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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช%สื่อสังคมออนไลน และทักษะการรู%เท)าทันสื่อ
สังคมออนไลนของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี กลุ)ม
ตัวอย)าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสื่อสารมวลชน จํานวน 192 คนน เครื่องมือที่ใช%รวบรวมข%อมูล
เป2นแบบสอบถามพฤติกรรมการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษา ซึ่งแบ)งเป2น 3 ส)วน คือ ข%อมูลเบื้องต%น
ของนักศึกษา พฤติกรรมการใช%สื่อสังคมออนไลน และทักษะการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลน ชนิดมาตราส)วน
ประมาณค)า 5 ระดับวิเคราะหข%อมูลด%
ลด%วยความถี่ร%อยละ ค)าเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว)านักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฎรําไพพรรณี ส)วนใหญ)เป2นเพศหญิงที่มีอายุ 20 ป9และกําลังศึกษาอยู)ในชั้นป9ที่ 3 มีพฤติกรรมการใช%สื่อ
สังคมออนไลนที่บ%านและหอพั
านและหอพักเป2นส)วนใหญ) โดยนักศึกษาเหล)านี้ มีประสบการณในการใช%สื่อสังคมออนไลน
มากกว)า 5 ป9 ซึ่งนักศึกษาเข%าใช%งานสื่อสังคมออนไลนโดยเฉลี่ย 1-4 ชั่วโมงต)อวัน ในช)วงเวลา 20:01 - 24.00
น. สื่อสังคมออนไลนที่นักศึกษาเข%าใช%งานบ)อยคือ Facebook โดยนักศึกษาใช%สมารทโฟนในการเข%
ารทโฟนในการเข%าถึงสื่อ
สังคมออนไลน และใช%สื่อสังคมออนไลนเพื่อความเพลิดเพลิน บันเทิง เช)น การสนทนากับผู%อื่น ดูหนัง ฟ<งเพลง
เล) น เกมออนไลนในด% า นทั ก ษะการรู% เ ท) า ทั น สื่ อ สั ง คมออนไลนของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภั
ราชภัฎรําไพพรรณี โดยภาพรวมอยู)ในระดับมาก ( =3.82
SD.= 0.40)
คําสําคัญ: การรู%เท)าทันสื่อ, สื่อออนไลน
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Abstract
This research aims to study social media usage behavior and social media literacy
skills of students in mass communication courses Faculty of Communication Arts Rambhai
Barni Rajabhat University.
This research studied from the entire population, no sampling, undergraduate
students, 192 in mass communication courses. Tools for collecting data It is a questionnaire
for students' social media literacy behavior which is divided into 3 parts. Social media usage
behavior and social media literacy skills 5-level estimation type, data analysis by frequency,
percentage, mean and standard deviation.
The results showed that undergraduate students in mass communication courses
Faculty of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University. Most of them are female
who are 20 years old and are studying in the third year. Most of the social media use
behavior at home and dormitory. By these students have experience in using social media
more than 5 years, which students access to social media on average 1-4 hours per day
during 20:01 - 24:00 hrs. Social media that students use frequently is Facebook. Students use
smartphones to access social media and using social media for entertainment enjoyment,
such as chatting with others, watching movies, listening to music, playing online games. The
