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บทคัดยอ
การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับสื ่อของประชาชน และศึกษา

สภาพการณของสื่อที ่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2563 เพื ่อนำขอมูลที่ไดมาจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับสื ่อของ
ประชาชนและสภาพการณของสื่อสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
ใชวิธีการศึกษาแบบผสมผสาน 

ผลการศึกษาพบวาในป 2563 สื่อใหมท่ีกลุมตัวอยางใชมากท่ีสุดและสวนใหญตอบวาใชทุกวัน คือเฟซบุก 
รองลงมาคือแอพลิเคช่ันไลน ยูทูบ แมสเซนเจอร อินสตาแกรม และกูเก้ิล เสิรชเอนจิน ตามลำดับ สำหรับสื่อดั้งเดิม
หรือสื่อมวลชนใชมากท่ีสุดและใชทุกวันคือสื่อโทรทัศน ดานสภาพการณของสื่อพบวา โทรทัศนเปนส่ือที่กลุมตัวอยาง
เห็นวามีขอมูล/ขาวสารนาเชื่อถือและมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางมากที่สุด สวนเฟซบุกเปนสื่อที่กลุมตัวอยางเห็นวา
ยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื ่องแตเปนสื ่อที ่ตองใชอยางระมัดระวังเพราะมีโอกาสที่จะมีขอมูล/เนื ้อหาไม
สรางสรรคและไมปลอดภัยมากที่สุด นอกจากนี้กลุมตัวอยางเห็นดวยมากที่สุดที่การพัฒนาสื่อใหปลอดภัยและ
สรางสรรคควรเนนการมีสวนรวมท้ังผูผลิตสือ่และผูบริโภคสือ่  ดานภูมิทัศนสื่อพบวาในป 2563 เกิดการปรับ เปลี่ยน 
และปดองคกรสื่อขนานใหญทั้งสื่อมวลชนและสื่อใหม ในขณะที่ระบบนิเวศสื่อพบวาสื่อใหมถูกนำมาใชเสนอเนื้อหา
เชิงลบมีขอมูลและขาวบิดเบือนเปนเท็จแพรกระจายอยางรวดเร็ว สื่อมวลชนโดยเฉพาะโทรทัศนพบวายังคงนำเสนอ
เนื ้อหาที ่เก ี ่ยวกับเพศ ภาษา และพฤติกรรมความรุนแรง เกิดผู ทรงอิทธิพลทางความคิดในโลกออนไลน 
(Influencers) การรณรงคใหเกิดสื่อที่ปลอดภัยและสรางสรรคในสังคมนอกจากการกระตุนใหสื่อทั้งสื่อมวลชนและ
สื่อใหมมีจริยธรรมและจรรยาบรรณมากขึ้นแลวสิ่งที่ตองทำควบคูกันไปคือการสรางผูใชหรือผูบริโภคที่รูเทาทันสื่อ
ตระหนักและรูจักเลือกเปดรับขาวสารจากสื่อท่ีปลอดภัยและสรางสรรคใหเพิ่มมากข้ึนตอไปดวย
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Media Exposure Database and Media Situation in 2020

Abstract

The purpose of this research was to study and analyze the media exposure behavior of 

people and study the media situation that occurred in the year 2020 to take the information 

gathered to create a database about media exposure of population and media conditions for the 

implementation of the Safe and Creative Media Development Fund mission by using the study was 

the Mixed Methods Research. 

This research found that in the year 2020, the new media that the sample used the most 

and the majority of respondents replied that they used it every day was Facebook, LINE Application, 

YouTube, Messenger, Instagram and Google Search Engine, respectively. For traditional or mass 

media, TV was the most used and used every day. According to the media situation, TV is the 

media that the sample group considers having reliable informational news, the greatest influence 

on the sample group's information and news, it had the greatest influence on the sample group. 

Facebook was a medium that respondents believe continues to be popular, but it must be used 

with caution because there was a chance that there was the most uncreative and unsafe 

information and content. Moreover, the respondents most agreed that the development of safe 

and creative media should focus on the participation of both media producers and media 

consumers. The media landscape reveals that in 2020 there would be major adjustments, changes 

and closures of media organizations, both mass media and new media. As the media ecosystem 

found that new media was being used to present negative content, it was informative and 

misinformation spread rapidly. Mass media, especially television, had been found to continue to 

present content related to sex, language and violence. The emergence of online thought 

influencers, campaigning for safe and constructive media in society. In addition, to encourage both 

media and new media to be more ethical and what needed to be done in tandem was to create 

a media-literate user or consumer to be aware and choose to receive more information from safe 

and creative media as well.

Keywords: Database, Media Exposure in 2020, Media Situation in 2020
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ท่ีมาและความสำคัญ
ประเทศไทยอยู  ในย ุคส ังคมไรพรมแดน 

สถานการณเรื่องสื่อกับสังคมของประเทศไทยท่ีผานมา
พบวาเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประชาชนทุก
ระด ับสามารถใชช องทางการส ื ่อสารหร ือส ื ่ อท่ี
หลากหลายมากขึ้นทั้งสื่อดั้งเดิม สื่อมวลชน และสื่อ
ใหม แตละสื่อสามารถเขาถึงงาย รวดเร็ว การผลิต
เนื้อหาเพื่อเผยแพรมีลักษณะของการขามสื่อ (Cross-

media) และใช ส ื ่ อในล ักษณะการหลอมรวมสื่ อ 
(Convergence) เพ ื ่ อ ให  การทำงานของส ื ่ อมี
ประสิทธิภาพและคุ มค ามากขึ ้น  นอกจากนี ้ เกิด
สภาพการณสื่อท่ีเปนผลจากการเปดรับและความสนใจ
ของประชาชนท่ีมีตอสื่อแตละประเภท อาทิ ส่ือส่ิงพิมพ
ไดรับความนิยมลดลงในขณะที่สื่อใหมไดรับความนยิม
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื ่อง เกิดปรากฏการณที่สะทอนให
เห็นปญหาการทำหนาที่ของสื ่อที่ไมสรางสรรคและ
สงผลกระทบตอประชาชน เชน การเสนอขาวลวง 
(Fake News) การเสนอเน ื ้ อหาด  านเพศ ภาษา 
พฤติกรรมท่ีรุนแรง  ดังนั้นสิ่งที่ปฏิเสธไมไดคือสื่อทุก
ชนิดลวนมีอิทธิพลหรือผลกระทบตอวิถีชีวิตของผูใช
สื ่อ ซึ ่งมีทั ้งผลกระทบเชิงลบและเชิงบวก เมื ่อสื ่อมี
ผลกระทบตอวิถีชีวิตผู คนอยางหลีกเลี ่ยงไมได จึง
จำเปนที่ตองมีหนวยงาน สถาบันที่ทำหนาที่สนับสนุน
ใหเกิดการพัฒนาสื่อที่เปนประโยชนหรือมีผลเชิงบวก
กับประชาชน 

ป พ.ศ.2558 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรค เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนและกระตุนใหเกิดสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค และสรางการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนเพื่อใหสังคมเกิดการรูเทาทันสื่อ และรูจัก
การเฝาระวังสื่อ ดังนั้นการทำงานของกองทุนฯ จึง
จำเปนตองอาศัยฐานขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน
ในสังคมที่เกี่ยวของกับสื่อ และขอมูลดานสภาพการณ
ของสื่อที ่ทันสมัย นาเชื ่อถือเพื ่อนำมาเปนแนวทาง
กำหนดนโยบายดานการพัฒนาใหเกิดสื่อที่ปลอดภัย 
สื ่อที ่สรางสรรคอยางตอเนื ่อง  การจัดทำขอเสนอ
นโยบาย แผน และยุทธศาสตร เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรคมีความจำเปนอยางยิ่งท่ี

กองทุนฯ ตองมีขอมูลที ่ครบถวน รอบดานเพื ่อให
สามารถจัดทำนโยบาย แผน และยุทธศาสตรไดอยาง
ถ ูกต อง เหมาะสม สอดคล องก ับสถานการณ  ท่ี
เปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยขอมูลที ่สำคัญและ
จำเปนอยางยิ่งประการหน่ึงท่ีตองจัดทำคือการรายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับสื่อ และรายงานสภาพการณ
ของสื่อที่เกิดขึ้นและเผยแพรผานชองทางตาง ๆ ท้ัง
ชองทางของสื่อดั้งเดิม และสื่อสังคมออนไลน ซ่ึงท่ีผาน
มาสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
ยังไมเคยมีฐานขอมูล หรือจัดทำฐานขอมูลที่เกี่ยวกับ
การเปดรับสื่อและขอมูลเก่ียวกับสภาพการณของสื่อท่ี
เปนระบบมากอน 

