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บทบาทของสถาบนัอุดมศกึษาไทยกับการสร้างสังคมรู้เท่าทนัส่ือ
The Role of Thai Higher Education Institutions to Create Media 
Literacy in Thai Society *

การดา ร่วมพุ่ม** 

บทคัดย่อ
	 การวิจยัเร่ืองบทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาไทยกบัการสร้างสงัคมรู้
เทา่ทนัสื่อ	มีวตัถปุระสงค์การวิจยัคือ	1.	เพ่ือศกึษาการสอนการรู้เทา่ทนัสื่อใน
หลกัสตูรด้านส่ือสารมวลชนของสถาบนัอดุมศกึษาไทย	2.	เพ่ือวเิคราะห์ความ
คิดเห็นเร่ืองบทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาไทยกบัสร้างสงัคมรู้เท่าทนัส่ือใน
ทศันะของนกัวิชาการสื่อสารมวลชน	นกัวิชาชีพสื่อสารมวลชน	และนกัศกึษา
ด้านสื่อสารมวลชน	ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ	โดยการวิจยัเอกสาร	สมัภาษณ์
เจาะลกึ	และสนทนากลุม่
	 ผลการวิจยัพบวา่	1.	หลกัสตูรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์ใน
ปัจจบุนัมีการเปิดสอนเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัสื่อทัง้เปิดรายวิชาโดยเฉพาะและ
การสอดแทรกเนือ้หาในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์สือ่	2.	ส�าหรับนกัศกึษา
นิเทศศาสตร์	 ไม่จ�าเป็นต้องเปิดรายวิชาการรู้เท่าทนัส่ือโดยตรง	 แต่สามารถ
สอดแทรกในเนือ้หารายวิชาอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์สื่อได้	3.	ส�าหรับ
นกัศกึษาท่ีไมไ่ด้เรียนด้านนิเทศศาสตร์โดยตรง	ควรได้เรียนรู้เก่ียวกบัการรู้เทา่
ทนัส่ือ	โดยอาจเปิดสอนเป็นรายวชิาศกึษาทัว่ไปเพ่ือให้สามารถเรียนได้ทกุคน	
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อีเมล์:karada.rua@dup.ac.th



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

80

ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน ประจ�าปี 2558

4.	สถาบนัอดุมศกึษาสามารถให้บริการวชิาการแก่ชมุชนและสงัคมด้วยการจดั
อบรมให้ความรู้เร่ืองการรู้เทา่ทนัสือ่	โดยอาจจะจดัอบรมให้กบัผู้น�าชมุชนเพ่ือ
น�าความรู้ไปเผยแพร่ตอ่ในลกัษณะเครือขา่ย	หรืออาจจะจดัอบรมให้กบับคุคล
เฉพาะกลุม่	เชน่	ผู้ใช้แรงงาน	เดก็	สตรี	และผู้ ด้อยโอกาสอ่ืนๆ	เพ่ือน�าความรู้ไป
ใช้ได้เองโดยตรง	5.	สถาบนัอดุมศกึษาควรสง่เสริมการค้นคว้าวจิยัเก่ียวกบัการ
รู้เทา่ทนัสื่อ	โดยเน้นการวิจยัทัง้ด้านผู้สง่สารและผู้ รับสาร	เพ่ือสร้างประโยชน์
ในการพฒันาผู้ รับสาร	รวมทัง้สามารถน�ามาพฒันาวงการสื่อมวลชนได้อยา่ง
แท้จริง

ค�าส�าคัญ:	การรู้เทา่ทนัสื่อ	/	สถาบนัอดุมศกึษา	/	สื่อมวลชน	
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Abstract
 The research topic “The Role of Higher Education Institutions 
to	Create	Media	Literacy	of	Social”	has	the	purposes	to	study	1.	The	
situation of teaching of media literacy in the curriculum of higher 
education	 in	 journalism.	 	 2.	 The	 opinions	 of	 academic	 journalism,	
communication professionals and students of journalism about the 
role of higher education institutions in Thailand to create media literacy 
perceptions	 in	Thai	society.	The	qualitative	 techniques	used	 in	 this	
study	are	comprised	of	content	analysis,	in-depth	interview	and	focus	
group	discussion.
Research results showed that: 
	 1.	 The	 course	 of	 instruction	 in	 communications	 today	 are	
teaching	about	media	literacy	courses	in	particular,	and	the	insertion	
of the content of the courses related to media analysis 
	 2.	According	to	communication	arts	students,	no	need	for	media	
literacy courses directly because the content can be included in other 
subjects related to media analysis 
	 3.	For	students	who	do	not	attend	the	courses	directly,	they	
should	 have	 learned	 about	media	 literacy.	 It	may	 issue	 a	general	
education	course	in	order	to	cover	all	students	in	a	roll.	
	 4.	 Institutions	 can	provide	 outreach	 to	 the	 community	 and	
society	by	organizing	a	seminar	on	media	literacy.	It	may	be	training	
for	community	leaders	to	apply	their	knowledge	in	a	distributed	network	
or	may	be	held	to	a	specific	person	groups,	such	as	children,	labor,	
women	and	other	disadvantaged.	
5.	Higher	education	 institutions	should	promote	 research	on	media	
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literacy.	The	research	should	focus	on	the	composition	of	the	sender	
and	receiver	to	contribute	in	the	development	of	the	audience	and	the	
media	entirely.

