างเชื อมโยงกับบริ บททางสังคม
วัฒ นธรรม รวมถึ ง อุ ด มการณ์ ข องสื อเกี ยวกับ แนวคิ ด เรื องการแบ่ง แยกทางเพศ ชนชัน รู ้ แ ก่ น
ความคิดหลักของเรื องทีสื อได้บอกเล่า และตัดสิ นจุดมุ่งหมายอย่างเชือมโยงได้กบั บริ บททางสังคม
และวัฒนธรรม
4) ขันการประเมินค่าสื อ (Media Evaluate) เป็ นกระบวนการทีผูร้ ับสาร
รับ รู ้ ถึ งคุ ณ ภาพของเนื อหาที ถู ก นําเสนอผ่า นสื อว่า มี คุ ณค่ าที เพียงต่อการนําไปใช้ป ระโยชน์ไ ด้
หรื อไม่ โดยจําแนกเนือหาของสื อออกเป็ น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทลามก (บันเทิงคดีระดับตํา) สื อ
จะมีเนื อหาที หยาบคาย อนาจาร ยัวยุให้เกิดกาม พยาบาท โมหะ (ความหลง) ถือว่าไม่มีประโยชน์
ประเภทราคะ (บันเทิงคดีระดับสู ง) สื อจะมีเนือหาไม่ถึงกับหยาบคาย อุจาด แต่ยงั มอมเมายัวกาม ยัว
พยาบาท ถื อว่าไม่มีประโยชน์ ประเภทสาระ (สารคดีทางโลก) สื อจะมีเนื อหาทีมีคุณค่าและเป็ น
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ประโยชน์ต่อสังคม ประเภทธรรมะ (สารคดีทางธรรม) สื อจะมีเนื อหามุ่งไปทางธรรมโดยตรง ยก
จิตวิญญาณให้สูง แต่ยงั ไม่เข้าถึงจิตวิญญาณจริ ง จับกิ เลสในจิตยังไม่ได้ จึงไม่สามารถลดกิ เลสได้
จริ ง ยังยึดมันทางโลกอยู่ และประเภทโลกุตระ (ธรรมคดี) สื อจะมีเนือหาทีนําไปสู่ การหลุดพ้นจาก
โลกธรรม ลาภ ยศ สรรเสริ ญ ซึ งเป็ นความสุ ขทางโลก ให้ความรู ้ ดา้ นปรมัตถ์เพือให้ปฏิบตั ิไปจนถึ ง
ขันสู งสุ ด ผลการวิจยั ครั งนี สอดคล้องกับ แนวคิ ดของพรทิ พย์ เย็นจะบก (2552) ที เสนอว่า การ
ประเมินค่าสื อจะเกิดขึนหลังจากการทีผูช้ มหรื อผูร้ ับสารผ่านขันการวิเคราะห์และการทําความเข้าใจ
สื อแล้ว ขันถัดมาผูช้ มหรื อผูร้ ับสารจะต้องทําการประเมิ นค่าสิ งทีสื อได้นาํ เสนออกมาว่ามีคุณภาพ
และคุณค่ามากน้อยเพียงไร ไม่ว่าจะเป็ นเนื อหาทีสื อนําเสนอ หรื อวิธีการนําเสนอในรู ปแบบใดก็
ตาม สื อได้ใช้การผสมผสานเทคนิคใดบ้างทีก่อให้เกิดความน่ าสนใจ ความพึงพอใจขึน หรื อทําให้
หลงเชื อไปโดยขาดการวิเคราะห์ อย่างถ่ องแท้ รวมทังแนวคิดของ Potter (2014) ที เสนอว่า การ
ประเมินค่า (Evaluation) เป็ นการตัดสิ นคุณค่าของข้อมูลข่าวสารนันๆ โดยใช้วิธีการเปรี ยบเทียบกับ
มาตรฐานบางอย่างมาเป็ นตัวกําหนด รวมทังแนวคิดของบารัน Baran (2012) ทีเสนอว่า การประเมิน
ค่า เป็ นขันของการศึกษาคุณลักษณะของสื อแต่ละประเภทโดยจําแนกความแตกต่างของสื อได้อย่าง
ชัดเจน หรื อสื อใดบ้างทีมีการผสมผสานกัน ยกตัวอย่างประเภทของสื อ เช่น ข่าว สารคดี ภาพยนตร์
เป็ นต้น ส่ วนตัว อย่างของคุ ณลักษณะของสื อ เช่ น ข่าวมีการดําเนิ นเรื องอย่างไร โดยใคร เป็ นต้น
ผูร้ ับสารต้องให้ความสําคัญเกียวกับลักษณะของสื อ เนืองจากสื อในปั จจุบนั มีความหลากหลาย ทังนี
ก็เพือเป็ นแนวทางในการสร้างความหมายให้กบั ตนเอง เพือช่วยให้ผรู ้ ับสารเข้าใจคุณลักษณะของ
สื อแต่ละประเภท รวมทังเข้าใจถึงรายละเอียดทีเกี ยวข้องกับความเป็ นจริ งทีเกิดขึนของเหตุการณ์
ต่างๆ ระหว่างภาพยนตร์ สารคดีกบั ภาพยนตร์ ฮอลลีวดู ้ ในด้านของความน่าเชือถือ ซึ งทักษะในข้อนี
นันยังมีความสําคัญในเชิ งการเข้าใจถึงแนวทางการผสมผสานคุณลักษณะของสื อต่างๆ รวมเข้าไว้
ด้วยกัน เพือเป็ นการสร้างสรรค์ และเพิมจํานวนผูช้ ม อันหมายถึ งผลกําไรมหาศาลทางธุ รกิจ การที
ผูร้ ับสารมีทกั ษะนีก็จะเป็ นเครื องมือช่วยในการอ่านเนือหาสื อได้อย่างเฉียบขาด
5) ขันการใช้ประโยชน์จากสื อ (Media Uses) เป็ นกระบวนการทีผูร้ ับสาร
เกิดการรับรู ้ และได้ทาํ ความเข้าใจองค์ประกอบของสื อทัง 4 ขันตอนเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว และได้นาํ
สิ งทีวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกเปิ ดรับสื ออย่างชาญฉลาด ถือได้วา่ ผ่านกระบวนการรู ้เท่า