ดวยเหตุนี ้จึงมีความจำเปนอยางยิ่งที ่ตอง
จัดทำโครงการจัดทำฐานขอมูลการเปดรับสื ่อ และ
สภาพการณของสื่อขึ ้น เพื ่อนำขอมูลดังกลาวมาใช
ประกอบในการจัดทำนโยบาย แผน และยุทธศาสตร 
รวมถึงใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
หรือการจัดทำโครงการตาง ๆ ของกองทุน 

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมการ

เปดรับสื่อของประชาชน และสภาพการณของสื่อ ท้ัง
สื่อด้ังเดิมและสื่อใหมที่เกิดข้ึนในป 2563 

2. เพ ื ่อนำข อม ูลท ี ่ ได มาจ ัดทำจ ัดทำ
ฐานขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับสื่อของประชาชนและ
สภาพการณของสื่อ เพื ่อใชเปนขอมูลสำหรับการ
ดำเนินการตามภารกิจของกองทุนฯ 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
การศึกษาครั้งน้ีใชแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของไดแก

1. ทฤษฎ ี เก ี ่ ยวก ับการเป ดร ับข าวสาร 

(Media Exposure Theory)

Mc  Combs แ ล ะ   Becker  (1979)  

อธ ิบายวาบ ุคคลจะทำการเป ดร ับขาวสารเพ่ือ
ตอบสนองความตองการ 6 ประเภทดวยกัน คือ (1) 

เพื ่อตองการรู ทันเหตุการณ (Surveillance) ทำให
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สามารถติดตามขาวความเคลื่อนไหวตาง ๆ เพื่อให
รู ทันตอเหตุการณและสถานการณที ่เกิดขึ ้นได (2) 

เพื่อชวยในการตัดสินใจ (Decision)  ทำใหสามารถ
กำหนดความคิดเห็นของตนเองตอสถานการณตาง ๆ 
รอบต ัวได   โดยเฉพาะการต ัดส ินใจท ี ่ เก ี ่ยวกับ
ชีวิตประจำวัน (3) เพื ่อชวยในการพูดคุยสนทนา 
(Discussion) เนื ่องจากการเปดรับขาวสารทำให
บุคคลผูท่ีรับสารสามารถนำขอมลูขาวสารน้ัน ๆ ไปใช
ในการพูดคุยสนทนากับบุคคลอื่น ๆ ได (4) เพื่อ
ตองการมีสวนรวม (Participation) เนื ่องจากการ
เปดรับขาวสารทำใหผูรับสารไดมีสวนในการรับรูและ
มีสวนรวมในสถานการณหรือเหตุการณตาง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นภายในสังคมรอบตัว (5) เพื่อชวยในการเสริม
ความค ิดเห ็น   (Reinforcement)   ให ม ีความ
นาเช่ือถือมากยิ่งขึ้น    อีกทั้งยังชวยในการนำขอมูล
ขาวสารที่ไดรับมาไปใชสนับสนุนการตัดสินใจที่ได
กระทำลงไปแลว และ(6) เพื ่อชวยในความบันเทิง 
(Entertainment) ทำใหบุคคลที ่ไดร ับสารมีความ
เพลิดเพลิน และชวยในการผอนคลายอารมณ ทั้งน้ี
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกเปดรับขอมูลขาวสาร
ของผู บร ิโภคที ่สำคัญไดแก (Hunt และ Ruben, 
1993) (1) ความตองการ   (Need)   เน่ืองจากความ
ตองการถือไดวาเปนปจจัยพื้นฐานทั้งทางกายและ
ทางใจที่เปนตัวกำหนดในการเลือกของผู บริโภค 
เพื ่อใหไดมาซึ ่งความพึงพอใจ และการยอมรับใน
สังคม ฯลฯ (2) ทัศนคติและคานิยม  (Attitude and 

values)     เปนปจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม เพราะทัศนคติและคานิยมของผูบริโภค
จะมีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกเปดรับขาวสาร ท้ัง
การเลือกใชสื่อตาง ๆ เลือกตีความหมาย ตลอดจน
เลือกในการจดจำ (3) เปาหมาย    (Goal)   เปน
ปจจัยหนึ่งที่จะทำใหผูบริโภคเกิดการเลือกเปดรับ
เฉพาะข อม ูลข าวสารที ่สามารถตอบสนองตอ
เ ป  า หม ายข อ งตน เ อ ง ไ ด (4) ค วา มส าม ารถ  
(Capability)   เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสามารถ
ในดานใดดานหนึ่งของผูบริโภคที่จะสงผลตอการ
เลือกเปดรับขอมูลขาวสาร (5) การใชประโยชน 

(Utility) โดยปกติทั ่วไปแลวผู บริโภคมักจะมีความ
สนใจตอขอมูลขาวสารที่สามารถนำไปใชประโยชน
ใ ห  ก ั บ ต น เ อ ง ไ ด (6) ล ี ล า ใ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร   
(Communication style)  เป นป จจ ัยที ่จะทำให
ผูบริโภคเกิดความชอบหรือไมชอบตอสื่อบางประเภท 
ทำใหสงผลตอการเลือกเปดรับขาวสารได (7) สภาวะ 
(Context)  ในที่นี ้หมายถึง สถานที่  บุคคล  หรือ
เวลาที่อยูในสถานการณตาง ๆ ที่จะทำใหการเลือก
เปดรับขอมูลขาวสารของผูบริโภคมีความแตกตางกัน
ออกไปในแตละสภาวะ (8) ประสบการณและนิสัย 
(Experience and habit)   เปนปจจัยที่เปนผลมา
จากประสบการณในการร ับขอม ูลขาวสารของ
ผูบริโภคแตละบุคคลที่มีความแตกตางกันออกไป ทำ
ใหเกิดความสนใจในขอมูลที่แตกตาง ๆ จึงสงผลให
การเลือกเปดรับขาวสารตางกันออกไปดวย กลาวได
ว าทฤษฎีการเปดรับขาวสาร (Media Exposure 

Theory) สามารถนำมาเปนแนวทางในการศึกษาคร้ัง
น ี ้ เพ ื ่ อให  เห ็นพฤต ิกรรมการเป ดร ับส ื ่ อและ
วัตถุประสงคการเลือกเปดรับขาวสารของประชาชน

2. แนวคิดเรื ่องสื ่อใหม (Mass Media & 

New Media) 

อัศวิน เนตรโพธิ์แกว (2561) แสดงทัศนะ
วา สื่อใหมมีลักษณะที่รวมเอาคุณสมบัติของสื่อเกา
ทั ้งหลายมาไวในตัว อีกทั ้งย ังมีความรวดเร็วทัน
เหตุการณคงสภาพอยูไดนาน ยิ่งไปกวานั้นสื่อใหมมี
ลักษณะเดนในเรื ่องการสื่อสารสองทางและระบบ
เครือขาย ไมมีขอจำกัดเรื่องเวลา สถานที่ และพื้นท่ี
ทำใหการใชกลไกควบคุม กำกับสื่อแบบเดิมๆ ยาก
ตอการใช ส่ือใหมสนับสนุนการเรียนรูยุคใหมไดดีมาก
ขึ้นดวยความกาวหนาของระบบดิจิทัล การหลอม
รวม 3 เทคโนโลยีคือ การสื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร 
และโทรคมนาคม ทำใหภูมิทัศนของการสื่อสารในยุค
สังคมสารสนเทศไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากอยางท่ี
ไมเคยเกิดขึ้นมากอน การพัฒนาเทคโนโลยีทำใหสื่อ
ดั้งเดิมอยางสื่อมวลชนตองปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน
อยางมาก 



วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564) 39

การพัฒนาของเทคโนโลยีสื่อมวลชน ไปสู
เทคโนโลยีสื ่อใหม ที ่มีอินเทอรเน็ตเปนตัวนำ จน
มาถ ึงเทคโนโลย ีส ื ่อส ังคมออนไลน ทำให  เ ห็น
วิวัฒนาการของการใชสื่อมวลชนไปจนถึงการใชสื่อ
สังคมออนไลน ดังนี้ (พิจิตรา สึคาโมโต , 2561) (1) 

สื่อมวลชน (Mass Media) เปนสื่อที่พัฒนามาพรอม
ก า ร ส ื ่ อ ส า ร แ บ บ ท า ง เ ด ี ย ว  ( One-way 

Communication) ซึ่งสามารถสื่อสารจากจุดหนึ่งไป
ถ ึงผ ู ร ับสารจำนวนมากได   อาท ิ  น ิตยสารและ
หนังสือพิมพ สื ่อวิทยุ โทรทัศน และสื่อภาพยนตร 
โดยสื่อประเภทนี้มักเปนสื่อที่ตองใชเม็ดเงินลงทุนสูง 
มีการควบคุมที่เครงครัด ดวยเหตุผลทางกฎหมาย
และระบบสัมปทาน ทำใหผูประกอบการหรือผูเปน
เจาของสื่อจะมีจำนวนนอยราย การผลิตเนื้อหาใน
สื่อมวลชนจะเนนการตอบสนองผูชม ผูอาน และผูฟง
จำนวนมากโดยปราศจากการโตตอบกับผู สงสาร 
(Passive Audience) (2) สื่อใหม (New Media) เปน
สื ่อที ่พัฒนามาจากการสื่อสารสองทาง (Two-way 

Communication) ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
เหมือนการสื่อสารแบบโทรศัพทที่มีผู รับและสงทั้ง
สองฝง (Interactive) สื่อใหมถือเปนพื้นที่ที่สะทอน
เส ียงของผู  ใช งานตัวเล็กตัวนอยในฐานะที ่เปน
ปริมณฑลที ่เสริมสรางความเทาเทียมกันในการ
ส ื ่อสาร (Democratizer) อีกทั ้งย ังเปดโอกาสให
ผูใชงานที่ไมใชนักวิชาชีพสื่อสามารถผลิตเนื้อหาสื่อ
เองและเผยแพร ไปในพื ้นท ี ่ออนไลน ได  (User 

Generated Content: UGC) ท ั ้ งน ี ้การใช  งานยั ง
จำกัดอยูในลักษณะการทำงานบนเว็บ 2.0 ซึ่งไดแก 
อิเมล กระดานสนทนา พ็อดคาสท (Podcast) เปน
ตน (3) สื่อสังคมออนไลน (Social Media) คือส่ือเชิง
พาณิชยที่ใชพื้นที่อินเทอรเน็ตในการประกอบกจิการ
เครือขายการสื ่อสาร (Peer-to-peer) ที่ทำใหเกิด
การสื่อสารระหวางผู คนจำนวนมาก โดยสื่อสังคม
ออนไลนนี้จะมีระบบสมาชิกเปนตัวเชื่อมตอระหวาง
ผู ใชงานดวยกันกับบริษัทเจาของแพลตฟอรม ซ่ึง
ผูใชงานจะมีสวนในการสรางเนื้อหาสื่อในเครือขาย
น ั ้ น ๆ  ( User Generated Content: UGC)  หรื อ

กลาวไดว าผ ู ใชงานเปนทั ้งผ ู ผลิตส ื ่อ (Content 

Creator) ในขณะเดียวกันก็เปนผูรับสาร (Audience) 

ในคราวเดียวกัน  การนำแนวคิดเรื่องสื่อใหม (Mass 

Media & New Media) มาใชในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
เป นแนวทางการว ิ เคราะห ความส ัมพ ันธ ของ
พฤติกรรมการเปดรับสื่อและสภาพการณการใชสื่อ
โดยเฉพาะสื่อใหมของประชาชนที่ปรากฏในชวงป 
พ.ศ.2563

3. แนวคิดเกี ่ยวกับนิเวศวิทยาของสื่อ 

(Media Ecology) 

Christine Nystrom (1973) นั ก
นิเวศวิทยาของสื ่อใหความสนใจในประเด็นการ
ปฏิสัมพันธของสื่อที ่ใชในการสื่อสาร เทคโนโลยี 
เทคนิค และกระบวนการตาง ๆ ที ่ เก ี ่ยวของกับ
ความรูสึก คุณคา และพฤติกรรมของมนุษย สำหรับ
ในประเทศไทยแนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาของสื่อกลาว
ไดวาเริ่มเปนท่ีรูจักขยับขยายมากข้ึน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในงานวิจัยของ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยาและ
คณะ (2562) ที่ศึกษาระบบนิเวศสื่อของประเทศไทย
อย างช ัดเจน โดยได  ให น ิยามความหมายและ
องคประกอบของนิเวศสื ่อวา หมายถึง ระบบการ
สื่อสารที่มนุษยผู เปนทั้งผู ใชสื ่อและผูสรางเนื้อหา
สาระ (Prosumer) ผานสื่อ เปนศูนยกลางของระบบ 
ถ ูกแวดลอมและมีปฏ ิส ัมพ ันธ ก ับหนวยต างๆ 
ประกอบไปดวย (1) ปฏิส ัมพันธ ก ับบุคคลอื ่นท่ี
แตกตางกัน ไมวาจะเปนความแตกตางดานลักษณะ
ทางประชากรศาสตร ความสนใจ และลักษณะอื่น ๆ 
(2) ปฏิสัมพันธกับเนื้อหา ชองทางสื่อ เทคโนโลยีการ
สื่อสาร (3) ปฏิสัมพันธกับระบบตาง ๆ ไดแก ระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบกฎหมาย และการ
กำกับดูแล รวมถึงระบบสังคม วัฒนธรรม และชุมชน
ทั ้งชุมชนบนโลกทางกายภาพและบนโลกไซเบอร

สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของสื่อ 
(Media Ecology) สามารถนำมาเปนแนวทางเพ่ือ
ศึกษาสภาพการณของสื่อชวงป พ.ศ.2563 วาปรากฏ
เชนใดโดยเฉพาะมิติดานปฏิสัมพันธของผูคนในการ
สื่อสาร
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วิธีการดำเนินงานวิจัย

การศ ึ กษาคร ั ้ งน ี ้ เ ป  นการว ิ จ ั ย แบบ

ผสมผสาน (Mixed Methods Research) มีวิธีการ

ค ื อ  ( 1) ศ ึ ก ษา จ า ก เ อกส า ร  ( Documentary 

Research) สำรวจและวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับสื่อ

และพฤติกรรมการเปดรับสื ่อของคนไทย รวมถึง

สภาพการณของส ื ่อท ี ่ปรากฏในป 2563 จาก

แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ทั้งในและ

ตางประเทศ (2) การสำรวจขอม ูลเชิงปร ิมาณ 

(Survey Research) 2 วิธี (ก) สำรวจในสนามวิจัย 

(On Field) เป นการลงพื ้นที ่ เก ็บแบบสอบถาม

จำนวน 1,000 ชุดใน 5 พื้นท่ี11 โดยสุมแบบเจาะจง

เล ื อกพ ื ้ นท ี ่ / ภ ู ม ิ ภ าคละ  1  จ ั งหว ั ด  ไ ด  แก

กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม) ภาค

กลาง(จังหวัดชลบุร ี ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(จ ั งหว ั ดนครราชส ีมา )  และภาคใต  ( จ ั งห วัด

นครศรีธรรมราช ) พื้นที่ละ 200 ชุด และแจกกลุม

ตัวอยางใหกระจายตามชวงอายุ 5 ชวง12 ไดแก อายุ 

0-14 ป/15-24 ป/25-54 ป /55-64 ป และ 65 ปข้ึน 

(ข) สำรวจขอมูลจากระบบออนไลน ผาน Google 

Form จำนวน 300 ชุดกระจายตามภูมิภาค โดยให

กลุมตัวอยางตอบตามความสมัครใจ  รวม 1,300 ชุด 

(3) จัดประชุมเชิงปฏิบัต ิการจำนวน 1 ครั ้ง เพ่ือ

นำเสนอผลการศึกษาและรับฟงขอเสนอแนะจาก

กองทุนพัฒนาสื ่อปลอดภัยและสรางสรรคโดยมี

ผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญเขารวมประชุมเพื่อรับฟง

และใหขอเสนอแนะดวย รวมจำนวน 18 ทาน

11 แบงพ้ืนที่ตามเกณฑสำนักงานสถิติแหงชาติ

ผลการศึกษา

พฤติกรรมการเปดรับสื่อของคนไทย

ผลการสำรวจข อม ูลปฐมภูม ิ โดยแจก

แบบสอบถามในสนามวิจัย 5 พ้ืนท่ี คือ ภาคเหนือ (จ.