Keyword:	Media	Literacy	/	Higher	Education	Institution	/	Mass	Media	
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ความเป็นมาของปัญหา   
	 ปัจจบุนั	 “สื่อ”	 เป็นหนึง่ในตวัขบัเคลื่อนท่ีส�าคญัในการด�ารงชีวิตของ
มนษุย์	 ข้อมลูข่าวสารท่ีถาโถมเข้าหาบคุคลจนแทบจะเรียกได้วา่ยคุนีเ้ป็นยคุ
แห่งสงครามข่าวสาร	สงครามแย่งชิงพืน้ท่ีสื่อ	 ด้วยผู้ ใช้สื่อจ�านวนมากเช่ือวา่	
สื่อมีอิทธิพลตอ่ผู้ รับสารไมท่างใดก็ทางหนึง่
	 นกัวิชาการส�านกัแฟรงเฟิร์ตระบวุา่	 สื่อมวลชนสามารถสร้างผลกระ
ทบโดยตรงและฉบัพลนัต่อผู้ รับสาร	 ต่อมามีผู้คดัค้านแนวความคิดนี	้ โดยมี
ข้อเสนอวา่	หากสถาบนัเก่าแก่ของสงัคมเสื่อมสลายหรือหมดความหมายลง	
สือ่มวลชนควรจะเข้ามาท�าหน้าท่ีแทน	ควรเป็นเพ่ือนบ้านท่ีไว้ใจได้	เป็นพอ่แม	่
เป็นครู	เป็นเพ่ือน	เป็นพระ	ฯลฯ	กลา่วคือ	เป็นท่ีพึง่สดุท้ายของประชาชน	[1]	
	 ความคาดหวงัท่ีสงัคม	 มีต่อสถาบนัสื่อมวลชนหมายรวมถึงการท�า
หน้าท่ีและแสดงบทบาทอนัพงึกระท�า	สิง่ท่ีสื่อมวลชนต้องให้กบัประชาชนใน
เบือ้งต้นคือ	“ความจริง”	สื่อต้องรายงานข้อเทจ็จริงโดยปราศจากอคติ	นัน่คือ
ต้องมีความเป็นกลาง	
	 เกษม	จนัทร์น้อย	[2]	กลา่ววา่	บทบาท	ภาระหน้าท่ีของสื่อแท้จริงคือ
เท่ียงตรงแมน่ย�า	ให้ความจริง	สร้างความสามคัคี	ควรผนกึเร่ืองประชาธิปไตย	
เศรษฐกิจพอเพียงในอตัราส่วนเนือ้ท่ีและเวลาให้เหมาะสม	 บ่อยครัง้ท่ีส่ือ
กระแสหลกั	(Mainstream	Media)	อยา่งหนงัสือพิมพ์	วิทยกุระจายเสียง	วิทยุ
โทรทศัน์	หรือแม้แตภ่าพยนตร์	ถกูตัง้ค�าถามวา่ได้ท�าหน้าท่ีและแสดงบทบาท
ของตนเองอยา่งเหมาะสมแล้วหรือไม	่
	 ตวัอยา่งท่ีแสดงให้เห็นวา่การก�าหนดเนือ้หาสาระของสื่อกระแสหลกั
มิได้มุง่เน้นสาระอนัเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมเทา่ท่ีควร	อาทิ	ผลการศกึษาของ
มีเดียมอนิเตอร์	[3]	เม่ือเดือนกมุภาพนัธ์	2550	พบวา่สถานีโทรทศัน์	4	ชอ่ง	มีเนือ้หา
รายการท่ีมองวา่ผู้ชมเป็นผู้บริโภคมากกวา่เป็นพลเมือง	ได้แก่	ชอ่ง	7	ชอ่ง	3	ชอ่ง	itv	 
(ในขณะนัน้)	และชอ่ง	5	ตามล�าดบั	ทัง้นีมี้สถานีโทรทศัน์เพียง	2	ชอ่ง	ท่ีมีเนือ้หา
รายการท่ีมองวา่ผู้ชมเป็นพลเมืองมากกวา่ผู้บริโภค	ได้แก่	ชอ่ง	11	และชอ่ง	9	
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แสดงให้เหน็วา่สื่อเสนอเนือ้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนไมม่ากเพียงพอ
	 นอกจากนี	้ปัญหาความไมเ่ป็นกลาง	การแบง่ฝ่าย	เลือกข้าง	ปรากฏ
ชัดเจนขึน้ในสื่อมวลชนกระแสหลักอย่างหนังสือพิมพ์และวิทยุโทรทัศน์	
ตวัอยา่งเชน่	ในวิกฤตการณ์ทางการเมืองระหวา่งเดือนพฤษภาคม-	มิถนุายน	
2553	หนงัสือพิมพ์ระดบัชาตบิางฉบบัถกูระบวุา่เลือกอยูข้่างรัฐบาลท่ีมีพรรค
ประชาธิปัตย์เป็นแกนน�า	บางฉบบัอยูข้่างกลุม่เสือ้แดง	ในขณะท่ีหนงัสอืพิมพ์
อีกสว่นหนึง่พยายามบอกวา่ตนเองอยู่ตรงกลาง	 ในสว่นของส่ือวิทยโุทรทศัน์	
สถานีโทรทศัน์เอ็นบีทีหรือช่อง	 11	ถกูวิพากษ์วิจารณ์วา่เป็น	 “กระบอกเสียง
ของรัฐบาล”	มิใช	่“สื่อของรัฐ”	
	 เม่ือสื่อมวลชนไมมี่ความเป็นกลาง	ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่เนือ้หา	อาจ
มีเนือ้หาโน้มเอียงในทางเข้าข้าง	โจมตี	หรือละเว้นการน�าเสนอข้อมลูขา่วสาร
ท่ีเป็นข้อเทจ็จริงของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่	 หนว่ยงานใดหนว่ยงานหนึง่	หรือบคุคล
ใดบคุคลหนึง่	สง่ผลตอ่การรับรู้ข้อมลูขา่วสารของประชาชน
	 สอดคล้องกบัผลส�ารวจความคดิเหน็ของนกัวชิาการนิเทศศาสตร์และ
การสื่อสารมวลชน	พบวา่	นกัวิชาการมีค�าถามกบัสื่อมวลชนไทยในเร่ืองของ
การแสดงบทบาทหน้าท่ี	และความรับผิดชอบตอ่สงัคม [4] 
	 ประเด็นต่อมาท่ีสืบเน่ืองและเก่ียวข้องกับความไม่เป็นกลางคือ
ข้อค�าถามเก่ียวกับจริยธรรมของสื่อมวลชน	 ปัจจัยด้านการตลาดยงัผลให้
สื่อมวลชนจ�านวนไมน้่อยน�าเสนอเนือ้หาท่ีหม่ินเหมศี่ลธรรม	พาดหวัขา่วท่ีใช้
ภาษารุนแรง	ภาพข่าวดารา	นกัร้อง	นกัแสดง	แตง่กายวาบหวิว	 ข่าวบนัเทิง
ท่ีมีแต่ข่าวคาวมากกว่าข่าวคราว	 การโฆษณาแฝงและภาพความรุนแรงใน
ละครโทรทศัน์	การละเมิดสทิธิมนษุยชนผา่นการรายงานขา่ว	การเลา่ขา่ว	ภาพ
ประกอบขา่ว	ฯลฯ	เหลา่นีล้้วนปรากฏเสยีงสะท้อนจากมวลชนผู้ รับสาร	ทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อม
