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แผนการสอนเสริม 

ครั้งที่ 2

การสอนเสริมชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

การสอนเสริมครั้งที่ 2  หน่วยที่ 8 - 15

รายชื่อหน่วยที่สอนเสริม

 หน่วยที่  8    สื่อใหม่

 หน่วยที่  9    สื่อสังคมออนไลน์

 หน่วยที่ 10  ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่

 หน่วยที่ 11  สื่อมวลชนกับสังคม

 หน่วยที่ 12  อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

 หน่วยที่ 13  การสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน

 หน่วยที่ 14  จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน

 หน่วยที่ 15  การรู้เท่าทันสื่อ

วัตถุประสงค์

 หลังจากนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมแล้ว นักศึกษาสามารถอธิบายสาระสำาคัญประเด็นต่อไปนี้ได้

 1. สื่อใหม่

 2. สื่อสังคมออนไลน์

 3. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่

 4. สื่อมวลชนกับสังคม

 5. อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

 6. การสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน

 7. จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน

 8. การรู้เท่าทันสื่อ

กิจกรรมการสอนเสริม

 1. ประเมินผลก่อนการสอนเสริม

 2. สรุปสาระสังเขปของประเด็นที่ 8 - 15

 3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมซักถามปัญหา

 4. ประเมินผลหลังการสอนเสริม
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แบบประเมินผลตนเองก่อนรับการสอนเสริม

ครั้งที่ 2

ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

คำาสั่ง  ขอให้นักศึกษาอ่านคำาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าข้อคำาตอบที่ถูกที่สุด

1. ข้อใดไม่ไดม้ีความหมายว่าเป็นสื่อใหม่

     ก. เว็บไซต์  

 ข. มัลติมีเดีย 

 ค. โทรทัศน์  

 ง. เฟซบุ๊ค 

 จ. ดีวีดี 

2. ข้อใดไม่ได้เป็นคุณสมบัติของสื่อใหม่เชิงสังคมวัฒนธรรมของสื่อใหม่

    ก. มีการนำาไปปรับใช้   

 ข. มีความเป็นครือข่าย  

 ค. มีความเป็นสากล 

    ง. ทำาหน้าที่ถ่ายโอนวัฒนธรรม 

 จ. มีความเท่าเทียมกัน

3. การสื่อสารทางไกลในยุคสื่อดิจิทัลจะเน้นไปที่การเกิดขึ้นของสิ่งใดที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เป็น

   สื่อใหม่ 

    ก. สื่อออนไลน์  

 ข. สื่อสังคมออนไลน์       

 ค. อินเทอร์เน็ต  

    ง. สมาร์ทโฟน   

 จ. ถูกทุกข้อ

4. สื่อสังคมออนไลน์ทำาให้ผู้คนสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับสารเพียงอย่างเดียว เช่น ในอดีตกลายเป็น

   ผู้ส่งสารไปได้ในเวลาเดียวกัน มีความสอดคล้องกับลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ตามข้อใด

     ก. เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม  

     ข. เป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว       

     ค. เป็นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา  

     ง. เป็นสื่อที่สามารถเผยแพร่ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม

     จ. เป็นสื่อที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้รับสาร
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5. ยุคเว็บใดที่เกิดสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย   

     ก. ยุคเว็บ 1.0  

 ข. ยุคเว็บ 2.0  

 ค. ยุคเว็บ 3.0  

 ง. ยุคเว็บ 4.0  

 จ. ยุคเว็บ 5.0 

6. ข้อใดคือประเภทสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นเสมือนสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ ซึ่งอาจ

   จะเป็นเรื่อง เพลง ภาพยนตร์ การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ การลงทุน และอื่นๆ

    ก. เวทีทำางานร่วมกัน    

 ข. เวทีแสดงความคิดเห็น    

 ค.เครือข่ายทางสังคม   

    ง. โลกเสมือนจริง 

 จ. เว็บแบ่งปันข้อมูล

7. ทฤษฎีสังคมมวลชนนำาเสนอข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจเจกบุคคล บทบาทสื่อมวลชนและลักษณะของ 

   การเปลี่ยนแปลงสังคมดังนีย้กเว้นข้อใด 

      ก. สังคมที่สับสนจากการกระทำาของสื่อมวลชน  

      ข. สื่อมวลชนมีพลังอำานาจที่จะเข้าถึงและมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารทั่วไป