เ ช ี ย ง ใ ห ม  )  ภ า ค ก ล า ง  ( จ . ช ล บ ุ ร ี )  ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.นครราชสีมา) ภาคใต (จ.

นครศรีธรรมราช) และกรุงเทพมหานคร และการใช

แบบสอบถามออนไลน (Google Form) รวมจำนวน

กลุ มตัวอยาง 1,300 คน พบวาสื ่อดั ้งเดิมที ่กลุม

ตัวอยางใชมากที่สุดคือโทรทัศน (ชมจากเครื่องรับ

โทรทัศน) 573 คน (รอยละ44.08) สวนสื่อใหมที่กลุม

ตัวอยางใชมากท่ีสุดและสวนใหญตอบวาใชทุกวัน คือ

เฟซบุก 952 คน (รอยละ 73.23) รองลงมาคือไลน 

946 คน (รอยละ 72.77) ยูทูบ 894 (รอยละ68.77) 

แมสเซนเจอร 784 (รอยละ 60.31) ดังตารางนี้

12 ตามเกณฑสำนักงานคณะกรรมการการลงทุน (BOI)
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สื่อที่ใช

พฤติกรรม

การเปดรับสื่อ

ของกลุม

ตัวอยางสวน

ใหญ

1. วิทยุ
(ฟงจากเคร่ืองรับวิทยุ)

115 49 65 94 194 783
ไมใชเลย

8.85% 3.77% 5.00% 7.23% 14.92% 60.23%

2. โทรทัศน
(ชมจากเคร่ืองรับโทรทัศน)

573 114 134 161 182 136
ใชทุกวัน

44.08% 8.77% 10.31% 12.38% 14.00% 10.46%

3. ภาพยนตร
(ชมในโรงภาพยนตร)

125 92 143 191 421 328
นานๆคร้ัง

9.62% 7.08% 11.00% 14.69% 32.38% 25.23%

4. หนังสือพิมพ (กระดาษ) 34 29 42 90 285 820
ไมใชเลย

2.62% 2.23% 3.23% 6.92% 21.92% 63.08%

5. นิตยสาร (กระดาษ) 19 25 46 105 279 826
ไมใชเลย

1.46% 1.92% 3.54% 8.08% 21.46% 63.54%

6. เฟซบุก (Facebook) 952 81 56 54 41 116
ใชทุกวัน

73.23% 6.23% 4.31% 4.15% 3.15% 8.92%

7. ไลน (Line) 946 112 88 54 25 75
ใชทุกวัน

72.77% 8.62% 6.77% 4.15% 1.92% 5.77%

8. อินสตาแกรม 
(Instagram: IG)

610 93 81 61 79 376
ใชทุกวัน

46.92% 7.15& 6.23% 4.69% 6.08% 28.92%

9. ยูทูบ (YouTube) 894 130 96 57 37 86
ใชทุกวัน

68.77% 10.00% 7.38% 4.38% 2.85% 6.62%

10. ทวิตเตอร (Twitter 326 105 101 92 104 572
ไมใชเลย

25.08% 8.08% 7.77% 7.08% 8.00% 44.00%

11. แมสเซนเจอร(Messenger) 784 100 65 64 73 214
ใชทุกวัน

60.31% 7.69% 5.00% 4.92% 5.62% 16.46%

12. (TikTok) 412 82 86 70 98 552
ไมใชเลย

31.69% 6.31% 6.62% 5.38% 7.54% 42.46%

13. เว็บไซต (Website) 554 213 149 104 83 197
ใชทุกวัน

42.62% 16.38% 11.46% 8.00% 6.38% 15.15%

14. กูเกิ้ล 
(Google Search Engine)

714 214 122 76 42 132
ใชทุกวัน

54.92% 16.46% 9.38% 5.85% 3.23% 10.15%
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ความคิดเห็นตอสภาพการณของส่ือ

สำหรับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสภาพการณของสื่อป พ.ศ. 2563 ในประเด็นตางๆ พบวาสื่อที่

กลุมตัวอยางเห็นวาเปนสื่อที่มีขอมูลขาวสารนาเชื่อถือที่สุดอันดับแรก คือ สื่อโทรทัศน รองลงมาคือหนังสือพิมพ 

และวิทยุตามลำดับ และยังพบวาสื่อใหมอยางเฟซบุกแมจะเปนสื่อที่ยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่องตอไปแตก็

เปนสื่อที่เห็นวากอนจะเชื่อหรือสงตอควรประเมิน พิจารณากลั่นกรองหรือตรวจสอบขอมูล/เนื้อหากอนมากที่สุด

เพราะเปนสื่อท่ีมีโอกาสที่จะมีเน้ือหาท่ีไมสรางสรรคและไมปลอดภัยมากท่ีสุด ดังตาราง

ประเด็น ลำดับที่ 1 ลำดับท่ี 2 ลำดับท่ี 3

1) ส่ือท่ีทานเห็นวามีขอมูล/ขาวสารนาเช่ือถือท่ีสุด โทรทัศน
รอยละ 46.92

หนังสือพิมพ
รอยละ 15.31

วิทยุ
รอยละ 13.46

2) ส่ือท่ีทานเห็นวายังคงไดรับความนิยมอยางตอเน่ืองตอไปมากท่ีสุด เฟซบุก
รอยละ 28.54

ยูทูบ
รอยละ 15.15

ต๊ิกตอก
รอยละ 10.54

3) ส่ือท่ีทานเห็นวามีอิทธพิลตอทานมากท่ีสุด โทรทัศน
รอยละ 25.69

เฟซบุก
รอยละ 15.15

ยูทูบ
รอยละ 15.69

4) ส่ือท่ีทานเห็นวากอนจะเช่ือหรือสงตอควรประเมิน พิจารณากล่ันกรองหรือ
ตรวจสอบขอมูล/เน้ือหากอนมากท่ีสุด 

เฟซบุก
รอยละ 30.77

ไลน
รอยละ 15.62

ทวิตเตอร
รอยละ 13.23

5) ส่ือท่ีทานเห็นวามีขอมูล/เน้ือหาไมสรางสรรคและไมปลอดภัยมากท่ีสุด เฟซบุก
รอยละ 21.08

ทวิตเตอร
รอยละ 13.54

ต๊ิกตอก
รอยละ 16.31

สภาพการณของสื่อ 

ผลการศึกษาพบสภาพการณของสื่อท่ีสำคัญ ดังน้ี

1. สภาพการณของสื ่อดานความนาเชื ่อถือของสื ่อ ในป 2563 พบผลการศึกษาที ่สะทอนใหเห็น

ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับสื่อของคนไทยกับความนาเชื่อถือของสื่อชวงเกิดเหตุวิกฤตโรคระบาดโค

วิด-19 ในประเทศที่ไมเคยประสบมากอนวา  แมคนไทยจะนิยมเปดรับสื่อใหมหรือสื่อสังคมออนไลนในแตละ

แพลตฟอรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องก็ตาม แตเมื่อเกิดเหตุการณการระบาดของโรคอุบัติใหมในประเทศขึ้น สื่อมวลชน

จะไดรับความนิยมและมีบทบาทสำคัญมากเนื่องจากประชาชนยังเชื่อมั ่นวาหากตองการไดรับขอมูลขาวสารท่ี

นาเชื่อถือและเปนประโยชนสื่อมวลชนประเภทโทรทัศน วิทยุจะเปนสื่อที่ประชาชนเห็นวาตอบสนองความตองการ

ในเรื่องน้ีไดดีกวาส่ือใหม หรือหากไมมั่นใจกับขอมูลขาวสาร ประชาชนจะเลือกเปดรับสื่อโทรทัศน วิทยุ ควบคูไปกับ