ทันสื อตามวิถีอโศก ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ทีเสนอว่า
การใช้สือให้เกิดประโยชน์ ผูร้ ับสารจะต้องนําสิ งทีวิเคราะห์ได้ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ รู้ จกั เลือกรับ
สื อ สามารถถ่ ายทอดหรื อส่ งสารต่ อได้อย่างถู ก ต้อง และมี ป ฏิ กิริยาตอบกลับสื อได้ โดยใช้องค์
ความรู ้ทีได้รับนี เนืองจากคนเราไม่สามารถออกไปจากโลกของสื อได้ จึงจําเป็ นทีจะต้องอยูใ่ นโลก
ของสื อต่อไปจึงควรทีจะรู ้จกั การนําสื อมาใช้ให้เกิดประโยชน์
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ในภาพรวมของวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที 2 ผลการวิจยั ครังนี มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของบราวน์ Brown (1998) ทีได้เสนอแนะว่า ขันตอนของการรู ้เท่าทันสื อทีมีประสิ ทธิ ภาพควรจะมี
การพัฒ นาด้านการคิ ดหรื อกระบวนการทางปั ญญา การพัฒ นาด้านความรู ้ สึกหรื อจิตใจ และการ
พัฒนาทักษะทางพฤติกรรมตามรู ปแบบทีสร้างขึน ทังนีควรจะเน้นหนักในส่ วนของการเตรี ยมผูร้ ับ
สารให้ได้รับการพัฒนากระบวนการคิดโดยสนับสนุ นการใช้การคิ ดวิจารณญาณ ซึ งกระบวนการ
เสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก เป็ นแนวทางการพัฒนาทักษะการรู ้เท่าทันสื อรู ปแบบหนึ งที
สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาการรู ้ เท่าทันสื อของ Thoman and Jolls (2004) ที เสนอว่า
องค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาทักษะการรู ้เท่าทันสื อจะต้องให้เรี ยนรู ้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เรี ยนรู ้การวิเคราะห์และตังคําถามเกียวกับสิ งทีได้เห็นหรื อสัมผัสถูกสร้างขึนมาเพืออะไร สร้างมาได้
อย่างไรและมีอะไรที ถู กละเว้นไม่ให้มีการนําเสนอ รู ้ จกั ตังคําถามว่าใครเป็ นเจ้าของ สื อถู กผลิ ต
ขึนมาเพือวัตถุประสงค์ใดบ้าง ใครเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย สิ งใดบ้างทีจะส่ งผลกระทบต่อผูร้ ับสารและ
สังคม และสอดคล้องกับการวิจยั ของจินตนา ตันสุ วรรณนนท์ (2551) ทีศึกษาเรื อง “ผลการฝึ กอบรม
เพื อพัฒ นาการรู ้ เ ท่ า ทัน สื อของนัก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ สวนดุ สิ ต ” จากการศึ ก ษาพบว่า
กระบวนการเสริ มสร้ างการรู ้ เท่าทันสื อ แบ่งออกเป็ น 5 ขัน ได้แก่ ขันการเปิ ดรับสื อ/เข้าถึงสื อ ขัน
การวิเคราะห์สือ ขันตีความสื อ ขันประเมินค่าสื อ และขันใช้ประโยชน์จากสื อ นอกจากนี ยังพบว่า
นักศึกษามีการรับรู ้ความสามารถของตนในการใช้สือสู ง โดยมีคะแนนเฉลียการรู ้เท่าทันสื อมากขึน
ในด้านการคิด ด้านความรู ้สึก/จิตใจ และด้านพฤติกรรมร่ วมกับการฝึ กปฏิบตั ิตามขันตอน
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที 3 เพือศึกษาปั จจัยทีส่ งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญจากทัง 3 กลุ่ม จํานวน 8 ท่าน มีความคิดเห็นพ้องกันว่า
ปั จจัยภายนอกส่ งผลต่อการเสริ มสร้ างการรู ้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก และขณะเดี ยวกันผูใ้ ห้ข ้อมู ล
สําคัญจากทัง 3 กลุ่ม จํานวน 7 ท่าน มีความคิดเห็นพ้องกันว่า ปั จจัยภายในส่ งผลต่อการเสริ มสร้าง
การรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก โดยสามารถอธิ บายได้ดงั นี
1) ปัจจัยภายนอก เป็ นปั ญหาทีเกียวข้องกับผลกระทบในรู ปแบบต่างๆ ที
เกิดจากสื อ แบ่งออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี
(1) ปั ญหาด้า นสื อ พบว่า สื อมีก ารนําเสนอเนื อหาสารที ไม่มีความ
เหมาะสม เป็ นแบบอย่างทีไม่ดี นําเสนอภาพการใช้ความรุ นแรงและภาพลามกอนาจาร ละครมี
เรื องราวของการทะเลาะเบาะแว้ง บทชิ งรักหักสวาท ความอิจฉาริ ษยา ความเห็ นแก่ ตวั ความแล้ง