social media literacy skills of undergraduate students Mass Communication Course Faculty
of Communication Arts, Rambhai Barni Rajabhat University The overall is at a high level ( =
3.82 SD. = 0.40)
Keywords: Social Media, Social Media Literacy
บทนํา
สื่ อ สั ง คมออนไลนได% เ ข% า มามี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลต) อ เยาวชนเป2 น อย) า งมากทั้ ง ในด% า นความคิ ด
พฤติกรรมและการดําเนินชีวิต นอกจากเยาวชนเหล)านี้จะเป2นผู%รับสื่อแล%ว ในฐานะนักนิเทศศาสตร ว)าที่นัก
สื่อสารมวลชนในอนาคต ที่ต%องสื่อสาร นําพาข)าวสารไปสู)มวลชนจํานวนมหาศาล พวกเขาต%องเป2นผู%สร%าง
ผู%ผลิตสื่อด%วยตนเอง จึงจําเป2นอย)างยิ่งที่ต%องมีทักษะชีวิตหลายด%านเพื่อดําเนินชีวิตให%เหมาะสมและมีสุขภาพ
วะที่ดี ไม)ตกเป2นเหยื่อของสิ่งเหล)านี้ ทักษะการรู%เท)าทันสื่อ (Media Literacy) จึงทวีความสําคัญมากขึ้นทุก
ขณะ ซึ่งคือความสามารถในการอ)านสื่อออก เขียนสื่อได% หรือ ความสามารถในการเข%าใจเนื้อหาที่สื่อนําเสนอ
รู%จักแสวงหาข%อมูลจากหลายแหล)ง วิเคราะห วิจารณ แยกแยะ คัดกรอง สามารถใช%ประโยชนและพัฒนาสื่อใน
แบบฉบับของตนเองได% กระบวนการรู%เท)าทันสื่อช)วยพัฒนาความคิด เป2นกระบวนการที่จําเป2นอย)างยิ่งในยุคนี้
เพื่อที่จะทําให%เด็กและเยาวชนทุกคนดํารงชีวิตที่ดี และเติบโตเป2นผู%ใหญ)ที่มีคุณภาพ การรู%เท)าทันสื่อจะต%องเน%น
ไปที่การพัฒนาด%านความคิด หรือกระบวนการทางป<ญญา (Cognitive Process) คือ การคิดวิจารณญาณ หรือ
การคิดเชิงวิพากษ ซึ่งจะช)วยให%ผู%รับสารมีความรู% ความเข%าใจ และมีทักษะในการรับสาร เลือกวิเคราะหสาร
ประเมิน แยกแยะ ตอบโต% แสดงความคิดเห็นต)อสื่อได%อย)างมีเหตุผล รู%ถึงผลกระทบของเนื้อหาสื่อ ว)ามีผลต)อ
พฤติกรรมได% โดยการรู%เท)าทันสื่อมีเปxาหมายที่จะพัฒนาทั้งความเข%าใจแบบมีวิจารณญาณ และการมีส)วนร)วม
อย)างแท%จริงสําหรับเยาวชนในการตีความและสร%างทางเลือกในฐานะผู%บริโภคสื่อ รวมถึงเป2นผู%ที่สามารถผลิต
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สื่ อ ผลิ ต เนื้ อ หา ด% ว ยศั ก ยภาพที่ ได% รั บ การพั ฒ นา ส) งผลให% ก ลายเป2 น ผู% มี ส) ว นร) ว มที่ มี พลั ง อํ า นาจในสั ง คม
(Oxstrand, 2009)
จากข%อมูลสํานักงานสถิติแห)งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว)า ในป9พุทธศักราช
2561 ที่ผ)านมา เยาวชนช)วงอายุ 15 - 24 ป9 มีการใช%งานสื่อสังคมออนไลนสูงถึงร%อยละ 91.4 ทั้งยังมีแนวโน%ม
เพิ่มขึ้นอย)างต)อเนื่อง (สํานักงานสถิติแห)งชาติ, 2561) เยาวชนในช)วงอายุดังกล)าว เป2นวัยที่กําลังศึกษาใน
มหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งยั งมีความรู% เท) า ทั น สื่ อไม) เ พี ย งพอ หรื อยั งคงถู กครอบงํ า ทางความคิ ดจากสื่ อมากขึ้ น กลุ) ม
เยาวชนไทยยังขาดวุฒิภาวะ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะหเนื้อหาที่มากับสื่อ ขาดทักษะในการอ)าน
และเขียนสื่อได%อย)างเหมาะสม ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะตกเป2นเหยื่อของการปลูกฝ<งความเชื่อตามที่สื่อนําเสนอ
แม% ว) า จะมี ความสามารถทางวิ ช าการในระดั บ ดี ก็ต าม(วรั ช ญ ครุ จิ ต และฉั ต รฉวี คงดี , 2554) สถาบั น
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จึงมีความจําเป2นที่ต%องสร%างคุณภาพของการศึกษา โดยนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช%เป2นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน มุ)งเน%นการจัดการเรียนรู%ให%สอดคล%องกับศตวรรษที่