      ค. เมื่อสมาชิกสังคมได้รับผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนก็จะก่อปัญหาสังคมตามมาได้

      ง. สื่อมวลชนเป็นเสมือนโรคร้ายในสังคมที่จะต้องรักษาเยียวยา 

      จ. สมาชิกในสังคมเป็นผู้ชี้นำาและมีอิทธิพลต่อสื่อมวลชนเพราะอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ 

8. ทฤษฎีที่ให้ความสนใจกับบทบาทสื่อมวลชนในด้านวัฒนธรรมมากกว่าด้านเศรษฐกิจ โดยมองว่าสื่อเป็นช่อทาง

   ในการประกอบสร้างวัฒนธรรม สอดคล้องกับข้อใด

      ก. ทฤษฎีคลาสสิก มาร์กซิสม์  

 ข. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง  

      ค. ทฤษฎีของสำานักแฟรงค์เฟิร์ต    

 ง. ทฤษฎีการครอบงำา  

      จ. ทฤษฎีตามแนวทางสังคมวัฒนธรรม
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9. ชาร์ลส์ ไรท์ (Charles R. Wright) ได้เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนอีกบทบาทหนึ่งคือข้อใด

   ก. สังเกตการณ์สภาพแวดล้อม   

 ข. ถ่ายทอดมรดกทางสังคม  

   ค. เสริมสร้างสถานภาพทางสังคม           

 ง. การให้ความบันเทิง  

    จ. ควบคุมพฤติกรรมทางสังคมให้อยู่ในกรอบจริยธรรม

10. ข้อใดไม่ใชผู่้ส่งสารทางการสื่อสารทางการเมือง

     ก. พรรคการเมือง    

 ข. กลุ่มองค์กรสาธารณะ   

 ค. ประชาชน  

     ง. เจ้าหน้าที่รัฐ    

 จ. กลุ่มผู้ก่อการร้าย 

11. ข้อใดไม่ใชบ่ทบาทสื่อมวลชนในด้านการเมือง

     ก. สื่อมวลชนมีบทบาทกำาหนดวาระทางการเมือง  

     ข. สื่อมวลชนมีบทบาทเป็นนายทวารข่าวสาร 

     ค. สื่อมวลชนมีบทบาทด้านการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชาติ 

     ง. สื่อมวลชนมีบทบาทชี้นำาทางการเมือง

     จ. สื่อมวลชนมีบทบาทช่วยจัดการความขัดแย้งทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น

12. ข้อใดเป็นระบบการเมืองที่อยู่บนเงื่อนไขของประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ

    ก. ระบบอำานาจนิยม   

 ข. ระบบเสรีนิยม   

 ค. ระบบคอมมิวนิสต์ 

    ง. ระบบความรับผิดชอบทางสังคม  

 จ.  ระบบสังคมนิยม
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13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

 ก. เครื่องสำาอางบลิ๊งบลิ๊ง เผยแพร่สารโฆษณาผ่านโทรทัศน์เพื่อต้องการจูงใจกลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้า 

    เป็นอิทธิพลของสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือเจตนา

 ข. การเสนอข่าวเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์บนสะพานลอย ทำาให้ผู้รับสาร เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าเดินบน  

    สะพานลอย เป็นอิทธิพลของ สื่อมวลชนที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือเจตนา

 ค. สมศรี มีทัศนคติที่ดีต่อน้ำาดื่ม Fresh เป็นผลกระทบด้านลบของสื่อมวลชน

 ง. สื่อมวลชนไม่มีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร 

 จ. สื่อมวลชนไม่มีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสาร ในระดับสังคม

14. ข้อใดคือปัจจัยที่ทำาให้สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ของบุคคล 

 ก. เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง 

 ข. เนื้อหาที่เป็นความรู้และข้อคิดเห็น 

 ค. เนื้อหาที่ให้การศึกษา 

 ง. เนื้อหาบันเทิง เนื้อหาที่เกี่ยวกับความบันเทิง เช่น ละครโทรทัศน์ ดนตรี เพลง เกมโชว์ เป็นต้น

 จ. ถูกต้องทุกข้อ 

15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม

 ก. สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ

 ข. สื่อมวลชนสร้างมายาคติด้านค่านิยม

 ค. ทำาให้เห็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติอื่น

 ง. สื่อมวลชนทำาให้เกิดการครอบงำาทางวัฒนธรรม 

 จ. สื่อมวลชนไม่สามารถช่วยรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามของสังคมให้ยั่งยืนได้