นําใจ ผลการวิจ ัยครั งนี สอดคล้องกับ แนวคิ ด ของศิ วาพร ศรี ศ กั ดิ นัน ท์ (2557) ที เสนอว่า สื อ
ออนไลน์มีการนําเสนอภาพลามกอนาจารซึ งเป็ นปัญหาทีส่ งผลกระทบต่อผูร้ ับสาร รวมทังแนวคิด
ของ Gerbner (1998) ทีเสนอว่า สื อโทรทัศน์นาํ เสนอการใช้ความรุ นแรงในการแก้ปัญหา ส่ งผลให้
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ผูร้ ั บสารที เป็ นเด็กเกิดความรู ้ สึกต่อโลกรอบๆ ตัวนัน เต็ม ไปด้วยความรุ นแรง นําไปสู่ ทศั นคติ ที
หวาดกลัว และแปลกแยกจากสั ง คมของตนเอง ขณะเดี ย วกัน ยัง สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ
เบญจมาศ เบ็ญจพรกุลพงศ์ (2544) ทีศึกษาพบว่า พฤติกรรมของตัวการ์ ตูนชิ นจังจอมแก่นส่ วนใหญ่
เป็ นการแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม และผลการวิจยั ของนันทวัน สุ ชาโต (2520) ทีศึกษาพบว่า
สื อมีเนื อหาทีแสดงความรุ นแรงอยู่มาก เพราะฉะนันโอกาสทีผูร้ ับสารทีเป็ นเด็กจะเปิ ดรับรายการ
โทรทัศน์ทีมีเนื อหารุ นแรงจึงมีอยูม่ ากและยังพบอีกว่า ยิงเด็กมีการเปิ ดรับสื อบ่อยครัง จะมีส่วนใน
การทําให้เด็กยอมรับการใช้ความรุ นแรงแก้ปัญหา หรื อแม้แต่เคยมีประสบการณ์การใช้ความรุ นแรง
แก้ปัญหาด้วยตนเอง
(2) ปัญหาด้านการส่ งเสริ มลัทธิ บริ โภคนิ ยม พบว่า สื อมีการส่ งเสริ ม
ลัทธิ บริ โภคนิ ยม มีความเป็ นระบบทุ นนิ ยม เหนี ยวนํากระแสความทันยุคทันสมัย รวมถึ งส่ งเสริ ม
การบริ โภคผ่านสื อแสดงให้เห็ น ถึ งความไม่เป็ นกัลยามิ ตรของสื อ มีการใช้สือโฆษณาเพือทําการ
กระตุน้ การบริ โภคในทุกๆ รู ปแบบ เกิดความลุ่มหลงไปกับกระแสค่านิ ยมความทันสมัย ผลการวิจยั
ครังนี สอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ทีเสนอว่า สื อทุกชนิ ดมีเนื อหาสะท้อน
ค่านิ ยม โดยทีสื อแต่ละประเภทนําเสนอให้เห็นถึ งค่านิ ยมและวิถีชีวิตในรู ปแบบต่างๆ สื อเป็ นตัว
ชี นําโดยอาจจะแสดงออกอย่างชัดเจน หรื อไม่ก็แสดงโดยนัยว่าธรรมชาติของโลกและสังคมควรที
จะยอมรับเป็ นอย่างไร เช่น วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ศิลปะการดําเนิ นชี วิตทีดี ค่านิยมแบบบริ โภคนิ ยม
วัตถุนิยม ทุนนิยม ชาตินิยม และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของนภวรรณ ตันติเวชกุล (2542) ทีศึกษา
พบว่า สื อโฆษณามีอิทธิ พลต่อการอบรมบ่มนิ สัยทางวัฒนธรรมด้วยการนําเสนอแนวคิดและค่านิ ยม
เชิงการบริ โภค (บริ โภคนิยม) และข้อมูลเกียวกับสิ นค้าแก่ผรู ้ ับสารทีเป็ นเยาวชนในสถานศึกษา เช่ น
ค่านิ ยมเกี ยวกับการมีผิวขาวใสของผูห้ ญิ ง ค่านิ ยมเกี ยวกับความมันในในตนเอง ค่านิ ยมในการดืม
เครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์เพือสร้างมิตรภาพและเข้าสังคม เป็ นต้น
ผลการวิจ ัย ครั งนี สอดคล้อ งกับ ทฤษฎี ก ารบ่ ม เพาะวัฒ นธรรมหรื อ ทฤษฎี ก ารปลู ก ฝั ง
(Cultivation Theory) ของ Gerbner, Gross, Morgan, and Signorielli (1980) พบว่า สื อมีบทบาท 3
ลักษณะ คือ สื อสร้ างความไม่กระจ่างชัด (Blurring) กล่าวคือ ความไม่กระจ่างชัดส่ งผลให้ผรู ้ ับสาร
ไม่สามารถการแยกแยะมุ มมองระหว่างโลกแห่ งความเป็ นจริ งกับโลกเสมือนจริ งในสื อประเภท
ต่างๆ ได้ สื อสร้างการผสมผสานหรื อการหลอมรวม (Blending) กล่ าวคือ ความเป็ นจริ งต่างๆ ใน
โลกแห่งความเป็ นจริ งถูกสื อนําไปหลอมรวมเข้าไว้ในโลกเสมือนจริ งจนกลายเป็ นกระแสหลักทาง
วัฒนธรรมทีมีอยูใ่ นสื อประเภทต่างๆ และสื อสร้างการโน้มเอียง (Bending) กล่าวคือ สื อจะพยายาม
ทําให้โลกแห่งความจริ งดําเนิ นไปตามกระแสหลักทางวัฒนธรรมทีตอบสนองต่อผลประโยชน์ของ
สถาบัน/องค์กรสื อ และผูอ้ ุปถัมภ์สือ
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2) ปั จ จัย ภายใน เป็ นปั ญ หาที เกี ยวข้องกับ ความคิ ด ความรู ้ ความเชื อ
ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูร้ ับสาร แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี
(1) ปั ญหาด้านการขาดองค์ความรู ้ ในการพัฒนาทักษะการรู ้ เท่ าทัน
สื อ พบว่า ผูร้ ับสารคิดไม่ถูกวิธี ไม่รู้จกั แนวทางพิจารณาด้วยตนเองอย่างถูกหลัก อีกทังแยกแยะเหตุ
ทีนําไปสู่ ปัญหาต่างๆ ไม่ได้ อาทิเช่น ขาดองค์ความรู ้ทีจะนําใช้ในการสร้ างภูมิคุม้ กันสื อ เนื องจาก
ไม่รู้ในตัวปั ญหา ไม่รู้เหตุ ทีทําให้เกิดปั ญหา ไม่รู้วิธียุติเหตุ ทีทําให้เกิดปั ญหา ไม่รู้หนทางทีนําไปสู่
การแก้ไขปัญหา ส่ งผลให้ปัญหาสะสมทับถมจนไม่สามารถหาทางออกหรื อหาแนวทางแก้ไขได้ ไม่
รู้วา่ มีแนวทางทีมีความเหมาะสมทีจะนํามาใช้ในการแก้ไขปั ญหา คือ การตระหนักถึงปั ญหา (ทุกข์)
การค้นหาเหตุทีทําให้เกิ ดปั ญหา (สมุทยั ) การทํา ความเข้าใจในปั ญหาทีเป็ นเหตุ (นิ โรธ) และการ
นําไปสู่การแก้ไขปั ญหาทีถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนา (มรรค) ผูร้ ับสารไม่รู้จกั ใช้ปัญญาในการ
เปิ ดรับสื อ ด้วยการฝึ กฝนวิธีคิดตามหลักพุทธธรรม เพือสร้างสติให้รู้เท่าทันสื อและมีภูมิคุม้ กันสื อ
อย่างถูกต้อง โดยใช้การคิดวิเคราะห์ เชิ งพุทธซึ งสามารถยับยังความคิด ความรู้ สึกต่างๆ ทีเกิดจาก
การเปิ ดรับสื อได้อย่างเข้าใจและรู ้ ทนั ในสิ งทีสื อกําลังมุ่งหวังทีจะให้เกิดขึนกับตนเอง (ผูร้ ับสาร)
ผลการวิจยั ครั งนี สอดคล้องกับแนวคิดของ Potter (2004a) ที เสนอว่า ผูร้ ั บสารยังขาดทักษะการ
รู้เท่าทันสื อ อีกทังไม่สามารถสรุ ปได้ว่าลําดับขันของการรู ้เท่าทันสื อทีมีค่าสู งสุ ดอยู่ในขันใด ผูร้ ับ
สารต้องแสวงหาองค์ความรู ้ อย่างต่อเนื องเพือให้ทนั กับการเปลียนแปลงของข้อมู ลข่าวสารและ
บริ บททางสังคม ซึ งจะช่วยให้สามารถเป็ นผูม้ ีทกั ษะการรู ้เท่าทันสื อได้
(2) ปั ญหาด้านการขาดความตระหนักรู ้ ในตน พบว่า ผูร้ ับสารขาด
ความยับยังชังใจในความอยากมีอยากได้ ไม่มีความพอเพียง ไม่รู้จกั สํารวมอินทรี ยสังวร (ตา หู จมูก
ลิ น กาย ใจ) ของตน ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิดของบารัน Baran (2012) ทีเสนอว่า
โดยทัวไปผูร้ ับสารยังขาดความตระหนักรู ้ ในตนเอง ส่ งผลให้ไม่สามารถทีจะมองเห็นถึงอิทธิ พล
ของสื อมวลชนทีส่งผลกระทบได้
(3) ปั ญหาด้านการขาดความตระหนักรู ้ ว่าสื อคือปั ญหา พบว่า ผูร้ ั บ
สารไม่รู้วา่ สื อเป็ นตัวการสําคัญทีก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ทีส่ งผลกระทบทังทางกายภาพและจิตภาพ
ความคิด ความเชื อ และทัศนคติ ของตนเอง ผลการวิจยั ครังนี สอดคล้องกับแนวคิ ดของถิ รนันท์
อนวัชศิริวงศ์ (2557) ทีเสนอว่า สื อมีอิทธิ พลอย่างมากและส่ งผลโดยตรงต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ของบุคคล และแนวคิดของ Gerbner (1998) ทีเสนอว่า สื อโทรทัศน์ปลูกฝังทัศนคติผรู ้ ับสารในการ
ใช้ความรุ นแรง
ในภาพรวมของวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที 3 ผลการวิจยั ครังนี มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Potter (2004a) ทีเสนอว่า ผูร้ ับสารควรมีทกั ษะการรู ้เท่าทันสื อ ด้วยความตระหนักรู ้ และเข้าใจ
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ถึงผลกระทบและอิทธิ พลจากการสื อสารในรู ปแบบต่างๆ ของสื อ ซึ งจะช่วยให้ผูร้ ับสารสามารถ
รู้เท่าทันและปกป้ องตนเองจากสื อได้ รวมทังแนวคิดของจิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิ วฒั น์ (2547) ทีเสนอ
ว่า สื อมีอิทธิพลต่อจิตใจ ท่าที ความรู ้สึกนึ กคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ทีมีต่อข้อมูลข่าวสาร
และสถานการณ์ทีเผชิญ ซึ งเป็ นได้ทงเชิ
ั งบวกและเชิ งลบ ซึ งมีผลทําให้การแสดงพฤติกรรมนันๆ