21 โดยเฉพาะทักษะด%านการสื่อสารสารสนเทศและการรู%เท)าทันสื่อ ส)งผลให%ผู%เรียนสามารถสื่อสารกับผู%คนทั่ว
โลกได%อย)างรวดเร็ว สามารถสืบค%น หรือเผยแพร)ข%อมูลข)าวสารไปทั่วโลกได% ด%วยเหตุนี้เครือข)ายทางสังคม
ออนไลนจึงกลายเป2นแหล)งความรู%ขนาดใหญ) สําหรับผู%เรียนซึ่งเป2นการเพิ่มทักษะการคิดอย)างมีวิจารณญาณ
สามารถวิเคราะห สังเคราะห และเชื่อมโยงระหว)างข%อมูล รวมทั้งความสามารถในการตีความหมาย และให%
ข%อสรุปที่มีความน)าเชื่อถือ บนพื้นฐานแห)งประสบการณ และกระบวนการเรียนรู% หน%าที่การปลูกฝ<งทักษะการ
รู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนจึงเป2นบทบาทของสถาบันการศึกษาตามกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ดังนั้นการ
เสริมสร%างทักษะการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนของเยาวชน จึงมีความสําคัญในการกําหนดบทบาท หน%าที่
ความร)วมมือเพื่อพัฒนาและเสริมสร%างทักษะการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนให%แก)เยาวชนอย)างมีประสิทธิภาพ
ในการปลูกฝ<งทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห การประเมินความน)าเชื่อถือของแหล)งข%อมูล ควบคู)ไปกับการเตือน
ให%เยาวชนตระหนักถึงความเสี่ยงจากการใช%สื่อสังคมออนไลน การรู%เท)าทันสื่อ จึงเป2นทักษะที่จําเป2นสําหรับ
เยาวชนในยุคป<จจุบัน หากกลุ)มเยาวชนเหล)านี้มีการรู%เท)าทันสื่อและสารสนเทศแล%ว จะทําให%เกิดประโยชนใน
กระบวนการเรียนรู% ทําให%ความรู%นั้นเสริมพลังความเป2นพลเมืองในอนาคตได%เป2นอย)างดี องคประกอบของการ
รู%เท)าทันสื่อที่เยาวชนพึงควรมี ได%แก) 1) การเป{ดรับสื่อ คือ การรู%เท)าทันการเป{ดรับสื่อของประสาทสัมผัส หู ตา
จมูก ลิ้น สัมผัสของเรา ซึ่งเมื่อเป{ดรับแล%วสมองจะสั่งการให%คิดและปรุงแต)งให%เกิดอารมณต)างๆตามมา การ
รู%เท)าทันสื่อในขั้นของการรับรู%อารมณตนเองจึงเป2นสิ่งสําคัญที่ต%องแยกความคิดและอารมณออกจากกัน และ
ความคิดจะทําให%เรารับรู%ความจริงว)า“อะไรเป2นสิ่งที่สื่อสร%างขึ้น”เป2นต%น 2) การวิเคราะหสื่อ คือ การแยกแยะ
องคประกอบในการนําเสนอของสื่อว)ามีวัตถุประสงคอะไร 3) การเข%าใจสื่อ คือ การตีความสื่อหลังจากเป{ดรับ
สื่อไปแล%ว เพื่อทําความเข%าใจในสิ่งที่สื่อนําเสนอ ซึ่งผู%รับสารแต)ละคนก็จะมีความเข%าใจสื่อได%ไม)เหมือนกัน
ตีความไปคนละแบบ ขึ้นอยู)กับประสบการณ พื้นฐานการศึกษาคุณสมบัติในการเรียนรู% ตลอดจนการรับรู%ข%อมูล
ของแต)ละบุคคลที่ไม)เท)ากันมาก)อน 4) การประเมินค)า หลังการวิเคราะหและทําความเข%าใจสื่อแล%ว เราควร
ประเมิ น ค) า สิ่ งที่ สื่ อนํ า เสนอว) า มี คุณภาพและคุ ณค) า มากน% อยเพี ย งใด ไม) ว) า จะเป2น ด% า นเนื้ อหา วิ ธี นํ า เสนอ
เทคนิคที่ใช% เป2นต%น 5) การใช%สื่อให%เกิดประโยชน แม%จะสามารถวิเคราะห เข%าใจ และประเมินค)าสื่อได% แต)ไม)
สามารถออกไปจากโลกของสื่อได% ดังนั้นจึงจําเป2นต%องปฏิบัติดังนี้ คือ นําสิ่งที่เราวิเคราะหไปใช%ประโยชน เลือก
รับสื่อเป2น สามารถส)งสารต)อได% และมีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได% ซึ่งองคประกอบเหล)านี้ล%วนเป2นพื้นฐานสําคัญ
ของการเป2นผู%ผลิตสื่อที่ดี
ดังนั้ น ผู% วิ จั ย จึ งมุ) งที่ จ ะศึ กษาพฤติ กรรมการใช% สื่ อสั งคมออนไลน และทั กษะการรู% เ ท) า ทั น สื่ อสั งคม