	 ขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนจากองค์กรก�ากับดูแลสื่อ	 ผ่านงาน
วิจยั	เร่ือง	“แนวทางปฏิรูปสื่อในมมุมองขององค์กรก�ากบัดแูลสื่อ”	ในประเดน็
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เสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน	 ว่า	 ทกุวนันีส้ื่อมวลชนรายงาน
ข่าวแค่เพียงเร่ืองราวท่ีเป็นกระแส	 สนใจแต่เรตติง้	 (rating)	 โดยไม่ให้ความ
ส�าคญัต่อเนือ้หาเก่ียวกบัเด็ก	คนสงูอาย	ุ และคนชายขอบ	ขาดการเจาะลกึ	
สบืสวน	วเิคราะห์	เน้นแคค่วามรวดเร็ว	ท�าตวัไมต่า่งจากพนกังานรับสง่เอกสาร	
(Messenger)	เลือกข้าง	และตอกย�า้ความรุนแรง	[5]
	 ข้อบกพร่อง	รวมทัง้ข้อจ�ากดัของสือ่กระแสหลกั	เป็นชอ่งวา่งให้สือ่ใหม	่
(New	Media)	หรือสื่อทางเลือก	(Alternative	Media)	เข้ามาเตมิเตม็การท�า
หน้าท่ีบางประการท่ีขาดหายไป
	 จากเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ	 2535	ท่ามกลางความขดัแย้งทางการ
เมือง	 สื่อใหม่	 (ของสงัคมไทยในขณะนัน้)	 อย่างโทรศพัท์มือถือเข้ามาเป็น
สื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของประชาชน	 ในสถานการณ์ท่ีสื่อกระแสหลกั
อย่างวิทยโุทรทศัน์	 วิทยกุระจายเสียง	 ถกูควบคมุ	 สว่นส่ือหนงัสือพิมพ์เองก็
ถกูแทรกแซงจากรัฐบาล	เกิดเป็นการชมุนมุของชนชัน้กลาง	ในนาม	“มอ็บมือ
ถือ”	ตอ่ต้านรัฐบาลท่ีมีพลเอกสจิุนดา	คราประยรู	เป็นนายกรัฐมนตรี
	 18	ปีตอ่มา	ในปี	2553	ภาวะวกิฤตการเมืองครัง้ใหญ่ของประเทศไทย
เกิดขึน้อีก	สือ่กระแสหลกัถกูวพิากษ์วจิารณ์อยา่งหนกั	บางส่ือแสดงตนชดัเจน
ในการเลอืกข้าง	บางสือ่เสนอเนือ้หาท่ีสร้างความขดัแย้ง	เพ่ิมความรุนแรง	มิได้
พยายามประสานสงัคม	ขณะท่ีบางสื่อยงัคงเน้นการเสนอความบนัเทิง	 มิได้
ให้ข้อมลูข่าวสารครบถ้วนเพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมลูข่าวสารรอบด้านตาม
หน้าท่ีอนัพงึกระท�า	 เป็นต้น	 ด้วยช่องว่างเหลา่นี	้ ส่ือสงัคม	 (Social	Media)	
อยา่งเฟซบุ๊ก	(Facebook)	และทวิตเตอร์	(Twitter)	กลายเป็นเคร่ืองมือสื่อสาร
ส�าคญัท่ีใช้ในการกระจายข้อมลูขา่วสารจากทัง้นกัวิชาชีพสื่อสารมวลชนและ
จากกลุม่พลงัตา่งๆ	ในสงัคมท่ีรวมตวักนัผา่นเครือขา่ยสื่อสงัคมดงักลา่ว	
 การท่ีสื่อมีการพฒันาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง้และขยายตวัเข้าสู่
ชีวิตประจ�าวนัของบคุคลในสงัคมอย่างกว้างขวาง	 ทัง้ยงัมีส่วนส�าคญัในการ	
“ประกอบสร้าง”	โลกแหง่ความเป็นจริงในหวัของผู้คน	ท�าให้ผู้ รับสารจ�าเป็นต้อง
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แยกแยะให้ออกวา่สารท่ีถกูสง่มาจากผู้สง่สารโดยผา่นสือ่นัน้	สว่นใดคือข้อเทจ็
จริง	สว่นใดคือความคิดเหน็	และมีเจตนาใดแอบแฝงหรือไม	่อยา่งไร	สื่อได้คดั
กรอง	แตง่เตมิ	หรือท�าอะไรกบัสารท่ีผา่นกระบวนการท�างานของสื่อบ้าง
	 เจมส์	ดบัเบิลย	ูพอตเตอร์	 (James	W.	Potter,	 1998)	 [6]	 เขียนใน
บทน�าของหนงัสือ	Media	Literacy	สรุปสาระส�าคญัได้วา่	ปัจจบุนันีเ้ราอาศยั
อยูใ่นสองโลก	อนัได้แก่	โลกแหง่ความเป็นจริงและโลกของสื่อ	บอ่ยครัง้ท่ีเส้น
แบง่ระหวา่งสองโลกไมช่ดัเจน	โดยท่ีโลกของสื่อรุกเข้ามาในชีวิตประจ�าวนัใน
โลกของความเป็นจริง	โลกของสือ่เตบิโตอยา่งมาก	มีจ�านวนมากขึน้และหลาก
หลายขึน้	บคุคลจงึต้องตระหนกัวา่จะควบคมุให้สื่อเข้ามาในชีวิตของเรามาก
น้อยแคไ่หน	การควบคมุท่ีวา่นีเ้องท่ีพอตเตอร์หมายถงึ	“การรู้เทา่ทนัสื่อ”	หรือ	
Media	Literacy	ท่ีเราเป็นผู้ก�าหนดเขตแดนระหวา่งเรากบัสื่อ	รู้จกัและเข้าใจ
สื่อ	เลือกใช้สื่อได้ตามต้องการ	ไมใ่ชมี่ชีวิตในแบบท่ีสื่อต้องการ
	 ภาพยนตร์สัน้	เร่ือง	“มัน่ใจวา่คนไทยเกิน	1	ล้าน	เกลียดเมธาวี”	ของ
ทรงยศ	สขุมากอนนัต์	ซึง่ออกอากาศเม่ือวนัท่ี	27	พฤศจิกายน	2553	ในรายการ
บนัทกึกรรม	ทางไทยทีวีสีชอ่ง	3	ได้สะท้อนให้เหน็กระบวนการเผยแพร่ข้อมลู
และผลของการเปิดรับสือ่	ทัง้จากสือ่บคุคล	ในลกัษณะของการพดูปากตอ่ปาก	
(Word	of	Mouth)	และสือ่ออนไลน์	(เวบ็บอร์ด)	ท่ีสามารถท�าให้คนจ�านวนมาก
เกลียดชงับคุคลใดบคุคลหนึง่ได้จากการรับข้อมลูท่ีบิดเบือนแฝงอคติผา่นส่ือ
โดยไมไ่ตร่ตรอง	