สื่อใหมดวยเพ่ือใหเกิดความมั่นใจในการรับรูขอมูล 
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ผลการศึกษาครั้งนี้อภิปรายสนับสนุนเรื่อง

การใชสื่อมวลชนควบคูกับสื่อใหมของประชาชนได 

คือ ผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากสำรวจ

ของสำนักงาน กสทช. ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผูชม

โทรทัศนในรอบป 2563 โดยแบงชวงเวลาการสำรวจ

ตามสถานการณการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 

คือ (1) ไตรมาสที่ 1 ชวงเดือนมกราคม - มีนาคม 

2563 ซึ่งเปนชวงกอนที่สถานการณการแพรระบาด

เชื้อไวรัสโควิด-19 จะเกิดขึ้นในประเทศไทย (2) ไตร

มาสที่ 2 ชวงเดือน เมษายน-มิถุนายน 2563 ซึ่งเปน

ชวงที่การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดข้ึน

อยางชัดเจน (3) ไตรมาสที่ 3 ชวงเดือนกรกฎาคม-

กันยายน 2563 ซึ่งเปนชวงที่เริ่มปรับวิถีชีวิตเขาสูยุค

ความปกติใหม (New Normal) แบบชั่วคราว  (4) 

ไตรมาสที่ 4 ชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 เปน

ชวงที่ปรับวิถีชีวิตเขาสูยุคความปกติใหมแบบระยะ

ยาว  พบวา ชวงไตรมาสที่ 2 ซ่ึงเปนชวงที่การแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เกิดข้ึนอยางชัดเจนน้ัน 

ผู ชมทั ่วประเทศมีแนวโนมใชเวลาในการร ับชม

โทรทัศนมากขึ้น โดยผูชมมีระยะเวลาในการรับชม

โทรทัศนเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นรอยละ 5.37 เมื่อเทียบ

ก ั บ ช  ว ง เ ว ล า เ ด ี ย ว ก ั น ก ั บ ป   2 5 6 2 

(http://broadcast.nbtc.go. th/data/ academic

/file/640100000005.pdf, สืบคนเมื่อวันท่ี 20 ธ.ค.

2563)   สอดคลองกับผลการศึกษาของบริษัท นีล

เส็น มีเดีย ประเทศไทย ที่จัดทำรายงานภูมิทัศนสื่อ

ในประเทศไทยและสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคความปกติใหม” 

( WHAT’S NEXT IN THE NEW NORMAL  โ ด ย

สำรวจพฤติกรรมการเปดรับสื ่อของคนไทยในชวง

กอนโควิด-19 ระบาดในประเทศไทย (ชวงประมาณ

เดือนมกราคม-กลางเด ือนมีนาคม 2563) ชวง

ระหวางโรคโควิด-19เริ่มระบาดรุนแรงมากขึ้น (ชวง

ประมาณเดือนเมษายน-ตนมิถุนายน 2563) และชวง

การปรับตัวอยูกับวิถีชีวิตใหม (New Normal) ของ

คนไทย  (ชวงกลางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563) 

พบวาชวงโรคโควิด-19 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  

เริ่มระบาดรุนแรงคนไทยใชสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน

เพิ่มมากขึ้น โดยเปดรับขาวสารขอมูลผานสื่อวิทยุ

และสื่อโทรทัศนควบคูไปกับสื ่อสังคมออนไลน สื่อ

โทรทัศนเปดรับชวงเดือนเมษายน 2563 เพ่ิมข้ึนรอย

ละ 9 และเดือนพฤษภาคมเพิ่มข้ึนรอยละ 4  สวนสื่อ

วิทยุฟงเพ่ิมข้ึนในชวงเดือนเมษายน รอยละ 17 เดือน

พฤษภาคมเพิ ่มร อยละ 24 โดยสูงส ุดค ือเด ือน

มิถุนายน 2563 พบวามีอัตราการเปดรับสื ่อวิทยุ

เ พ ิ ่ ม ข ึ ้ น ร  อ ย ล ะ  3 4  ( อ  า ง ใ น 

https://www.bangkokbiznews.com /news 

/detail/898217,17 กันยายน 2563, สืบคนวันท่ี 20 

ธ.ค.2563 ) เชนเดียวกับผลการศึกษาของ จารุวรรณ 

กิตตินราภรณ (2564) ศึกษาเรื่อง การใชสื่อกับการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมปกติใหมดานสุขภาพในชวง

การระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19): กรณีศึกษา

จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางซ่ึง

ไดแกผูสูงอายุ เกษตรกร ขาราชการ แรงงานขามชาติ 

นักศึกษา และผูประกอบการ ที่ไดรับผลกระทบจาก

การระบาดของไวรัสโคโรนา ในชวงเดือนมีนาคม –

เมษายน 2563 เป ดรับและใชประโยชนจากสื่อ

อินเทอรเน็ตเปนอันดับแรกเพราะเขาถึงไดงายกวา 

คือ เฟซบุก ทวิตเตอร กูเกิ้ล เว็บไซต ยูทูบและไลน 

สวนอันดับท่ีสองคือสื่อมวลชนท่ีเปนสื่อโทรทัศน 

นอกจากนี ้หากพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางการเปดรับสื่อกับความนาเชื่อถือของขอมูล

ขาวสารพบวา      แมจะเปดรับสื่อเฟซบุกมากกวา

แตกลุ มตัวอยางกลับเชื ่อถือขอมูลขาวสารจากสื่อ

โทรทัศนมากกวาเฟซบุกเนื่องจากเห็นวา     เพจเฟ
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ซบุกสามารถเลาเรื่องหรือใหขอมูลตามความตองการ

ของผู ใชได หลากหลายวิธ ีแตความนาเชื ่อถือสื่อ

โทรทัศนจะนาเช่ือถือมากกวาเพราะมีนักขาวลงไปหา

ขาวในพื้นที่สามารถตรวจสอบคัดกรองขอมูลจาก

แหลงขาวในพื้นที่และแหลงขาวที่เปนหนวยงานรัฐ

ประกอบกับเห็นวานักขาวจากสื่อโทรทัศนมีความ

เปนทางการมากกวาในขณะที่เพจหรือเว็บไซดบาง

แหงดูไมนาเช่ือถือ ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผล

การศึกษาครั้งน้ีท่ีกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวาเฟซบุก

เปนสื่อที่ยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่องตอไป 

(รอยละ 28.54) แตก็เปนสื่อท่ีตองใชอยางระมัดระวัง

เพราะมีโอกาสที่จะมีขอมูลหรือเนื้อหาไมสรางสรรค

และไมปลอดภัยมากที่สุด (รอยละ 21.08) โดยกลุม

ตัวอยางเห็นวาการจะเชื่อหรือสงตอขอมูลที่เห็นผาน

เฟซบุ กควรประเม ิน พ ิจารณากลั ่นกรองหรือ

ตรวจสอบขอมูล/เน้ือหากอน (รอยละ 30.77)

แมสื่อใหมจะไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง

เพราะผูคนสามารถเขาถึงและคนขอมูลไดงาย มี

รายละเอียดที่ตองการมากสามารถติดตามขอมูลได

ทุกวันทุกเวลา แตถาหากประชาชนท่ีเปนผูบริโภคสื่อ

ตองการความเชื ่อมั ่นจากขอมูลขาวสารที่เกี ่ยวกับ

เหตุการณวิกฤตในประเทศโดยเฉพาะเรื่องโรคระบาด

อุบัติใหมสื่อมวลชนยังคงไดรับความนาเชื่อถือและ

เปนชองทางการสื่อสารสุขภาพไปยังประชาชนท้ัง

ประเทศไดเปนอยางดี แตการสื่อสารจะเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพนั้นนอกจากเลือกใชสื ่อที่ประชาชน

เช่ือมั่นหรือใชสื่อโดยใหความสำคัญกับจุดแข็งของสื่อ

แลวสิ่งสำคัญที่รัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจะ

สื่อสารในภาวะวิกฤตคือการกำหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงคของการสื่อสารใหชัดเจน  เชน ชวง