ออนไลนของนั กศึ กษาหลั กสู ต รสื่ อสารมวลชน คณะนิ เ ทศศาสตร มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฎ รํ า ไพพรรณี ว) า มี
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พฤติกรรมการบริโภคสื่อไปในทิศทางใด เพื่อให%นักศึกษามีทักษะการคิดที่ดี สามารถคิด วิเคราะหได%อย)างมี
วิจารณญาณ ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อที่มีต)อบุคคลและสังคม รู%จักเลือกรับสื่อได%อย)างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่ อ ให% เ กิ ด ประโยชนต) อ ตนเอง ชุ ม ชน และสั ง คม โดยเฉพาะอย) า งยิ่ ง ในฐานะนั ก นิ เ ทศศาสตร ว) า ที่ นั ก
สื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช%สื่อสังคมออนไลน ของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
2. เพื่อศึกษาทักษะการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไม)มีการสุ)มตัวอย)าง กล)าวคือ
เป2นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
ชั้นป9ที่ 1 ถึงชั้นป9ที่ 4 รวมจํานวนทั้งสิ้น 192 คน
2. ขอบเขตตัวแปร ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด%วย ตัวแปรต%น คือ เพศ อายุ และชั้นป9ของ
นักศึกษา ส)วนตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใช%สื่อสังคมออนไลน และการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลน
3. ขอบเขตเวลา ช)วงระยะเวลาในการเก็บข%อมูล อยู)ในช)วงเดือนกุมภาพันธ ถึงมีนาคม 2562
วิธีดําเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข%อมูล เครื่องมือที่ใช%ในการรวบรวมข%อมูล ส)วนแรกเป2น แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ใช%สื่อสังคมออนไลน ซึ่งแบ)งเป2น 3 ส)วน คือ ข%อมูลเบื้องต%นของนักศึกษา พฤติกรรมการใช%สื่อสังคมออนไลน
และทักษะการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษา ในส)วนของทักษะการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลน ใช%
มาตราส)วนประมาณค)า 5 ระดับ และอีกส)วนใช%แบบสอบถามชนิด 2 ตัวเลือก คือ ใช) หรือ ไม)ใช) จํานวน 7 ข%อ
แล%วนําคะแนนที่ได%มาแปลผลในประเด็นการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลน
ในส)วนการวิเคราะหข%อมูลนั้น วิเคราะหด%วย ความถี่ร%อยละ ค)าเฉลี่ย และส)วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช%สื่อสังคมออนไลนและทักษะการรู%เท)าทันสื่อของนักศึกษาหลักสูตร
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวนทั้งสิ้น 192 คน โดยใช%แบบสอบถาม
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการใช%สื่อสังคมออนไลน วิเคราะหผลได%ดังตารางที่ 1
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จากตารางที่ 1. พบว)าลักษณะทางประชากรศาสตรส)วนใหญ)เป2นเพศหญิงอายุ 20 ป9 ศึกษาอยู)ใน
ระดับชั้นป9ที่ 3 จํานวน 58 คน รองลงมาคืออายุ 21 ป9 ศึกษาอยู)ในระดับชั้นป9ที่ 4 จํานวน 50 คน อายุ 19 ป9
ศึกษาอยู)ในระดับชั้นป9ที่ 2 จํานวน 46 คน อายุ 18 ป9 ศึกษาอยู)ในระดับชั้นป9ที่ 1 จํานวน 30 คน ใช%สื่อสังคม
ออนไลนเฟซบุ€กบ)อยที่สุด ในส)วนพฤติกรรมเข%าใช%งานจากที่บ%าน/หอพักมากที่สุดโดย มีประสบการณใช%งานสื่อ
สังคมออนไลนมากกว)า 5 ป9 ใช%สื่อสังคมออนไลนเฉลี่ยต)อครั้ง 1-4 ชั่วโมง ส)วนมากใช%งานในช)วงเวลา 20.0124.00 น. โดยใช%งานผ)านสมารทโฟน ทั้งนี้เพื่ อความบันเทิง เพลิด เพลิน ดูหนัง ฟ<งเพลง เล) นเกมออนไลน
สนทนาพูดคุยระหว)างสมาชิกที่ออนไลนร)วมกัน