	 สอดคล้องกับมมุมองของณัฐ	 ศกัดาทร	 [7]	 เศรษฐศาสตรบณัฑิต
เกียรตินิยม	 จากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด	 นักร้องและหนึ่งในผู้ ใช้เฟซบุ๊กรุ่น
บกุเบิก	 ท่ีเคยได้รับผลกระทบจากการถกูกล่าวถึงในสื่อต่างๆ	 ให้สมัภาษณ์
กองบรรณาธิการหนงัสือพิมพ์บางกอกโพสต์	 เก่ียวกบัการใช้สื่อออนไลน์	 วา่	 
	 เยาวชนควรเรียนรู้ท่ีจะพิจารณาอยา่งรอบคอบวา่	 อะไรจริง	 อะไรไม่
จริง	 เม่ือมีข่าวลือเกิดขึน้และแพร่กระจายในโลกไซเบอร์	 การวิพากษ์วิจารณ์
หรือนินทาโดยไม่คิดก่อนว่าเร่ืองนัน้อาจไม่จริงก็ได้	 อาจน�ามาซึง่ความทกุข์
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ส�าหรับผู้ อ่ืนโดยท่ีเราไมไ่ด้ตัง้ใจ
 ค�าถามคือ	ท�าอยา่งไรผู้ รับสารจงึจะมีภมิูคุ้มกนั	สามารถแยกแยะได้
วา่สารท่ีผู้สง่สาร	เผยแพร่ผา่นสื่อสารพดัรูปแบบ	มีสิง่ใดแอบแฝงมาบ้าง
	 ในการน�าเสนอผลการศกึษาวจิยัเพ่ือจดัท�าแผนการด�าเนินงานปฎิรูป
สื่อ	โดยคณะนิเทศศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	[8]	เม่ือวนัท่ี	16	ธนัวาคม	
2553	ประกอบด้วยหวัข้อวิจยัยอ่ย	5	 เร่ือง	 เก็บข้อมลูจากผู้ เก่ียวข้อง	5	กลุม่	
ได้แก่	1)	กลุม่ผู้ปฎิบตังิานด้านสือ่มวลชน	2)	กลุม่องค์กรก�ากบัดแูลสือ่	3)	กลุม่
นกัวิชาการด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชล	4)	กลุม่ผู้บริโภคสื่อ	และ	
5)	กลุม่องค์กรวิชาชีพสื่อ
	 ประเด็นท่ีเป็นข้อเสนอส�าคญัจากการสรุปผลการวิจยัจากทุกกลุ่ม	
คือ	ภาครัฐควรสง่เสริมการรู้เทา่ทนัสื่อ	เพ่ือสร้างภมิูคุ้มกนัให้กบัผู้บริโภค	โดย
ด�าเนินการ	 2	 ลกัษณะ	 ได้แก่	 1)	 บรรจใุนหลกัสตูรการเรียนการสอนตัง้แต่
ระดบัประถมศกึษา	มธัยมศกึษา	และอดุมศกึษา	และ	2)	 รณรงค์เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจระดบักว้างในสงัคม
	 เม่ือพูดถึงการรู้เท่าทันสื่อ	 ตามความหมายดัง้เดิมจะหมายถึงส่ือ
หนงัสือพิมพ์	 แตต่อ่มาสื่อไม่ได้มีเพียงหนงัสือพิมพ์เทา่นัน้	 หากหมายรวมถึง	
ภาพถ่าย	ภาพยนตร์	วทิย	ุและโทรทศัน์	ซึง่เปิดสอนในสถาบนัการศกึษาระดบั
อดุมศกึษาอยา่งแพร่หลาย
	 ปัจจบุนัพบวา่หลายประเทศท่ีมีความต่ืนตวัได้บรรจคุวามรู้เทา่ทนัสือ่
ไว้ในหลกัสตูรการศกึษาของประเทศ	 [9]	 เช่น	 ความพยายามบรรจกุารสอน
วิธีการอ่านหนงัสือพิมพ์เข้าเป็นหลกัสตูรในโรงเรียนมธัยมในสหรัฐอเมริกา	
เป็นต้น	[10]
	 นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัในตา่งประเทศท่ีแสดงให้เห็นถงึการให้ความ
ส�าคญัในการศกึษาเร่ืองการรู้เทา่ทนัสือ่ของนกัวชิาการ	ทัง้ในด้านการเรียนการ
สอนและการวิจยัสื่อสารมวลชน	โดยเฉพาะใน	แคนาดา	ออสเตรเลีย	องักฤษ	
สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ	
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	 กล่าวส�าหรับสังคมไทย	 แม้ว่าในช่วงเวลากว่า	 10	 ปีท่ีผ่านมา	
ประเทศไทยซึง่เป็นหนึง่ในสมาชิกขององค์การยเูนสโกจะรับแนวนโยบายการ
ยกระดบัการรู้เทา่ทนัสื่อให้สงูขึน้มาขบัเคลื่อนในประเทศ	ทัง้การรวบรวมองค์
ความรู้และการน�าไปสูวิ่ถีแหง่การปฏิบตั	ิ 	 ให้เดก็และเยาวชนรู้เทา่ทนัสื่อ	แต่
ต้องยอมรับวา่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการรู้เทา่ทนัสื่อในประเทศไทยยงัอยูใ่น
วงจ�ากดั	 การศกึษาวิจยัในเร่ืองดงักล่าวยงัไม่แพร่หลาย	 จ�าเป็นท่ีจะต้องส่ง
เสริมให้เกิดกระบวนการศกึษาและเรียนรู้เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ืออย่างกว้าง
ขวางย่ิงขึน้

ปัญหาการวจิยั
	 1.	 สถาบนัอดุมศกึษาไทยมีการจดัการเรียนการสอนการรู้เท่าทนัส่ือ
ในลกัษณะใดบ้าง
	 2.	นกัวิชาการสือ่สารมวลชน	นกัวชิาชีพสือ่สารมวลชน	นกัศกึษาด้าน
สือ่สารมวลชนมีความคดิเหน็เร่ืองบทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาไทยกบัสร้าง
สงัคมรู้เทา่ทนัสื่ออยา่งไร
 
วัตถุประสงค์การวจิยั
	 1.	 เพ่ือศกึษาการสอนการรู้เทา่ทนัสื่อในหลกัสตูรด้านสื่อสารมวลชน
ของสถาบนัอดุมศกึษาไทย
	 2.	เพ่ือวเิคราะห์ความคดิเหน็เร่ืองบทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาไทย
กบัสร้างสงัคมรู้เท่าทนัสื่อในทศันะของนกัวิชาการสื่อสารมวลชน	นกัวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน	และนกัศกึษาด้านสื่อสารมวลชน