ออกมา ประกอบด้ว ย ความคิ ด ที มี ผลต่ออารมณ์ ความรู ้ สึ กภายใน เป็ นต้น และแนวคิ ด ของ
McQuail (1997) ทีเสนอว่า ปั จจัยภายในทีส่ งผลต่อการรู ้เท่าทันสื อ ประกอบด้วย ทัศนคติ ค่านิ ยม
ความคิด นอกจากนี ยังสอดคล้องกับทางทฤษฎีความสอดคล้อง (Consistency Theory) ของอะเบล
สัน Abelson (1968) ทีสรุ ปข้อค้นพบว่า การสื อสารสามารถจูงใจและทําให้เกิดการเปลียนแปลงของ
องค์ประกอบด้านอารมณ์ ความรู ้ และทัศนคติ โดยเปลี ยนองค์ประกอบทางการรู ้ คิดของทัศนคติ
และจากผลการวิจยั ของ Severin and Tankard (2001) ทีศึกษาพบว่า ความรู ้สึกของผูร้ ับสารทีมีต่อ
ข้อ มู ล ข่า วสารต่ า งๆ ที ถู กนํา เสนอผ่านสื อนัน มัก จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภคสื อ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของพระณัฐพงษ์ กฤตยวงศ์ (คุ เณสโก) (2552) ทีศึกษา
เรื อง “ทางออกของปัญหาการบริ โภคสื อโทรทัศน์ตามหลักพระพุทธศาสนา” พบว่า สื อมีอตั ราการ
ขยายตัวเพิมขึนอย่างต่อเนื อง ทังในกลุ่มประเทศทีกําลังพัฒนาและกลุ่มประเทศโลกทีสาม สื อเป็ น
สิ งที สามารถเข้าถึ งและครอบคลุ มประชาชนทุ กกลุ่ มในทุกพืนที การบริ โภคสื อโดยขาดความรู ้
ความเข้าและขาดวิจารณญาณสามารถนําความเสี ยหายมาสู่ ตนเองมากมายเกินความคาดหมาย ซึ ง
เป็ นสาเหตุทีก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมา และกําลังทวีความรุ นแรงมากขึนใจปั จจุบนั เช่น ปั ญหา
ของมนุ ษย์ทีเคลื อนจากความสุ ข ทีแท้จริ ง เป็ นสังคมทีมีการแข่งขันรุ นแรง แสวงหาความสุ ขจาก
วัตถุ ภายนอกเป็ นสําคัญ ดังนันผูบ้ ริ โภคสื อจะต้องมีการศึกษา และพัฒนาองค์ความรู ้ จากภายใน
เพือให้รู้เท่าทันตน และรู ้ เท่าทันสื อ ซึ งสามารถนํามาใช้เป็ นเกราะป้ องกันปั ญหาทียังยืน โดยแบ่ง
ปั จจัยออกเป็ น 2 ประเด็น คื อ ปั จจัย ภายนอก ประกอบด้วย ผลกระทบจากสื อ ระบบทุนนิ ยมโลก
ลัทธิ บริ โภคนิ ยม และปั จจัยภายใน ประกอบด้วย การเปิ ดรับสื อทีไม่ถูกต้อง มีความคิด ความเชื อ
และทัศนคติทีไม่ถูกต้อง จึงควรได้รับการเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันสื อเพือให้รู้เท่าทัน โดยไม่ตกเป็ นทาส
การบริ โภคตามกระแส ซึ งเป็ นวิธีแก้ปัญหาการบริ โภคสื อได้อย่างยังยืน ด้วยการแก้ปัญหาจากปั จจัย
ภายใน (ผูบ้ ริ โภคสื อ) ตามหลัก การพัฒนากระบวนการเปิ ดรั บ สื อ เพือสร้ า งสัม มาทิ ฏ ฐิ (สร้ าง
ความคิดทีถูกต้อง) การเปิ ดรับสื อในทางพระพุทธศาสนาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทีสามารถฝึ กฝน
และพัฒนา เพือให้รู้เท่าทันปั ญหา พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีระบบ มีความคิดทีถูกต้อง บริ โภค
ด้วยปัญญา ไม่ตกเป็ นทาสของกามคุณและการโฆษณา
ดังนัน การเสริ มสร้างรู ปแบบการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก จึงเป็ นอีกหนึ งแนวทางทีผูร้ ั บ
สารสามารถนํา ไปใช้ใ นการศึ ก ษาและพัฒ นาตนเองเพื อสร้ า งทัก ษะการรู ้ เ ท่ า ทัน สื อได้อย่า ง
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สอดคล้องกับแนวทางของนักวิชาการด้านการรู ้เท่าทันสื อ เพือช่วยให้ผูผรู ้ ับสารทุกคนมี
คน ภูมิคุม้ กันต่อ
พิ ษ ภัย จากสื อ ซึ งมี ส าเหตุ ม าาจากการขาดความรู ้ เ กี ยวกับ วิ ธี ก ารเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน สื อที มี
ประสิ ทธิภาพให้กบั ตนเอง และ
และจากผลการศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั ได้นํนาํ เสนอรู ปแบบการเสริ
แบบ
มสร้างการ
รู้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก (Asoke’s Media Literacy Model) ดังภาพที 5.1

ภาพที 5.1 รู ปแบบการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