วิกฤตโควิด-19 เปนชวงที่ประชาชนตองการทราบ

ความเคลื่อนไหวของการระบาดท้ังในดานสถิติตัวเลข

และ/หรือขอมูลเชิงลึกท่ีเกี่ยวกับเรื่องการระบาดของ

โรคโควิด-19 ซึ่งเปนขอมูลใหมที่ทุกคนตองการรับรู

ไมวาจะเปนจำนวนผูติดเชื้อ ผูรักษาหาย ผูเสียชีวิต 

การปฏิบัติตนเพื่อใหปลอดภัยจากโรค การฉีดวัคซีน

ปองกันโรค การไมไปในที่ส ุ มเสี ่ยงโรค ฯลฯ การ

สื่อสารไปยังประชาชนในเรื่องดังกลาวจึงควรชัดเจน

วามุ งใหเกิดวัตถุประสงคเชิงความรู  ทัศนคติ หรือ

พฤติกรรม (สมิทธิ ์ บุญชุติมาและชนาภา หนูนาค, 

2560) นอกจากน้ีมีการศึกษาท่ียืนยันถึงการใชขอมลู

จากสื่อมวลชนเพื่อใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับ

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดย เฉียนหลิว และ

คณะ (Qian Liu, 2020: Online) ได ศ ึกษาเร ื ่อง 

“การสื่อสารดานสุขภาพผานสื่อใหมในชวงเริ ่มตน

ของการระบาดของโควิด-19 ในประเทศจีน: แนว

ทางการสร างแบบจำลอง” ม ีว ัตถ ุประสงคเพื่อ

รวบรวมรายงานการนำเสนอของสื่อเกี่ยวกับโควิด-

19 และตรวจสอบรูปแบบของการสือ่สารดานสขุภาพ

ที ่มีสื ่อเปนศูนยกลาง ตลอดจนบทบาทของสื ่อใน

วิกฤตโควิด-19 ที่กำลังดำเนินอยูในประเทศจีน โดย

พบวาในขณะที่มีจำนวนผูปวยเพิ่มขึ้นในประเทศจีน 

เนื่องจากโรครายนี้แพรกระจายอยางรวดเร็ว ขอมูล

จากสื่อมวลชนจะไดรับความเชื ่อถือจากประชาชน

โดยเฉพาะขอมูลดานสุขภาพเกี ่ยวกับไวรัสโคโรนา

สายพันธุ ใหมนี ้ เชน การกอโรค การแพรกระจาย 

การปองกัน และการกักกัน 

ไม  เพ ียงแต ช วงสถานการณว ิกฤตใน

ประเทศที่สื่อมวลชนยังคงไดรับความไววางใจในดาน

ความนาเชื่อถือแตยังมีการศึกษาที่แสดงใหเห็นวาแม

จะอยูในยคุที่ส่ือใหมไดรับความนิยมแตผูรับสารยังคง

มีความเชื ่อถือในขอมูลขาวสารของสื่อดั ้งเดิม โดย

ไอดิด และคณะ (Syed Arabi Idid, Shahrul Nazmi 

Sannusi แ ล ะ  Mohammed Fadel Arandas,
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2019)  ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพึ่งพา การเปดรับสื่อ

และความนาเชื ่อถือของสื ่อ” การวิจัยนี ้มุ งศึกษา

ความนาเชื่อถือของสื่อดั้งเดิมที่เปนสื่อวิทยุ โทรทัศน

และสื่อใหมที ่เปนโซเชียลมีเดียในมุมมองของผูชม 

ทั้งน้ีคำวาความนาเช่ือถือของสื่อมักถูกใหความหมาย

โดยพิจารณาจากแหลงขาวหรือที่มาของขอมูลที่สื่อ

นำเสนอและความเปนกลางของสื ่อ แตก็พบวามี

การศึกษาหลายช้ินท่ีเช่ือวาย่ิงส่ือถูกเปดรับมากขึ้นยิ่ง

สะทอนวาสื ่อนั ้นมีความนาเชื ่อถ ือมากขึ ้นด วย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาจาก

บริบทการเลือกตั ้งทั ่วไปครั ้งที ่ 14 ของประเทศ

ม า เ ล เ ซ ี ย   ( Malaysia after the 1 4 th General 

Election Malaysia)  โดยทำการศึกษา 2 ครั ้งคือ

ช วงก อนและหล ังการเล ือกต ั ้ ง  คร ั ้ งแรกแจก

แบบสอบถาม จำนวน 2 ,551 ช ุดในช วงเด ือน

มกราคม 2018 คร้ังท่ี 2 แจกแบบสอบถามชวงเดือน

เมษายน ป 2019 มีผ ู ตอบแบบสอบถามจำนวน 

1,544 ชุด  รวมแจกทั้งสิ้น จำนวน 4,095 ชุด เพื่อ

ตรวจสอบแนวคิดของกลุ มตัวอยางท่ีมีต อความ

นาเชื่อถือของสื่อวามีความสัมพันธกับการเปดรับส่ือ

หรือไม ผลการศึกษาพบวาชาวมาเลเซียรับรู วาสื่อ

ดั้งเดิมที่เปนสื่อวิทยุ โทรทัศนและหนังสือพิมพเปน

สื่อที่มีความนาเชื่อถือมากกวาสื่อใหม (อินเทอรเน็ต  

ข าวออนไลน เฟซบุ ก และ ทวิตเตอร ) ทั ้งนี ้สื่อ

โทรทัศนถูกมองวามีความนาเชื่อถือสูงสุดในขณะท่ี 

Twitter ต่ำที่สุด  ผลการศึกษาพบวาชาวมาเลเซีย

เห็นวาในสื ่อสังคมออนไลนมีความนาเชื ่อถือต่ำ

เนื่องจากสภาพแวดลอมของขาวที่นำเสนอมีเนื้อหา

ไปในลักษณะหลอกลวง (Fake News)  มีการใช

ข  อ ม ู ล เ ท ็ จ ห ร ื อ ข  อ ม ู ล ท ี ่ ผ ิ ดพ ล า ด  ( False 

information) รวมถึงแหลงที ่มาของเนื ้อหาในสื่อ

ดั้งเดิมสวนใหญเปนท่ีรูจักหรือไดรับการตรวจสอบซ่ึง

แตกตางจากสื่อใหม ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาสื่อใหมมี

ความนาเชื่อถือนอยกวาสื่อดั้งเดิมท่ีเปนส่ือมวลชน 

2. สภาพการณของสื ่อดานภูมิทัศนและ
ระบบนิเวศสื่อไทย ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาภูมิทัศน
และระบบนิเวศสื่อไทยที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวของกับ 
“ เ ท ค โ น โ ล ย ี ก า ร ส ื ่ อ ส า ร  ( Communication 

Technology)” “เศรษฐก ิจ (Economy)” และ 
“ผูกระทำการทางการสื่อสารทั้งในฐานะของผูสราง
และผู  ใช ส ื ่อ (Prosumer)” โดยเกิดปราฎการณ 
“ปรับ เปลี่ยน ปด” กับส่ือตาง ๆ ขึ้น ซ่ึงเก่ียวของกับ
ความอยู รอดขององคกรสื ่อทั ้งส ื ่อดั ้งเด ิมอยาง
สื่อมวลชนและสื่อใหมที่เปนโซเชียลมีเดีย การดิ้นรน
ขององคกรสื่อทั้งการปรับโครงสรางองคกร การยุบ
รวมแผนก การลดพนักงาน การปรับแผนทางธุรกิจ 
การขยายชองทางการสื่อสาร และการเปลี่ยนรูปแบบ
ธุรกิจสื ่อ รวมถึงการตัดสินใจปดบริษัทเพราะไม
สามารถสรางกำไรจากการผลิตสื่อไดอีกตอไป สาเหตุ
เกิดจากหลายปจจัยโดยปจจัยสำคัญคือ“พฤติกรรม
ของผู ใชสื ่อที ่เปลี ่ยนแปลงไป” โดย พบวาความ
เปลี่ยนแปลงนั้นมาจาก “เทคโนโลยีการสื่อสาร” ที่
เปล ี ่ยนแปลงไปนั ่นเอง ในทัศนะของสำนักคิด 
“ เ ท ค โ น โ ล ย ี ก า ร ส ื ่ อ ส า ร เ ป  น ต ั ว ก ำ ห น ด 
( Communication Technology Determinism) ” 
เชื ่อวาเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปเปน
สาเหตุหลักที่ทำใหเกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงใน
มิติอื ่นๆ ของสังคม ดังที ่ D. McQuail (1994) ได
เสนอวา เทคโนโลยีการสื่อสารเปนพื้นฐานของทุก
สังคม เทคโนโลยีแตละชนิดจะเหมาะสมกับรูปแบบ
โครงสรางสังคมแตละอยาง ขั้นตอนของการผลิตและ
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารจะเปนตัวนำใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และการปฏิวัติเทคโนโลยีการ
สื่อสารในแตละครั้งจะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ส ังคมตามมาเสมอ (D. McQuail, 1994 อ างใน
กาญจนา แกวเทพ, 2541)
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การจัดทำฐานขอมูลการเปดรับสื่อและสภาพการณ