ขอบเขตของการวจิยั
	 งานวิจัยเร่ือง	 “บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับการสร้าง
สงัคมรู้เทา่ทนัสื่อ”	 ศกึษาเฉพาะหลกัสตูรการเรียนการสอนด้านนิเทศศาสตร์	
วารสารศาสตร์	และสื่อสารมวลชน	ของสถาบนัอดุมศกึษา	ในระดบัปริญญา
ตรีเทา่นัน้
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นิยามศัพท์เชงิปฏบิตักิาร
 สถาบันอุดมศึกษา	 หมายถึง	 สถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา
ในประเทศไทยท่ีเปิดสอนหลกัสตูรด้านสื่อสารมวลชน	 ได้แก่	 นิเทศศาสตร์	
วารสารศาสตร์	และสื่อสารมวลชน	ระดบัปริญญาตรี
 นักวิชาการส่ือสารมวลชน	 หมายถึง	 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีส�าเร็จการ
ศึกษาระดบัปริญญาโทขึน้ไป	 และมีประสบการณ์ในการสอนวิชาการด้าน
นิเทศศาสตร์	วารสารศาสตร์	และสื่อสารมวลชน	
 นักวชิาชีพส่ือสารมวลชน	หมายถงึ	ผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้	ความ
ช�านาญ	หรือมีประสบการณ์ในการท�างานในวงการส่ือสารมวลชนสาขาตา่งๆ	
ได้แก่	หนงัสือพิมพ์	วิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์	และสื่อออนไลน์	
 นักศึกษาด้านส่ือสารมวลชน	 หมายถงึ	นกัศกึษาท่ีก�าลงัศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาระดบัปริญญาตรี	ในคณะนิเทศศาสตร์	วารสารศาสตร์	หรือ
สื่อสารมวลชน
 การรู้เท่าทนัส่ือ	หมายถงึ	ระดบัความสามารถของบคุคลในการรู้เทา่
ทนัสือ่	ได้แก่	1.การตระหนกั	2.การเข้าใจสาร	3.การวเิคราะห์	4.การประเมินคา่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.	ได้ทราบหลกัสตูรการสอนเก่ียวกบัการรู้เทา่ทนัส่ือในหลกัสตูรระดบั
ปริญญาตรีด้านสื่อสารมวลชนของสถาบนัอดุมศกึษาไทย
	 2.	 ได้ทราบทศันะจากนกัวิชาการ	นกัวิชาชีพ	 และนกัศกึษาส่ือสาร
มวลชน	เร่ืองบทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาไทยกบัสร้างสงัคมรู้เทา่ทนัสื่อ
	 3.	ได้แนวทางก�าหนดบทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาไทยในการจดัการ
เรียนการสอน	การบริการวิชาการ	และการวิจยั	เพ่ือสร้างสงัคมรู้เทา่ทนัสื่อ	
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วธีิการวจิยั
	 งานวจิยัเร่ือง	“บทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาไทยกบัการสร้างสงัคมรู้
เทา่ทนัสื่อ”	ใช้การวิจยัเชิงคณุภาพ	(Qualitative	Research)	โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู	ดงันี ้
	 1.	การวิเคราะห์เนือ้หา	(Content	Analysis)	เพ่ือศกึษาการจดัหลกัสตูร
การเรียนการสอน	การก�าหนดรายวิชาเปิดสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้เท่าทนั
สื่อ	 โดยศึกษาจากคู่มือหลกัสตูรของสถาบนัอดุมศึกษาไทยท่ีเปิดสอนด้าน
นิเทศศาสตร์	วารสารศาสตร์	สือ่สารมวลชน	ทัง้มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน	
จ�านวน	33	แหง่	
 2.	การสมัภาษณ์เชิงลกึ	(In-depth	Interview)	เพ่ือศกึษาทศันะของนกั
วชิาการและนกัวชิาชีพสือ่สารมวลชนท่ีมีตอ่การแสดงบทบาทในการสร้างสงัคม
รู้เทา่ทนัสือ่ของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย	โดยสมัภาษณ์นกัวิชาการด้าน
สื่อสารมวลชนท่ีเป็นผู้สอนหรือเก่ียวข้องกบักิจกรรมวิชาการด้านการรู้เท่าทนั
สื่อ	 และนกัวิชาชีพสื่อสารมวลชน	ซึง่มีความเช่ียวชาญด้านวิทยกุระจายเสียง
และโทรทศัน์	หนงัสือพิมพ์	และสื่อใหม	่ใช้การเลือกแบบเจาะจง	ดงันี ้
	 	 2.1)	 มาริษา	 สุจิตวนิช	 อาจารย์ประจ�าโปรแกรมวิชา
นิเทศศาสตร์	คณะวิทยาการจดัการ	มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม
	 	 2.2)	องัคณา	พรมรักษา	อาจารย์ประจ�าภาควชิานิเทศศาสตร์	
คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม
	 	 2.3)	ชาตรี	บวัคลี	่อาจารย์ประจ�าภาควชิานิเทศศาสตร์	คณะ
นิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ
	 	 2.4)	อมรรัตน์	มหิทธิรุกข์	อดีตเลขาธิการสมาคมนกัขา่วนกั
หนงัสือพิมพ์แหง่ประเทศไทย	
	 	 2.5)	รศัมมิาลย	์เกีย่วศรกีลุ	ผูจ้ดัการสว่นฝกึอบรมและพฒันา	
MCOT	ACADEMY	บมจ.อสมท.	นักจัดรายการวิทยุ	และโปรดิวเซอร์รายการ
โทรทัศน์.