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5.3 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื องการเสริ มสร้างรู ปแบบการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสรุ ป
เป็ นข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบตั ิ และข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป ดังนี
5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ
ภาครัฐควรวางแผนส่ งเสริ มการรู ้เท่าทันสื อแก่ประชาชนอย่างจริ งจัง เพือทีประชาชนจะได้
ไม่ตกไปเป็ นเครื องมือของผูไ้ ม่ประสงค์ดี เมือรู ้ ทนั กลยุทธ์หรื อยุทธวิธีทางจิตวิทยา ผ่านการใช้สือ
เป็ นช่องทางในการครอบงําความเชื อ ทัศนคติ รวมถึ งการแสดงออกทางพฤติกรรมของประชาชน
เนืองจากสื อเป็ นสิ งทีควบคุมได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง “สื อดิจิทลั ” อีกทังประเทศไทยเป็ นประเทศ
ทีถู กเทคโนโลยีเป็ นตัวกําหนดให้เดิ นตามกระแสประเทศทีมีความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จึ ง ควรให้ มี ก ารเสริ ม สร้ างทัก ษะการรู ้ เท่ า ทัน สื อให้ กับ ประชาชนไทยให้มี คุ ณภาพ
มากกว่าเดิ ม เช่น กําหนดยุทธศาสตร์ ในการนําเอาหลักการรู ้ เท่าทันสื อมาบรรจุในแผนการศึกษา
แห่ งชาติ เพือกระจายองค์ความรู ้ไปสู่ ชุมชนได้อย่างครอบคลุม ด้านภาคเอกชนควรวางแผนทีจะมุ่ง
สู่ การทําประโยชน์ให้แก่สังคมส่ วนรวมมากขึน เช่น การสร้างสรรค์สือทีดีและเป็ นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประชาชนในประเทศเป็ นสําคัญ มากกว่าการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าเพียงอย่าง
เดียว เช่น ให้การสนับสนุ นโครงการหรื อจัดกิ จกรรมทีเกียวข้องกับการส่ งเสริ มทักษะการรู ้ เท่าทัน
สื อหรื อการสร้างภูมิ คุม้ กัน สื อแก่ประชาชน เป็ นต้น และด้านภาคประชาชน ควรถ่ ายทอดองค์
ความรู ้เกียวกับการรู ้เท่าทันสื อให้กบั บุคคลใกล้ชิดอย่างต่อเนื อง โดยการบอกต่อหรื อแนะนําแหล่ง
ศึกษาข้อมูลทีให้ความรู ้เกียวกับการสร้างภูมิคุม้ กันสื อ
5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครังต่ อไป
เนืองจากสื อในปัจจุบนั ยังคงส่ งผลกระทบต่อสังคมและขยายอิทธิ พลอย่างต่อเนืองแก่ผรู ้ ับ
สารทังทางกายภาพและทางจิตภาพ ซึ งปัญหาทีเกิดจากสื อต่างๆ เหล่านีจะยิงทวีความรุ นแรงมากขึน
อย่างไรก็ดี ผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่า ควรมี การศึ กษากระบวนการส่ งเสริ มการรู้ เท่าทันสื อ โดยนําเอา
หลักการและแนวทางปฏิบตั ิทีสามารถช่วยให้ผรู ้ ับสารเกิดความรู ้เท่าทันผลกระทบจากสื อให้มีมาก
ขึน ประเด็นทีผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรทําการศึกษาค้นคว้าเพิมเติม มีดงั นี
5.3.2.1 ควรศึกษากระบวนการสร้างภูมิคุม้ กันสื อทีเหมาะสม ด้วยการจัดกิ จกรรม
ส่ งเสริ มการรู ้ เท่าทันสื อให้กบั ประชาชนทุกกลุ่ม เพราะกลุ่มเสี ยงในปัจจุบนั ไม่ใช่เพียงแค่เด็กหรื อ
เยาวชนเท่านัน ผูใ้ หญ่ก็เป็ นกลุ่มเสี ยงเช่นเดียวกัน
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5.3.2.2 ควรศึ ก ษากระบวนการสร้ า งสื อปลอดภัย ที มุ่ ง เน้ น ในทางศี ล ธรรม
จริ ยธรรมให้มีจาํ นวนเพิมมากขึน เพือชักนําให้ผรู ้ ับสารกระทําความดี ให้ความสําคัญกับประโยชน์
ท่านมากกว่าประโยชน์ตน
5.3.2.3 ควรศึก ษากระบวนส่ งเสริ ม ความรู ้ เ กี ยวกับการรู ้ เท่ าทันสื อ ทังในระดับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพือให้ทราบถึงสภาพปั ญหาทีกําลังเผชิญอยูใ่ ห้มีความถู กต้อง
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ผู้ให้ ข้อมูลสําคัญ
(Key Informants)
กลุ่มนักบวชชายชาวอโศก
1) สมณะโพธิ รักษ์ เป็ นผูน้ าํ หมู่ กลุ่ มชาวอโศก มีความรู้ ค วามเข้าใจใน
กระบวนการทางธรรมอย่างละเอียด มีประสบการณ์ ดา้ นสื อ เชี ยวชาญด้านวรรณศิลป์ การประพันธ์