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จากตารางที่ 2 พบว)านักศึกษารู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนและสามารถเลือกใช%ข%อมูลที่เป2นประโยชนได%
ร%อยละ 98.95รองลงมา ร%อยละ 97.40 นักศึกษารับรู%ว)ามีเนื้อหาหลายส)วนที่ขาดความน)าเชื่อถือ และข%อมูล
ส)วนตัวอาจรั่วไหลได%ร%อยละ 96.35 ในขณะที่ร%อยละ 94.79 รับรู%ว)าเรื่องใดที่เผยแพร)ผ)านสื่อสังคมออนไลนจะ
กลายเป2นเรื่องสาธารณะ ส)วนในด%านเนื้อหาพบว)าร%อยละ 89.58 นักศึกษารับรู%ว)ามีเนื้อหาไม)เหมาะสมด%าน
ลามก อนาจาร มีเนื้อหาที่เป2นการหลอกลวง FAKE NEWS อยู)มากร%อยละ 88.54 และมีเนื้อหาที่กระตุ%นหรือ
ชี้นําให%ทําสิ่งไม)ดี เช)น เชิญชวนให%เล)นการพนัน ร%อยละ 87.50
ในการศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี ทุกชั้นป9 ที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 192 คน ในประเด็นเกี่ยวกับทักษะการรู%เท)าทันสื่อสังคม
ออนไลน วิเคราะหผลได%ดังตารางที่ 3

จากตารางที่ 3 พบว)าทักษะการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนโดยเฉลี่ยอยู)ในระดับมาก ( =3.82 SD.=
0.40) โดยระดับทักษะการรู%เท)าทันสื่อมีค)าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทักษะการวิเคราะห ( =3.98 SD.= 0.81)
รองลงมาคือทักษะการใช%สื่อให%เกิดประโยชน ( =3.89 SD.= 0.87) และระดับทักษะการรู%เท)าทันสื่อมีค)าเฉลี่ย
น%อยที่สุด คือ ทักษะการประเมินค)าสื่อ ( =3.72 SD.= 0.88) และทักษะการเข%าใจสื่อ ( =3.69 SD.= 0.89)
ตามลําดับ
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมการใช%สื่อสังคมออนไลนและทักษะการรู%เท)าทันสื่อของนักศึกษาหลักสูตร
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวนทั้งสิ้น 192 คน โดยใช%แบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร และพฤติ ก รรมการใช% สื่ อ สั ง คมออนไลน พบว) า ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรส)วนใหญ)เป2นเพศหญิงอายุ 20 ป9 ในส)วนพฤติกรรมเข%าใช%งานจากที่บ%าน/หอพักมากที่สุดโดย
มีประสบการณใช%งานสื่อสังคมออนไลนมากกว)า 5 ป9 ใช%สื่อสังคมออนไลนเฉลี่ยต)อครั้ง 1-4 ชั่วโมง ส)วนมากใช%
งานในช)วงเวลา 20.01-24.00 น. โดยใช%งานผ)านสมารทโฟน สอดคล%องกับการศึกษาของ Livingstone และ
Bober (2002) ได%ศึกษาการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนในเยาวชน พบว)าป<จจัยที่ส)งผลต)อความรู%เท)าทันสื่อของ
เยาวชน ได%แก) เพศ อายุ ประสบการณการใช% นอกจากนี้ ทักษะในการใช%อินเตอรเน็ตส)งผลโดยตรงต)อการใช%
ประโยชนและการเป{ดรับความเสี่ยงบนสื่อ โดยผู%ใช%ประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนสูงมีแนวโน%มที่จะเป{ดรับ
ความเสี่ย งสู งด% วย ซึ่ งเป2น เรื่ องที่ห ลีกเลี่ ยงได% ยาก ดังนั้ นการใช% สื่อสังคมออนไลนอย) างมีป ระสิทธิภ าพของ
เยาวชนจึงควรเป2นการหาจุดสมดุลยระหว)างการใช%ประโยชนและการเป{ดรับความเสี่ยง
ผลการศึกษาระบุว)า สื่อสังคมออนไลนที่นักศึกษาใช%งานมากที่สุด คือ เฟซบุ€ค ร%อยละ 69.79 โดยใช%
งานผ)าน สมารทโฟน ร%อยละ 84.38 โดยมีวัตถุประสงคการใช%งานเพื่อความบันเทิงเพลิดเพลิน ดูหนัง ฟ<ง
เพลง เล)นเกมออนไลน ร%อยละ79.69 ซึ่งมากกว)าใช%ประโยชนเพื่อการศึกษาหาความรู% บรรทัดฐานของกลุ)ม
ผู%ใช%งานสื่อสังคมออนไลนยังช)วยสร%างความไว%ใจ (Trust) ซึ่งถือเป2นสิ่งสําคัญสําหรับความสัมพันธในสังคมของ