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	 	 2.6)	ฐิติชัย	อัฏฏะวัชระ	รองประธานฝ่ายวิชาการ	ชมรมนัก
ข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ	และผู้ด�าเนินรายการโทรทัศน์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
	 3.	 การสนทนากลุม่	 (Focus	group	discussion)	 เพ่ือศกึษาทศันะ
ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชนท่ีมีต่อการแสดงบทบาทใน
การสร้างสงัคมรู้เทา่ทนัสื่อของสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย	ใช้การเลือก
แบบเจาะจง	 จากสาขาวิชาวารสารศาสตร์	 วิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์	
ภาพยนตร์	การโฆษณา	การประชาสมัพนัธ์	และการสื่อสารการตลาด	สาขา
วิชาละ	1	คน	รวมทัง้สิน้	6	คน

ผลการวจิยัและการอภปิรายผล
	 จากการศกึษาวิจยัเร่ือง	 “บทบาทของสถาบนัอดุมศกึษาไทยกบัการ
สร้างสงัคมรู้เทา่ทนัสื่อ”	ปรากฏผลการวิจยั	ดงันี ้
 การจดัการเรียนการสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในปัจจุบนั
	 1.	 การจดัเนือ้หารายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้เท่าทนัส่ือ	 ในภาพรวม
พบวา่มี	3	ลกัษณะท่ีส�าคญัปรากฏในหลกัสตูรการสอน	 คือ	1)	 รายวิชาท่ีมุง่
สอนเก่ียวกบัการรู้เทา่ทนัสื่อโดยตรง	ก�าหนดช่ือรายวิชาท่ีเจาะจงค�าวา่	 “การ
รู้เทา่ทนัสื่อ”	2)	รายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์เนือ้หาและความสมัพนัธ์
ของสื่อกบัสงัคม	และ	3)	รายวิชาด้านการผลติตา่งๆ	ท่ีท�าให้ผู้ผลติสื่อสามารถ
ทราบเทคนิคและกระบวนการประกอบสร้างความจริงทางสงัคมท่ีเกิดจากสือ่
	 2.	 การจัดสถานภาพของรายวิชาการรู้เท่าทันส่ือ	 มีการให้ความ
ส�าคญัแตกตา่งกนัไป	กลา่วคือ	1)	เรียนเฉพาะนกัศกึษาของคณะนิเทศศาสตร์	
วารสารศาสตร์	สื่อสารมวลชน	โดยบางสถาบนัเปิดเป็นวิชาแกน	บางสถาบนั
เปิดเป็นวิชาเอกเลือก	2)	นกัศกึษาทกุคนในสถาบนัสามารถเรียนได้	ทัง้นี	้บาง
สถาบนัจดัให้เป็นรายวชิาพืน้ฐานทัว่ไปส�าหรับนกัศกึษาทกุคน	บางสถาบนัจดั
ให้เป็นวิชาเลือกเสรีส�าหรับนกัศกึษาตา่งคณะสามารถเลือกเรียนได้
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ทศันะของนักวชิาการ นักวชิาชีพ และนักศกึษาส่ือสารมวลชน ต่อการ
เรียนการสอนรู้เท่าทนัส่ือ
	 1.	ความจ�าเป็นในการเปิดรายวิชาการรู้เทา่ทนัสื่อ	ส�าหรับนกัศกึษาท่ี
เรียนด้านนิเทศศาสตร์	วารสารศาสตร์	สือ่สารมวลชน	และสาขาท่ีเก่ียวข้อง	ไม่
จ�าเป็นต้องเปิดรายวชิาการรู้เทา่ทนัสือ่	แตส่ิง่ท่ีส�าคญัย่ิงกวา่คือการสอดแทรก
ความรู้เร่ืองการเทา่ทนัสื่อไปในทกุรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือให้ผสานกลมกลืน
เป็นเนือ้เดียว	และเป็นการเน้นย�า้ความส�าคญัของการรู้เทา่ทนัส่ือวา่เก่ียวข้อง
กบัทกุเร่ืองท่ีต้องสื่อสารผา่นสื่อ	
	 สว่นนกัศกึษาท่ีไมไ่ด้เรียนด้านสื่อสารมวลชน	ควรได้รับความรู้เก่ียว
กบัการรู้เทา่ทนัสื่อเป็นอยา่งย่ิง	 เพราะนกัศกึษาเหลา่นีก็้คือหนึง่ในประชาชน
ผู้ รับสารท่ีบริโภคสื่อ	ดงันัน้	หากจะมีการเปิดสอนรายวิชาการรู้เทา่ทนัสื่อควร
เปิดให้นกัศกึษาตา่งคณะทกุคณะได้เรียนเป็นวิชาพืน้ฐานทัว่ไปซึง่จะได้เรียน
เหมือนกันทุกคน	 เป็นการให้ความรู้ในระดบัท่ีสามารถน�าไปปรับใช้ในการ
พิจารณาวิเคราะห์สื่อท่ีเปิดรับอยูท่กุวนั
 “การรู้เทา่ทนัส่ือ	เป็นเร่ืองท่ีเยาวชนทกุระดบั	รวมทัง้ผู้ใหญ่ทกุระดบัด้วย	
จ�าเป็นต้องมีทกัษะในการคิด	วิเคราะห์	เพ่ือแยกแยะ	หรือสง่ตอ่ขา่วสารนัน้	ดงั
นัน้	จงึคดิวา่ไมจ่�าเป็นจะต้องมีรายวชิา	การรู้เทา่ทนัสือ่ในหลกัสตูรนิเทศศาสตร์	
แตอ่าจารย์ผู้สอน	ควรสอดแทรกเข้าไปในทกุรายวชิา	แม้แตว่ชิาชีวติ	เพราะ	การ
รู้เทา่ทนั	ไมไ่ด้เน้นเฉพาะนกัศกึษาด้านนิเทศศาสตร์เทา่นัน้”		[11]
	 2.	การรู้เทา่ทนัสื่อต้องมาพร้อมจริยธรรมสื่อ	ในการกลา่วถงึการรู้เทา่
ทนัสือ่	จ�าเป็นต้องกลา่วถงึจริยธรรมของสือ่ด้วย	ทัง้นีเ้พราะผู้ผลติส่ือคือต้นทาง
ท่ีจะสร้างสรรค์เนือ้หาออกเผยแพร่	หากผู้ผลติมีคณุธรรมจริยธรรมแล้ว	เนือ้หา
สารท่ีถกูสง่ตอ่เผยแพร่ออกไปยอ่มไมมี่พิษภยัตอ่ผู้ รับสาร	เป็นการสกดัปัญหา
ท่ีอาจเกิดขึน้จากต้นทางโดยตรง	[12] 
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	 3.	การบริการวิชาการ	
	 นกัวิชาการและนกัวิชาชีพให้ความเห็นวา่	 การให้บริการวิชาการของ
สถาบนัการศกึษาสามารถเป็นสว่นหนึง่ของการสร้างสงัคมรู้เทา่ทนัสือ่ได้	โดย
การหาพาคีท่ีเก่ียวข้องมาร่วม	ทัง้นกัวชิาชีพสือ่	หนว่ยงานอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวข้อง	เชน่	
นกักฎหมาย	นกัสงัคมสงเคราะห์	ฯลฯ	ท�าการจดัอบรมเร่ืองการรู้เทา่ทนัสื่อให้
กบัประชาชน	นกัศกึษาด้านสื่อสารมวลชนเสนอว่า	 สามารถบรูณาการการ