ฯลฯ และเป็ นผูพ้ ฒั นานวัตกรรมทางศาสนา “วิปัสสนาจอแก้ว” ทีนํามาใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิธรรมแก่
หมู่กลุ่มชาวอโศก
2) สมณะลานศิลป์ เป็ นผูม้ ีความรู ้ความเข้าในกระบวนการทางธรรม ทังนี
ยังมีความรู ้ทางด้านการโฆษณา
กลุ่มนักบวชหญิงชาวอโศก
1) สิ กขมาตุสัจฉิ กตา เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความเข้าในกระบวนการทางธรรม
ทังนียังมีความรู ้ทางด้านวิทยาศาสตร์
2) สิ กขมาตุเที ยนคํา เพชร เป็ นผูม้ ี ค วามรู ้ ความเข้าในกระบวนการทาง
ธรรม ทังนียังมีความรู ้ทางด้านประวัติศาสตร์
กลุ่มฆราวาสชาวอโศก
1) คุณดินนา โคตรบุญอารยะเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ เกี ยวกับสื อ ช่ องบุ ญ
นิยมทีวีของพุทธสถานอโศก
2) คุ ณ สู่ ดิ น ชาวหิ น ฟ้ า เป็ นผู ้มี ป ระสบการณ์ ท ํา งานในสายวิ ช าการ
อาจารย์ประจําคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ ก และมีผลงานทางวรรณกรรม
3) คุณแรงเกือ ชาวหิ นฟ้า เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ทาํ งานในสายวิชาการอดีต
ผูแ้ ทนครู คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.) อดีตผูจ้ ดั การโรงเรี ยนสัมมาสิ กขาปฐม
อโศก และมีผลงานทางวรรณกรรม
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4) คุณวาสนา ปั ญญาบุญนิยม เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ ทาํ งานในสายวิชาการ
อาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษา สาขาปฐมวัยและรัฐประศาสนศาสตร์ นอกจากนี ยังเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการตรวจประเมิ นวิทยฐานะของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคคลากรทางการ
ศึกษา
5) คุ ณ วัช ราภรณ์ มาร์ คู ก ซ์ ศิ ษ ย์เ ก่ า โรงเรี ย นสั ม มาสิ ก ขาปฐมอโศก
ประกอบอาชี พทางด้านสายการศึกษามีประสบการณ์ ในการเป็ นวิทยากร อาสาสมัครฯ พิธีกรงาน
สําคัญต่างๆ ของพุทธสถานอโศก นอกจากนี ยังเป็ นผูผ้ ่านเข้ารอบ 12 คนสุ ดท้ายจากการประกวด
Miss Lady Thailand เคยเข้าร่ วมกิจกรรมวิปัสสนาจอแก้ว
6) คุณรัตนพงษ์ วันละ ศิษย์เก่าโรงเรี ยนสัมมาสิ กขาปฐมอโศก ประกอบ
อาชี พ ทางด้า นสื อสารมวลชน มี ป ระสบการณ์ ท างด้า นการกํา กับ การแสดง ภาพยนตร์ ละคร
โทรทัศน์ เขียนบทละคร เคยเข้าร่ วมกิจกรรมวิปัสสนาจอแก้ว
7) คุณคฑาวุฒิ ยุพราช ศิษย์เก่าโรงเรี ยนสัมมาสิ กขาปฐมอโศก ประกอบ
อาชีพทางด้านสื อสารมวลชนมีประสบการณ์ทางการทําข่าว รายการโทรทัศน์ ช่อง 13 สยามไทย
8) คุ ณ นิ ติ ศ ัก ดิ เจริ ญสอน ศิ ษ ย์เ ก่ า โรงเรี ยนสั ม มาสิ กขาปฐมอโศก
ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัวมีประสบการณ์ ทางด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์, การตลาด, พิธีกรงาน
สําคัญต่างๆ ของพุทธสถานอโศก เคยเข้าร่ วมกิจกรรมวิปัสสนาจอแก้ว
9) คุ ณ ภัส สร วุ ฒิ ย ะพงษ์ ศิ ษ ย์เ ก่ า โรงเรี ยนสั ม มาสิ กขาปฐมอโศก
ประกอบธุ รกิจส่ วนตัวมีประสบการณ์ทางด้านการโฆษณา เคยเข้าร่ วมกิจกรรมวิปัสสนาจอแก้ว
10) คุณนริ ศร์ วิลามาศ ศิษย์เก่าโรงเรี ยนสัมมาสิ กขาศรี ษะอโศก ประกอบ
ธุ รกิ จส่ วนตัวมี ป ระสบการณ์ ด ้า นการถ่ า ยภาพและวิท ยาการคอมพิวเตอร์ เคยเข้า ร่ วมกิ จกรรม
วิปัสสนาจอแก้ว
11) คุ ณ เติ ม ชั ย แต้สุ วรรณ ศิ ษ ย์เ ก่ า โรงเรี ยนสั ม มาสิ กขาปฐมอโศก
ประกอบธุ รกิ จส่ วนตัว มีป ระสบการณ์ ด้านการถ่ายภาพและวิศวกรรมโยธา เคยเข้าร่ วมกิ จกรรม
วิปัสสนาจอแก้ว

ภาคผนวก ข
แบบสั มภาษณ์
เรื อง
ผู้วจิ ัย
คณะ
หลักสู ตร

การเสริ มสร้างรู ปแบบการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
ภพพรหมินทร์ วโรตม์วฒั นานนท์
นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรม
(นวัตกรรมการจัดการสื อสารดิจิทลั )
อาจารย์ทปรึ
ี กษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุ วรรณ
ปี การศึกษา
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วัตถุประสงค์
1) เพือศึกษาหลักการของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
2) เพือศึกษากระบวนการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
3) เพือศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
คําชี แจง
เรี ยน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
แบบสัมภาษณ์นีเป็ นส่ วนหนึงของงานวิจยั เรื อง “การเสริ มสร้างรู ปแบบการรู ้ เท่าทัน
สื อตามวิถีอโศก” หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต (นวัตกรรมการจัดการสื อสารดิจิทลั )
คณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความร่ วมมือจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ กรุ ณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความ
เป็ นจริ ง เพือนําผลทีได้ไปใช้ในการวิเคราะห์หาผลสรุ ปของการศึ ก ษาวิจยั ต่อไป ทังนี
ผูว้ จิ ยั ขออนุญาตทําการบันทึกเสี ยงการสนทนาและสอบถามข้อมูลพืนฐานของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สําคัญ โดยข้อมูลของท่านจะถูกนําเสนอในภาพรวมเท่านัน
ขอแสดงความนับถื อ
ภพพรหมินทร์ วโรตม์วฒั นานนท์
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แบบสัมภาษณ์นีเป็ นส่ วนหนึงของงานวิจยั เรื อง “การเสริ มสร้างรู ปแบบการรู ้เท่าทันสื อตาม
วิถีอโศก” โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 ประเด็นคําถามเพือการสัมภาษณ์ เชิ งลึกเกียวกับหลักการของการรู้ เท่าทันสื อตามวิถีอโศก
1.1) การรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกแบ่งออกเป็ นกีมิติ? (โปรดอธิบายในแต่ละมิติ)
1.2) การรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกหมายถึงอะไร?
1.3) เป้ าหมายของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกคืออะไร?
1.4) ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกคืออะไร?
1.5) คุณลักษณะของสื อตามวิถีอโศกคืออะไร
ตอนที 2 ประเด็นคําถามเพือการสั มภาษณ์ เชิ งลึกเกียวกับกระบวนการเสริ มสร้ างการรู้ เท่ าทันสื อ
ตามวิถีอโศก
2.1) ระดับขันของการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกแบ่งออกเป็ นกีขัน?
2.2) ขันตอนการเรี ยนรู ้หรื อแนวทางปฏิบตั ิเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกเป็ นอย่างไร?
2.3) องค์ความรู้เพือการรู ้ทนั สื อตามวิถีอโศกเป็ นอย่างไร?
2.4) ทักษะเพือการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีอโศกเป็ นอย่างไร?
2.5) การวิเคราะห์สือตามวิถีอโศกแบ่งออกเป็ นกีมิติ?
ตอนที 3 ประเด็นคําถามเพือการสั มภาษณ์เชิงลึกเกียวกับปั จจัยทีส่ งผลต่ อการเสริ มสร้ างการรู้ เท่ า
ทันสื อตามวิถีอโศก
3.1) ปัจจัยใดบ้างทีส่งผลต่อการเสริ มสร้างการรู ้เท่าทันสื อตามวิถีโศก และส่ งผลอย่างไร?
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ตอนที 4 ข้อมูลพืนฐานของผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญ
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)

ชือและนามสกุล
เพศ
อายุ
สมาทานศีล
ระยะเวลาการปฏิบตั ิธรรมตามวิถีอโศก
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
****
***สิ นสุ ดการสั มภาษณ์ ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสู ง***
*****

ปี
ปี

ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื อ ชื อสกุล

นายภพพรหมินทร์ วโรตม์วฒั นานนท์

ประวัติการศึกษา

เทคโนโลยีบณั ฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปี ทีสําเร็ จการศึกษา พ.ศ. 2555