การแลกเปลี่ยนความรู%ร)วมกัน กล)าวคือ ความสัมพันธจะเข%ามาเป2นตัวกําหนดในเรื่องของแรงจูงใจในการใช%
งาน เพื่อพูดคุยในเรื่องที่มีความสนใจ หรือการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจนการชี้แนะระหว)างเพื่อนในวัยเดียว
(Cheung, & Lee, 2010; Chow, & Chan, 2008) ซึ่งผลการวิจัยนี้ใกล%เคียงกับงานวิจัยของ พิศมัย หาญ
มงคลพิพัฒน (2558) ได%ศึกษาพฤติกรรมการใช%เครือข)ายสังคมออนไลนของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ผลการวิจัยพบว)า นิสิตส)วนใหญ)มีประสบการณในการใช%งาน
เครือข)ายสังคมออนไลน 4 ป9ขึ้นไป สถานที่ที่นิสิตเข%าใช%งานมากที่สุด คือ ที่พักอาศัย และอุปกรณที่นิสิตใช%
เชื่อมต)อเครือข)ายสังคมออนไลนมากที่สุด คือ สมารทโฟน เครือข)ายสังคมออนไลนที่นิสิตเข%าใช%งานมากที่สุด
คือ เฟซบุ€ค และสอดคล%องกับงานวิจัยของ ภาณุวัฒน กองราช (2554) ได%ศึกษาพฤติกรรมการใช%เครือข)าย
สังคมออนไลนของวัยรุ)นในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook พบว)า ส)วนใหญ)เป2นเพศหญิงมากกว)าเพศ
ชาย มีอายุระหว)าง 19 ถึง 21 ป9 มีการศึกษาอยู‡นระดั
ใ บปริญญาตรี หรือสูงกว)า มีอัตราการใช%บริการ 1-5 ครั้ง
ต)อสัปดาห ในการใช%งานแต)ละครั้งใช%เวลา 1 ถึง 3 ชั่วโมงต)อครั้ง โดยที่ส)วนใหญ)เคยใช%บริการหรือกิจกรรม
ต)างๆที่มีใน Facebook ซึ่งประกอบด%วย การโต%ตอบบนกระดานสนทนา การเข%าร)วมกลุ)มต)างๆ การเล)นเกม
การตอบคําถาม การแบ)งป<นรูปภาพ การแบ)งป<นวิดีโอ การค%นหาเพื่อนเก)า การส)งข%อความ การร)วมแสดงความ
คิดเห็น การกดชอบ(Like) เช)นเดียวกับงานวิจัยของ ปวเรศ เลขะวรรณ (2551) ที่ได%ศึกษาพฤติกรรมการ
เป{ดรับสื่ออินเทอรเน็ตในการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุ)มวัยรุ)นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว)ากลุ)มตัวอย)างมี
การใช%สื่ออินเทอรเน็ต มีค)าเฉลี่ยอยู)ในระดับสูง 3.57 โดยโดยมีรูปแบบบริการ 3 ข%อ ที่มีค)าเฉลี่ยสูงกว)าค)าเฉลี่ย
รวม คือการให%ความบันเทิง เช)น เล)นเกม ฟ<งเพลง มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 4.15 รองลงมา คือ การสืบค%นข%อมูลมี
ค)าเฉลี่ย 4.10 และน%อยที่สุด คือ การสนทนาผ)านเครือข)าย ที่มีค)าเฉลี่ยเท)ากับ 3.79 ทั้งนี้สามารถอธิบายได%ว)า
มนุษยเป2นสัตวสังคม โดยธรรมชาติจึงต%องมีการสื่อสารตลอดเวลาไม)ว)าจะเป2นการสื่อสารผ)านช)องทางใดก็ตาม
การใช%ประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนทําให%ผู%ใช%สามารถโพสตข%อความหรือแลกเปลี่ยนข%อมูลซึ่งกันและกันได%
อย)างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยกันได%แบบ real time กับบุคคลที่อยู)ในสถานะออนไลนได%
เมื่อใช%สื่อสังคมออนไลนจะช)วยให%ผู%เล)นเกิดความรู%สึกมีตัวตน เป2นสมาชิกของชุมชนออนไลนนั้นๆ (Cheung,
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2010) สื่อสังคมออนไลนจึงเข%ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น เช)น เฟซบุ€ค ไลน ทวิตเตอร เนื่องจาก
สามารถใช%งานได%ง)าย และไม)
ไม)มีค)าใช%จ)ายเพิ่มเติม การได%รับประโยชนจากสื่อสังคมออนไลน เป2นป<จจัยที่ช)วยทํา
ให%คนนิยมใช%บริการมากขึ้น เนื่องจากผู%ใช%บริการสามารถติดต)อกับเพื่อน คนรู%จัก ตลอดจนได%รู%จักเพื่อนใหม)
เพิ่มอีกด%วย (Lin & Lu, 2011)
ส)วนในประเด็นการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษา พบว)านักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน
สามารถเลือกใช%ข%อมูลในสื่ อสังคมออนไลนที่เป2 นประโยชนต)อตนเองได% ร%อยละ 98..95 รองลงมา ร%อยละ
97.40 นักศึกษารับรู%ว)ามีเนื้อหาหลายส)วนที่ขาดความน)าเชื่อถือ และข%อมูลส)วนตั
นตัวอาจรั่วไหลได%ร%อยละ 96.35
ในขณะที่ร%อยละ 94.79 รับรู%ว)าเรื่องใดที่เผยแพร)ผ)านสื่อสังคมออนไลนจะกลายเป2นเรื่องสาธารณะ ส)วนในด%าน
เนื้ อหาพบว) าร% อยละ 89.58 นั กศึ กษารั บ รู%ว) ามี เนื้ อหาไม) เหมาะสมด%า นลามก อนาจาร มีเ นื้ อหาที่ เป2 นการ
หลอกลวง FAKE NEWS อยู)มากร%อยละ
ย 88.54 และมีเนื้อหาที่กระตุ%นหรือชี้นําให%ทําสิ่งไม)ดี เช)น เชิญชวนให%
เล)นการพนัน ร%อยละ 87.50 ซึ่งสอดคล%องกับงานวิจัยของวิ
ของ มลพรรณ อาภาเวท (2554)) ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การสื่อสารใน Facebook ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เครือข)ายสังคมออนไลนได%
กลายเป2
ลายเป2นปรากฏการณของการเชื่อมต)อการสื่อสารระหว)างบุคคลในโลกของอินเตอรเน็ต โดยมุ)งเน%นไปที่การ
สร%างชุมชนออนไลน ซึ่งทําให%ผู%คนสามารถแลกเปลี่ยน แบ)งป<นข%อมูลตามประโยชนกิจกรรมหรือความสนใจ
เฉพาะเรื่องซึ่งกันและกัน ถ%าหากมองในแง)ของความเป2นสื่อสมัยใหม)แล%ว Facebook เปรียบเสมือนการย)อโลก
ให%เล็กลง การสื่อสารมีความทันสมัยรวดเร็ว แต)ในทางกลับกัน Facebook ก็สร%างผลกระทบต)อผู%ใช%บริการด%วย
เช)น ป<ญหาเรื่องสิทธิส)วนบุคคล การทะเลาะวิวาท การใช%คําพูดที่ไม)เหมาะสม การโพสตรูป ป<ญหาเรื่องเพศ
ป<ญหาเรื่องศีลธรรม การบิดเบือนข%อมูล รวมถึงการรั่วไหลของข%อมูลต)างๆ
จากผลการศึกษาทักษะการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนของนักศึกษาหลักสูตรสื่อสารมวลชน พบว)า
ทักษะการรู%เท)าทันสื่อสังคมออนไลนโดยเฉลี่ยอยู)ในระดับมาก(
มาก =3.82 SD.= 0.40) โดยระดับทักษะการรู%เท)า
ทันสื่อมีค)าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทักษะการวิเคราะห ( =3.98 SD.= 0.81) รองลงมาคือทักษะการใช%สื่อให%เกิด
ประโยชน ( =3.89 SD.= 0.87) และระดับทักษะการรู%เท)าทันสื่อมีค)าเฉลี่ยน%อยที่สุด คือ ทักษะการประเมินค)า
สื่อ ( =3.72 SD.= 0.88) และทักษะการเข%าใจสื่อ
( =3.69 SD.= 0.89) ตามลําดับ
ในเมื่อเยาวชน คือ กลุ)มเปxาหมายหลักกลุ)มใหญ)ในการเข%าถึงสื่อสังคมออนไลน ดังนั้นการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู%เพื่อที่จะรู%เท)าทันสื่อได% จึงเป2นปราการสําคัญในการกระตุ%นและพัฒนาทักษะให%เยาวชนกลุ)มนี้มีภูมิ
ชีวิตที่เข%มแข็ง สอดคล%องกับข%อมูลของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ(สสส.)
ภาพ
ที่ระบุว)า
ทักษะการรู% เ ท)า ทั น สื่ อ มี 5 ประเด็น ที่ ทุกภาคส) วนต%ต% องสร% า งเสริ มให% กับ เยาวชน ดั งนี้ (สํ านั กงานกองทุ น
สนับสนุนการสร%างเสริมสุขภาพ, 2561)
2561
1. การเข%าถึงสื่อ หมายถึง การเป{ดรับสื่อของประสาทสัมผัส หู ตา จมูก ลิ้น สัมผัสของเรา ซึ่งเมื่อ
เป{ดรับแล%ว สมองจะสั่งการให%คิดและปรุงแต)งให%เกิดอารมณต)างๆตามมา การรู%เท)าทันสื่อในขั้นของการรับรู%
อารมณตนเองจึงเป2นสิ่งสําคัญที่ต%องแยกความคิดและอารมณออกจากกัน ความคิดจะทําให%เรารับรู%ความจริง
ว)า อะไรเป2นสิ่งที่สื่อสร%างขึ้น สามารถคัดกรองข%อมูลต)างๆ มาใช%ได%สอดคล%องกับวัตถุประสงคที่ต%องการ
2. การวิเคราะหสื่อ หมายถึง การแยกแยะองคประกอบในการนําเสนอของสื่อ ว)ามีวัตถุประสงคอะไร
โดยตีตี ความเนื้อหาสื่อตามองคประกอบและแบบฟอรมของสื่ อแต)ล ะประเภทว)า สิ่ งที่สื่ อนํ าเสนอนั้น ส)งผล