เรียนการสอนกบัการบริการวิชาการโดยให้นกัศกึษาเข้ามามีสว่นร่วมในการ
จดัอบรมให้กบัชมุชนได้
	 ทัง้นี	้การบริการวิชาการดงักลา่ว	อาจด�าเนินการ	2	ลกัษณะ	ได้แก่
	 3.1	การให้ความรู้กบับคุคลท่ีเป็นผู้น�าความคดิ
	 แกนน�าชมุชน	เป็นผู้น�าการเปลีย่นแปลง	(Change	Agent)	ของสงัคม	
เชน่	ครู	อสม.	 	อบต.	อบจ.	หรือหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง	เพ่ือให้กลุม่คน
เหลา่นีช้ว่ยกระจายความรู้ไปยงัเครือขา่ย	ซึง่กิจกรรมลกัษณะดงักลา่วจะชว่ย
กระจายความรู้ด้านการรู้เทา่ทนัสื่อไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆ	ทัว่ประเทศ	[13]	 
	 ตวัอย่างกิจกรรมลกัษณะนี	้ ได้แก่	 บมจ.อสมท.	 จดัโครงการ	 “ปัน
ความรู้	 ส่ือสร้างสรรค์	 สู่โรงเรียน”	 (9ทนัสื่อ)	 เป็นความรับผิดชอบต่อสัง่คม	
(CSR)	ขององค์กร	ระหวา่งปี	2556-2557	เชิญอาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ให้ความรู้เร่ืองการรู้เทา่ทนัสือ่	มีกลุม่เป้าหมาย	เป็น
ครูและนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมปลายทัว่ทกุภาคของประเทศ	 	ด�าเนินการโดย	
คดัเลือกผู้แทน	ครูและนกัเรียน	โรงเรียนละ	4	คน	ปีละ	80	โรงเรียน	เข้าคา่ย
ท�ากิจกรรมรู้เทา่ทนัสือ่ตามภาคตา่งๆ	ปีละ	4	ครัง้	และน�าความรู้ท่ีได้รับไปเผย
แพร่ตอ่ในโรงเรียนโดยจดัเข้า	กลุม่สาระวิชา	หรือกิจกรรมชมุนมุ	ตามรูปแบบ
ท่ีแตล่ะโรงเรียนสามารถท�าได้	 และติดตามการขยายผลการตอ่ยอดการเรียน
รู้ของแตล่ะโรงเรียน	[14]	
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	 3.2	การเจาะเป้าหมายเฉพาะกลุม่
	 การอบรมเก่ียวกบัการรู้เทา่ทนัสื่อ	อาจใช้วิธีการเลือกกลุม่เป้าหมาย
แบบเจาะจง	เพ่ือวางกรอบเนือ้หาเฉพาะทาง	ตามความถนดั	ความสนใจ	หรือ
ความเหมาะสมของแตล่ะสถาบนัการศกึษา	 ขณะเดียวกนัก็จะได้ตอบสนอง
กลุม่เป้าหมายได้ตรงกบัปัญหาท่ีเขาประสบ	เชน่	ผู้ใช้แรงงาน	เดก็	สตรี	กลุม่
ด้อยโอกาสในสงัคม	ฯลฯ	แตล่ะกลุม่มีความต้องการรู้เทา่ทนัสื่อในประเดน็ท่ี
แตกตา่งกนั	[15] 
	 ทัง้นี	้แตล่ะสถาบนัการศกึษาอาจจดักิจกรรมบริการวิชาการดงักลา่ว
ในเขตพืน้ท่ีใกล้กบัสถานศกึษาของตน	เพ่ือให้เกิดการพฒันาตอ่เน่ืองและยัง่ยืน	
ตวัอยา่งเชน่	คณะวทิยาการสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	จดัโครงการ
สร้างการรู้เทา่ทนัสื่อแก่เดก็	 เยาวชน	 ในโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดั
มหาสารคาม	 โดยการสร้างฐานการเรียนรู้เพ่ือการเท่าทนัส่ือ	 และฝึกทกัษะ
เก่ียวกบัการผลติสื่อหนงัสัน้เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจตอ่กระบวนการผลติ
สื่อแก่นกัเรียน	ซึง่เม่ือเกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิตสื่อแล้ว	จะได้เกิด
ความตระหนกัในการเปิดรับสื่อ	 เนือ้หาสาระท่ีถกูสง่ผา่นจากสื่ออยา่งรู้จกัคดิ	
มีวิจารณญาณ	[16]  
	 4.	การสง่เสริมการวิจยั	
	 บทบาทส�าคญัประการหนึง่ตามพนัธกิจของสถาบนัการศกึษา	คือ	การ
ค้นคว้าวิจยัให้เกิดองค์ความรู้ใหม	่ส�าหรับทิศทางการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้
เทา่ทนัสื่อในสาขานิเทศศาสตร์นัน้	 นกัวิชาการและนกัวิชาชีพให้ความเห็นไว้
ดงันี ้
	 4.1	การวิจยัตามองค์ประกอบการสื่อสาร	
	 ชาตรี	บวัคลี่	[17]	เสนอวา่	การรู้เทา่ทนัสื่อควรมุง่ไปยงักลุม่ผู้ผลติสื่อ	
โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้ผู้ผลิตมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสงัคม	 ใน
การผลติและสร้างสรรค์สื่อ	เชน่	ผู้ผลติหนงัละคร	ผู้ผลติโฆษณา	โดยเป็นการ
แก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ
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	 ขณะท่ีองัคณา	พรมรักษา	 [18]	 เสนอว่า	 อาจมุ่งศึกษาถึงผู้ รับสาร
ปัจจบุนัว่า	 มีทกัษะการรู้เท่าทนัสื่ออยู่ในระดบัใดบ้าง	 มีความเข้าใจอย่างไร
ตอ่เนือ้หาสาระท่ีสื่อน�าเสนอ	ทัง้นีเ้พ่ือน�าไปสูก่ารวางแนวทางการสง่เสริมการ
รู้เทา่ทนัสื่อให้สอดคล้องกบัผู้ รับสารตอ่ไป
	 4.2	การค�านงึถงึการน�าไปใช้ประโยชน์	
	 อมรรัตน์	 มหิทธิรุกข์	 [19]	 และฐิติชัย	 อัฏฏะวัชระ	 [20]	 ให้ทัศนะ
สอดคล้องกนัว่า	 ปัจจุบนัการวิจยัเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัสื่อมีองค์กรส�าคญัท่ี
ด�าเนินการตรวจสอบสื่อมวลชน	ได้แก่มีเดียมอนิเตอร์	ในสว่นของสถาบนัการ
ศกึษานัน้	 การผลิตงานวิจยัควรค�านึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากผลการวิจยั
แตล่ะเร่ือง	ทัง้นีง้านวิจยัควรตอบโจทย์การพฒันาวงการสื่อสารมวลชน	กลา่ว
คือ	ผลท่ีได้จากการวิจยัควรสามารถน�ามาชีใ้ห้เห็นจดุบกพร่องในการท�างาน
ของสื่อมวลชน	 เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการท�างาน	อดุช่องโหวท่ี่เกิด