ของสื่อ

การดำเนินงานดานการจัดทำฐานขอมูล

การเปดรับสื่อและสภาพการณของสื่อทำการศึกษา

และวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับสื่อของประชาชน 

รวมถึงวิเคราะหสภาพการณของสื่อ ระหวางเดือน

มกราคม - ธันวาคม 2563 ผลการศึกษา พบดังน้ี (1) 

การจัดทำฐานขอมูล (Database) เรื่องใดเรื่องหน่ึง

นั ้น ควรมีเนื ้อหาที ่เปนเร ื ่องราวเดียวกันหรือมี

ขอบเขตของเน้ือหาท่ีชัดเจนวาเปนเรื่องอะไรเพ่ือใหผู

เขาใชขอมูลไดขอมูลตรงตามท่ีตองการและตรงตามท่ี

ผ ู สร างฐานข อม ูลกำหนดไว   (2) การจ ัดระบบ

ฐานขอมูล (Database System) เมื ่อมีขอมูลตรง

ตามที่กำหนดแลวตองมีการจัดระบบฐานขอมูล แบง

เนื้อหาในฐานขอมูลเปนกลุมยอยหรือหัวเรื่องยอย

ภายใตประเด็นเดียวกันเพ่ือใหผูบันทึกขอมูลทราบวา

ตองบันทึกขอมูลอะไรลงในหัวเรื่องใดในฐานขอมูล 

สำหรับการศึกษาครั ้งนี ้พบวา เน้ือหาท่ี

เก่ียวกับการเปดรับสื่อจะมีหัวเรื่องยอยหรือกลุมยอย

ของขอมูลคอนขางชัดเจนเพราะมีทฤษฎีดานการ

เปดรับสื่อที่กำหนดไว เชน Mcleod และ O’Keefe 

(1972) ไดเสนอตัวชี้วัด (Index) ที่จะนำมาใชในการ

วัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Media exposure) ซ่ึง

สามารถวัดได 2 ประเภท คือ (1) วัดจากระยะเวลาท่ี

ใชกับสื่อ หมายถึง การวัดจากระยะเวลาที่บุคคลมี

การเปดรับขาวสารตาง ๆ  จากสื่อในแตละครั้ง (2) วัด

จากความถี่ของการใชสื่อ หมายถึง การวัดความถี่ใน

การใชสื ่อของแตละบุคคล ซึ ่งจะแยกตามประเภท

ของเนื ้อหาที ่ต างก ัน เช น ความถ ี ่ ใ นการอ าน

หนังสือพิมพในหนาขาวสังคม หรือความถี่ในการรับ

ฟงรายการวิทยุ เปนตน ในขณะที่การศึกษาตัวแปร

ดานสภาพการณสื่อกลับพบวามีหลากหลายประเด็น

มาก ซ ึ ่ งการศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ ก ำหนดน ิยามของ

สภาพการณสื่อไววา หมายถึง เหตุการณ เรื่องราว

เกี่ยวกับการใชสื่อ การทำหนาที่ของสื่อทั้งสื่อมวลชน

ที ่เปนสื ่อดั ้งเดิมและสื ่อใหมที ่เปนขององคกรสื่อ

ดั้งเดิมและของหนวยงาน กลุมบุคคล หรือบุคคลใดๆ 

ที่ใชและเผยแพรขอมูลขาวสาร ซ่ึงมีความสัมพันธกับ

บริบทของสังคมไทยและมีผลกระทบในดานตางๆ ที่

เกิดข้ึนในชวงป 2563 

เมื่อสำรวจและวิเคราะหสภาพการณสื่อที่

เกิดขึ ้นในป 2563 พบวา คำวาสภาพการณสื ่อมี

หลากหลายประเด็นที่เขาขายและแตละประเด็นมี

ความทับซอนอยู เชน เรื่องนิเวศสื่อที่มีมิติเกี่ยวของ

กับภูมิทัศนสื่อ จริยธรรมสื่อ บทบาทการทำหนาท่ี

ของสื่อ ความอยูรอดและการปรับตัวขององคกรสื่อ 

การหลอมรวมสื่อ ขาวลวง ขอมูลเท็จ ขอมูลบิดเบือน

ในสื่อ การสรางความรุนแรงการกลั่นแกลงกันในสื่อ 

การเฝาระวังและรูเทาทันสื่อ เครือขายการสื่อสาร

เพื่อเฝาระวังสื่อ เปนตน ดังนั ้นการนำขอมูลดาน

สภาพการณสื่อมาเปนฐานขอมูลจะมีขอดีคือจะได

ประเด็นที่หลากหลายมาอยูในฐานขอมูล แตภายใต

ความหลากหลายผูคัดเลือกและบันทึกขอมูลจะตอง

กำหนดประเด็นยอยใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดความทับ

ซอนของขอมูลที่นำเสนอ ทั้งนี้การจัดทำฐานขอมูล

การเปดรับสื่อและสภาพการณสื่อพบวาลักษณะของ

ขอมูลที่นำมาจัดเก็บในฐานะขอมูล ควรเปนขอมูลท่ี

ไดรับอนุญาตจากเจาของขอมูลหรือหากเปนขอมูลท่ี

นำมาเผยแพรไดตองอางอิงแหลงที ่มาขอมูล เปน

ขอมูลที่นาเชื ่อถือมีประโยชนและเปดเผยได เปน
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ขอมูลที่ไมละเมิดสิทธิหรือพาดพิงบุคคล กลุมบุคคล 