กระทบอะไรบ%างต)อสังคม การเมือง หรือ เศรษฐกิจ โดยใช%พื้นความรู%เดิมและประสบการณในการคาดการณถึง
ผลที่จะเกิดขึ้น โดยอาจใช%วิธีการวิเคราะหเปรียบเทียบ การแยกองคประกอบย)อยต)างๆ หรือการวิเคราะห
ข%อมูลเชิงเหตุและผลการทําความเข%าใจเนื้อหาบริบทที่ต%องการสื่อ เช)น ใช%ความรู%และประสบการณเดิมเพื่อ
ทํานายผลที่จะเกิด ตีความเนื้อหา โดยใช%หลักการวิเคราะหพื้นฐาน ใช%กลวิธีต)างๆ ได%แก) การเปรียบเทียบ/หา
บ
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ความแตกต)าง/ข%อเท็จจริง/ความคิดเห็น เหตุและผล การลําดับความสําคัญ และใช%ความรู%เกี่ยวกับบริบททาง
ประวัติศาสตร การเมือง เศรษฐกิจ เป2นพื้นฐานของการสร%างสรรคและตีความหมาย
3. การเข%าใจสื่อ คือ การตีความสื่อหลังจากเป{ดรับสื่อไปแล%ว เพื่อทําความเข%าใจในสิ่งที่สื่อนําเสนอ ซึ่ง
ผู%รับสารแต)ละคนก็จะมีความเข%าใจสื่อได%ไม)เหมือนกัน ตีความไปคนละแบบ ขึ้นอยู)กับประสบการณ พื้นฐาน
การศึกษา คุณสมบัติในการเรียนรู% ตลอดจนการรับรู%ข%อมูลของแต)ละบุคคลที่ไม)เท)ากันมาก)อน
4. การประเมินค)า หลังการวิเคราะหและทําความเข%าใจสื่อแล%ว ควรประเมินค)าสิ่งที่สื่อนําเสนอว)ามี
คุณภาพและคุณค)ามากน%อยเพียงใด ไม)ว)าจะเป2นด%านเนื้อหา วิธีนําเสนอ เทคนิคที่ใช% เป2นต%น เนื้อหานั้น มี
คุณค)าต)อผู%รับสารมากน%อยเพียงใด สามารถนําไปใช%ให%เกิดประโยชนต)อผู%รับสารในด%านใดได%บ%าง คุณค)าที่
เกิดขึ้นเป2นคุณค)าที่เกิดขึ้นทางใจ อารมณ ความรู%สึก หรือมีคุณค)าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรม
หรือประเพณี ความสามารถในการประเมินเนื้อหา โดยสร%างความเกี่ยวข%องของเนื้อหากับประสบการณ พร%อม
เสนอความเห็นในแง)มุมที่หลากหลาย
5. การใช%สื่อให%เกิดประโยชน แม%จะสามารถวิเคราะห เข%าใจ และประเมินค)าสื่อได% แต)ก็ไม)สามารถ
ปฏิเสธสื่อ ที่เป2นส)วนหนึ่งของชีวิตได% ในเมื่อไม)สามารถออกไปจากโลกของสื่อได% ดังนั้นจึงจําเป2นต%องนําสิ่งที่
วิเคราะหไปใช%ประโยชน เลือกรับสื่อเป2น สามารถส)งสารต)อได% และมีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได%
การพัฒนาทักษะการเรียนรู%เพื่อที่จะรู%เท)าทันสื่อได%นั้น จึงเป2นสิ่งสําคัญที่ต%องเร)งสร%างภูมิคุ%นกันเหล)านี้
ให%กับเยาวชน องคประกอบทั้ง 5 ประการที่กล)าวมานี้ จะช)วยให%นักศึกษานิเทศศาสตรได%พัฒนาทักษะการ
รู% เ ท) า ทั น สื่ อ อั น เป2 น พื้ น ฐานสํ า คั ญ ของการเป2 น ผู% ผ ลิ ต สื่ อ ที่ ดี ใ นฐานะนั ก สื่ อ สารมวลชนต) อ ไป เมื่ อ นั ก
สื่อสารมวลชนเป2นผู%ที่สามารถคิดวิเคราะห เข%าใจธรรมชาติของสื่อได%เป2นอย)างดี สามารถวางแผนการจัดการ
สื่ออย)างเหมาะสม เลือกข%อมูลเพื่อคิด เขียน พูดให%สอดคล%องกับวัตถุประสงคที่ต%องการ ภายใต%การผลิตสื่อที่มี
ความรั บ ผิ ด ชอบต) อสั งคม ดั งนั้ น ทั กษะการรู% เ ท) า ทั น สื่อจึ งเป2 น องคประกอบพื้ นฐานสํ า คั ญ ของการเป2 น นั ก
สื่อสารมวลชนที่ดี
ขอเสนอแนะ
ข%อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต)อไป ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช%สื่อสังคมออนไลนในบริบท
อื่นๆที่นอกเหนือจากการรู%เท)าทันสื่อ และควรศึกษาเชิงวิเคราะหในประเด็นการรู%เท)าทันสื่อที่มีผลต)อพฤติกรรม
ของเยาวชน รวมถึงบทบาท อิทธิพลของกลุ)มผู%นําทางความคิดที่มีผลต)อพฤติกรรมเลียนแบบหรือโน%มน%าวใจใน
หมู)เยาวชน
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