ขึน้จริง	นอกจากนีย้งัควรน�ามาใช้ในการพฒันาคนในสงัคมให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ	สร้างการรู้เทา่ทนัสื่ออยา่งเป็นรูปธรรมได้
	 นอกจากนี	้นกัวิชาชีพยงัชีใ้ห้เหน็วา่	 งานวิชาการจ�านวนไมน้่อยท่ีท�า
เสร็จแล้วไม่ถกูน�ามาใช้ประโยชน์	 ดงันัน้	 ควรน�าผลการวิจยัมาเผยแพร่แลก
เปลี่ยนระหวา่งวิชาการกบัวิชาชีพโดยผา่นเวทีการประชมุสมัมนา	รวมทัง้เผย
แพร่ผา่นสื่อตา่งๆ	ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

สรุปและข้อเสนอแนะ
	 1.	 จากผลการวิจัย	 ชีใ้ห้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปิดสอนด้าน
นิเทศศาสตร์	 วารสารศาสตร์	 สื่อสารมวลชน	 ควรจดัการเรียนการสอนท่ีมี
ลกัษณะการสอดแทรกเนือ้หารายวิชาต่างๆ	 ให้มีการเรียนรู้การรู้เท่าทนัส่ือ
อยา่งกลมกลืนเป็นเนือ้เดียว	ควรให้บคุคลเรียนรู้เร่ืองการเทา่ทนัสื่อตัง้แตเ่ดก็	
ควรปลกูฝังตัง้แตร่ะดบัประถม	มธัยม	ก่อนท่ีจะมาถงึอดุมศกึษา	ทัง้นี	้มีความ
จ�าเป็นท่ีจะต้องให้ความส�าคญักบัการสง่เสริมให้เดก็และเยาวชนรู้จกัการคิด
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วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ	ซึง่ต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องกบัระบบการศกึษาของไทย
	 2.	นอกเหนือจากสถาบนัการศกึษาแล้ว	นกัวิชาการ	นกัวิชาชีพ	และ
นกัศึกษาด้านส่ือสารมวลชน	 เสนอว่า	 นอกเหนือจากสถาบนัการศึกษาทกุ
ระดบัแล้ว	ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอ่ืนๆ		ควรแสดงบทบาทในการร่วมสร้างและสง่
เสริมให้สงัคมรู้เทา่ทนัสื่อ	ดงันี ้
	 	 2.1	สือ่มวลชน	ควรมีบทบาทส�าคญัในการเป็นจดุเร่ิมต้นของ
เนือ้หาขา่วสารท่ีถกูต้อง	เท่ียงตรง	แมน่ย�า	ไมชี่น้�าความคดิโดยขาดจริยธรรม		
อีกทัง้ควรเป็นผู้น�าให้กบัประชาชนในการวเิคราะห์แยกแยะประเดน็ตา่งๆ	โดย
สื่อท่ีมุ่งเน้นทางธุรกิจ	 ต้องมีจริยธรรมจรรยาบรรณในการให้ข้อมลูท่ีเป็นจริง	
ไมห่ลอกลวง	ไมเ่กินจริง	สว่นสื่อสาธารณะและสื่อชมุชนก็ต้องเสริมสร้างการ
รู้เทา่ทนัด้วยรายการท่ีชว่ยสอนและให้ข้อมลูรอบด้านแก่ประชาชน
	 นอกจากนี	้สือ่มวลชนยงัต้องรู้เทา่ทนัแหลง่ขา่ว	ไมป่ลอ่ยให้แหลง่ขา่ว
ใช้พืน้ท่ีสื่อสร้างประโยชน์สว่นตวั	 ต้องมีความกล้าท่ีจะต่อต้านแหลง่ข่าวท่ีมี
พฤติกรรมไมเ่หมาะสม	รวมทัง้สามารถวพิากษ์วจิารณ์ส่ือด้วยกนัเองท่ีประพฤติ
ปฏิบตัไิมเ่หมาะสมด้วย	
	 	 2.2	 ภาครัฐ	 เป็นองค์กรท่ีส�าคญัและเป็นหวัใจของการขบั
เคลือ่นเร่ืองการรู้เทา่ทนัสือ่	จ�าเป็นอยา่งมากท่ีจะต้องมีนโยบายและสนบัสนนุ
งบประมาณเพ่ือสร้างการรู้เทา่ทนัสื่อแก่ประชาชน	ไมว่า่จะผา่นสื่อสาธารณะ
หรือสือ่ประเภทอ่ืนๆ	โดยอาจให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง	เชน่	ด้านการศกึษา	ด้าน
สงัคม	ฯลฯ	รับนโยบายไปสนบัสนนุภารกิจนี	้
นอกเหนือจากการก�าหนดสดัสว่นรายการตา่งๆ	แล้ว	ภาครัฐควรจดัให้มีหนว่ย
งานเฝ้าระวงัด้านเนือ้หารายการ	และหนว่ยงานรับเร่ืองร้องเรียนเร่ืองดงักลา่ว
นีโ้ดยเฉพาะ
	 	 นอกจากนี	้ภาครัฐควรมีมาตรการท่ีเหมาะสมในการลงโทษ
สื่อมวลชนท่ีกระท�าผิดสร้างผลกระทบต่อประชาชน	 มากกว่าการเพิกเฉย	
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ละเลย	ไมส่นใจ	กฎหมายต้องเข้มแข็ง	เพ่ือให้สื่อมวลชนปฏิบตัหิน้าท่ีของตรง
อยา่งตรงไปตรงมาท่ีสดุ
	 	 2.3	ภาคเอกชน	 เจ้าของสินค้าและบริการต่างๆ	 จะต้องให้
ข้อมลูผ่านส่ือท่ีเป็นความจริง	 ไม่บิดเบือน	 เกินจริง	 หรือเป็นเท็จ	 ไม่มุ่งผล
ประโยชน์เฉพาะเชิงธุรกิจมากจนละเลยความรับผิดชอบต่อประชาชน	และ
สงัคมโดยรวม
	 	 อีกทัง้ภาคเอกชนยงัควรให้การสนบัสนนุสือ่ดีมีจริยธรรม	และ
มุง่เน้นการน�าเสนอสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม	ไมใ่ชเ่ลือกสนบัสนนุเฉพาะส่ือ
ท่ีมีเรตติง้สงูเทา่นัน้
	 	 2.4	ภาคประชาชน	ควรมีความกระตือรือร้น	(active)	รักษาผล
ประโยชน์ของตนเอง	หากได้รับผลกระทบจากสือ่	ควรร้องเรียนตอ่หนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง	และสื่อสารข้อมลูออกสูส่าธารณะ	ควรสนบัสนนุสื่อท่ีดี	มีประโยชน์		
ไมชี่น้�าสงัคมไปในทิศทางท่ีผิด	ไมเ่ปิดรับสื่อท่ีขาดจริยธรรม	
	 	 นอกจากนี	้ประชาชนควรรวมกลุม่กนัในฐานะผู้บริโภคเพ่ือ
เฝ้าระวงัการน�าเสนอเนือ้หาของสือ่	โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการโฆษณาสนิค้าและ
บริการ	รวมทัง้รายการบนัเทิงตา่งๆ	ท่ีมีผู้ชมจ�านวนมาก	สร้างเครือขา่ยกลุม่ผู้
บริโภคเพ่ือการรู้เทา่ทนัสื่อ	ทัง้นี	้หากเครือขา่ยของผู้บริโภคเข้มแข็งก็จะมีพลงั
มากพอท่ีจะก่อให้เกิดสมดลุระหวา่งผู้สง่สารกบัผู้ รับสารให้สามารถคานอ�านาจ
ตอ่รองซึง่กนัและกนัได้		
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