หนวยงานองคกรไดรับความเสียหาย เปนขอมูลท่ี

ทันสมัย (Update) มีลักษณะ Dynamic เปนขอมูล

ที่มีการจัดระบบประเภทขอมูล (Information) ไวให

เขาถึงสะดวก  รวดเร็ว และเปนขอมูลที่มีทั้งภาพ 

ขอความ เสียง ภาพเคลื ่อนไหวที ่นาสนใจ สราง

ปฏิสัมพันธกับผู ใชได สอดคลองกับการศึกษาของ 

กฤชสุวัชร  ประโยชนพิบูลผล (2554) ที่เสนอวาการ

จัดทำฐานขอมูลเพื ่อพัฒนาระบบการจัดเก็บและ

สืบคนขอมูลใหกับผูใชทั้งผานเครือขายอินเทอรเน็ต

หร ือช องทางที ่ เป นเอกสารก็ตามตองสามารถ

ตอบสนองผูใชไดอยางรวดเร็วและมขีอมูลท่ีนาเช่ือถือ 

ขอเสนอแนะดานการจัดทำฐานขอมูลของกองทุน

พัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

1. หากกองทุนพัฒนาสื่อฯจะจัดทำฐานขอมูล

เพื่อใหมีเนื้อหาท่ีจำเปนสำหรับประชาชนควรเปนท้ัง

ขอมูลพื้นฐาน(Data) ขอมูลที่เปนพลวัตร (Dynamic 

Data) เปนความรู (Knowledge) ทันสมัยในลักษณะ

สารสนเทศค ือม ีการจ ัดระบบประเภทข อมูล 

(Information) เปนหมวดหมู ไว ใหเขาถึงสะดวก

งายดาย

2. กา รจ ั ดทำ ฐ านข  อม ู ล คว ร เ ล ื อ ก ใ ช

แพลตฟอรมท่ีคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุมอายุเขาถึงงาย 

ไมซับซอน สามารถยอนกลับไปดู มีสวนรวมแสดง

ความค ิดเห ็น ร วมเผยแพรข อมูลได   จะทำให

ฐานขอมูลนาสนใจและไดรับการตอยอดขยายผลโดย

ผูใชสื่อเอง เปนประโยชนใหกับคนไทยไดหลากหลาย

กลุม 

3. การจัดทำฐานขอมูลที่กองทุนพัฒนาสื่อฯ 

จะดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรควรมีขอมูลท่ี

เกี่ยวของกับประเด็นที่หลากหลาย อาทิ โรคระบาด 

สิ่งแวดลอม สิทธิเสรีภาพชนกลุมนอย ฯลฯ และเปน

ขอมูลท่ีเช่ือมโยงใหเห็นผลกระทบที่มีตอกลุมประเทศ

เพื่อนบานอาเซียน หรือประเทศตาง ๆ กับสังคมไทย

รวมดวยเพื่อใหเปนฐานขอมูลที่มีขอมูลรอบดานท่ัว

โลก แต คนไทยสามารถนำมาใช ประโยชน  ใน

ชีวิตประจำวันได

4. การจัดทำฐานขอมูลนอกจากเปนขอมูล

ปฐมภูม ิที ่ ได จากการสำรวจหร ือผลการดำเนิน

โครงการจากผูไดรับทุนของกองทุนฯ เองและขอมูล

ทุติยภูมิที่มีคนหรือหนวยงานอื่นๆ สำรวจไวแลวน้ัน 

ย ั งสามารถนำข อม ูลท ี ่ ได  จากการส ัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย ผูมีประสบการณ

หรือผูมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับที่เกี่ยวของมาเลาสูกัน

ฟง เผยแพรในฐานขอมูลไดอีกทางหนึ่ง เพื่อใหการ

จัดทำฐานขอมูล มีลักษณะเปน “คลังแหงขอมูล” ที่

มีขอมูลมาจากหลากหลายแหลงที่นาเชื ่อถือ  โดย

บุคคล หนวยงานองค กรใดๆ สามารถนำไปใช

ประโยชนไดตอไป

ขอเสนอแนะดานการจัดสรรทุนสำหรับพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสรางสรรค

1. ผลการศึกษาพบวาประเด็นที่กลุมตัวอยาง

มีทัศนคติในทางลบตอสื่อใหมมากที่สุด คือ เห็นวา

การนำเสนอขาวลวง และขอมูลที่บิดเบือนเกิดขึ้นได

กับทุกสื ่อทุกพื ้นที ่ในสังคมไทย เพราะสื ่อแตละ

ประเภทเชื่อมโยงกันไดงายขึ้น สะทอนใหเห็นนิเวศ

สื่อไทยที่มีการสรางเนื้อหาและแพรกระจายสื่อที่ไม

เหมาะสมเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและงายดาย การใช

สื ่ออยางรู เทาทันและมีจรรยาบรรณ เปนสิ่งที ่ตอง

สนับสนุนท้ังผูผลิตสื่อและประชาชนผูใชสื่อท่ัวไปดวย 

ดังนั้นการสงเสริมใหทุนแกผูผลิตสื่อและผูใชสื่อใน

พื ้นท่ีตางๆ ยังคงตองเนนใหเกิด “การผลิตสื ่อดี

แทนที ่ส ื ่อราย”ในแตละพื ้นที ่ส ื ่อไมวาจะเปนสื่อ

สิ่งพิมพ ส่ือทองถ่ิน สื่อมวลชน และสื่อใหมดวย

2. ผลการศึกษาพบวาคนไทยทุกกลุมอายุมี

แนวโนมใชสื่อใหมมากขึ้นแตขณะเดียวกันสื่อวิทยุ 

และโทรทัศนยังคงไดรับความนิยมในกลุมผูสูงอายุ 
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ดังนั ้นการสงเสริมใหทุนเพื่อผลิตสื ่อปลอดภัยและ

สรางสรรคสำหรับกลุมผูสูงอายุซึ่งมีจำนวนเพิ่มมาก

ขึ้นในสังคมไทย จึงเปนสิ่งท่ีตองใหเกิดขึ้นดวย เชน 

การสรางสรรคสื ่อรณรงคใหผู สูงอายุรู เทาทันสื่อ

โฆษณาหลอกลวงทางวิทยุและสื่อโทรทัศน และเทา

ทันเน้ือหาหลอกลวงรูปแบบตางๆ ในส่ือใหม 

3. ผลการศึกษาพบวาป 2563 คนไทยทุกกลุม

อายุมีพฤติกรรมการเปดรับสื ่อใหมมากขึ้นและมี

แนวโนมเพิ ่มขึ ้นในปตอๆ ไป การจัดสรรทุนเพื่อ

ส งเสร ิมและพัฒนาให  เก ิดส ื ่อท ี ่ปลอดภ ัยและ

สรางสรรคย ังคงตองใหความสำคัญกับการผลิต

เนื ้อหาผานสื ่อใหมโดยเฉพาะแพลตฟอรมที ่นิยม

เปดรับมากท่ีสุดเชน เฟซบุก ไลน ยูทูบ

4. ผลการศึกษาพบวาสื ่อดั ้งเดิม ที ่เปนสื่อ

โทรทัศน และวิทยุสามารถตอบสนองความตองการ

ผ ู  ใช ในด านความนาเช ื ่อถ ือของขอม ูลและผู ใช

คาดหวังวาจะสามารถนำขอมูลไปใชประโยชน/

แกปญหาได โดยเฉพาะกรณีเกิดวิกฤตหรือเหตุการณ

ที่ไมปกติขึ้นในประเทศ ดังนั้นกองทุนฯ ควรสงเสริม

ใหผูผลิตรายการทางส่ือโทรทัศน วิทยุผลิตรายการใน

เชิงสรางสรรคและมีประโยชนกับผูชมเพ่ิมข้ึน 

5. ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติ

ในทางบวกในประเด็นท่ีวา การพัฒนาสื่อใหปลอดภัย

และสรางสรรคนอกจากเปนหนาที่ของผูผลิตสื่อแลว

ควรใหผ ู บร ิโภคสื ่อเข ามามีสวนรวมดวยดังน้ัน

ยุทธศาสตรดานการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวน

รวมกับพันธกิจของกองทุนควรกำหนดเปนประเด็น

และระดับการมีสวนรวมใหชัดเจน เชน อาจไมตอง

รวมผลิตสื่อแตรวมแสดงความคิดเห็น รวมประเมิน

สื่อท่ีผลิตโดยการสนับสนุนของกองทุนฯ เปนตน

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป

1. ผลการศึกษาพบวาองคความรูเกี่ยวกับการ

สื่อสารสุขภาพในภาวะวิกฤติยังพบไมมากเมื่อเทียบ

กับตางประเทศโดยเฉพาะการเชื่อมโยงเรื่องขาวลวง

ขอมูลบิดเบือนในการสื่อสารสุขภาพ และทักษะการ

เฝาระวังและรูเทาทันสื่อในการสื่อสารสุขภาพของ

ประชาชน ทั้งนี้เรื่องการสื่อสารสุขภาพเปนสิ่งสำคัญ

มากในสังคม การจัดสรรทุนควรสนับสนุนใหมีการ

ศึกษาวิจัยดานน้ีเพ่ิมข้ึนดวย

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลการใช

ขอมูลจากฐานขอมูลของผูใชวามีความพึงพอใจและ

นำขอมูลไปใชประโยชนดานใดบาง รวมถึงสำรวจ

ความตองการขอมูลในฐานขอมูลของกองทุนฯ วา

ผู ใชต องการขอมูลลักษณะใด และตองการใหมี

ฐานขอมูลผานชองทางตางๆ อยางไรบาง เพ่ือใหเห็น

ประสิทธิภาพของผลการดำเนินงานดานการจัดทำ

ฐานขอมูลของกองทุนฯ วาปรากฏอยางไร ทั้งนี้ไม

เพียงแตเฉพาะฐานขอมูลดานการเปดรับสื ่อและ

สภาพการณสื ่อเทานั ้น รวมถึงฐานขอมูลอื ่นๆ ที่

กองทุนฯ ไดจัดทำขึ้นดวย เชน ฐานขอมูลผูผลิตสื่อ

ปลอดภัยและสร างสรรค ฐานข อมูลเคร ือขาย

พันธมิตร ฐานขอมูลกลุมผูรับทุนฐานขอมูลผลงาน

ของผูไดรับทุน เปนตน
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