16. ข้อใดไม่ใชห่ลักเกณฑ์ในการประเมินผลสื่อมวลชน 

 ก. ความสอดคล้อง (Relevance) 

 ข. ประสิทธิภาพ (Efficiency)       

 ค. ประสิทธิผล (Effectiveness) 

 ง. ความยั่งยืน (Sustainability) 

 จ. ต้นทุน (Cost)
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17. การกำาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เป็นกิจกรรมในขั้นตอนใดของการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน
 ก. ขั้นการเตรียมการ 
 ข. ขั้นการดำาเนินการ 
 ค. ขั้นการวิเคราะห์และรายงานผล 
 ง. ขั้นการสรุปผล
 จ. ขั้นการผลิต

18. ข้อใดคือประเด็นที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรใช้ประโยชน์ จากผลการสำารวจและการประเมินผล
 ก. การเปิดรับสื่อ หรือการเข้าถึงสื่อ
 ข. การเปลี่ยนแปลงหลังการเปิดรับสื่อ
 ค. ปัจจัยที่ส่งเสริม หรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการสื่อสาร
 ง. การรับรู้/ความตระหนัก
 จ. ถูกต้องทุกข้อ

19. สื่อมวลชนควรมีความรับผิดชอบอย่างไร
 ก. ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของรัฐบาล นายทุน
 ข. เสนอเนื้อหาอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมาและเสมอภาค
 ค. รักษาแหล่งข่าว ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 ง. มุ่งเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย
 จ. ถูกต้องทุกข้อ

20. วงการสื่อสารมวลชนมีการควบคุมโดยจริยธรรมอย่างไร
 ก. สื่อมวลชนสร้างกรอบควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
 ข. ตั้งองค์กรวิชาชีพเพื่อกำากับให้สมาชิกปฏิบัติตาม
 ค. การควบคุมโดยประชาชนการแสดงความคิดเห็นไปยังสื่อมวลชน
 ง. การเขียนจดหมาย บทความวิพากษ์วิจารณ์ไปเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์
 จ. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการรายงานข่าวที่มีเด็กหรือเยาวชนเข้าไปเกี่ยวพันของสื่อมวลชน
 ก. ควรบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชน 
 ข. ห้ามโฆษณาเผยแพร่ชื่อสกุลของเด็กหรือเยาวชนนั้น 
 ค. ห้ามโฆษณาเผยแพร่ข้อความเปิดเผยสถานที่อยู่ หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น 
 ง. ในการโฆษณาเผยแพร่คำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลห้ามระบุชื่อ หรือแสดงข้อความ ใดๆ ที่จะทำาให ้  
    รู้จักตัวเด็กหรือเยาวชน 

 จ. ห้ามโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติการกระทำาความผิด ของเด็กหรือเยาวชนนั้น 
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22. ข้อใดคือทักษะการรู้เท่าทันสื่อขั้นสูง

 ก. การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลาย

 ข. การตั้งคำาถาม

 ค. การเล่าเรื่อง

 ง. การใช้ภาษา

 จ. การเรียนรู้ โดยจดจำาสัญลักษณ์ที่จำาเป็นต่อการสื่อสาร

23. ข้อใดคือระดับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน

 ก. ระดับความรู้ความเข้าใจ 

 ข. ระดับอารมณ์ 

 ค. ระดับจริยธรรม

 ง. ระดับสุนทรียศาสตร์

 จ. ถูกต้องทุกข้อ

24. ข้อใดคือผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ

 ก. บทบาทของสื่อมวลชนได้ลดลง

 ข. กิจการที่เกี่ยวข้องของสื่อลดการดำาเนินงาน

 ค. การหลอมรวมสื่อ

 ง. การเกิดขึ้นของนักข่าวพลเมือง

 จ. ถูกต้องทุกข้อ
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การสอนเสริมครั้งที่ 2

สื่อใหม่

สื่อสังคมออนไลน์

ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่

สื่อมวลชนกับสังคม

อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

การสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน

จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน

การรู้เท่าทันสื่อ
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หน่วยที่ 8 

สื่อใหม่

 ตอนที่ 8.1 ความหมาย คุณลักษณะและพัฒนาการของสื่อใหม่

  8.1.1 ความหมายของสื่อใหม่

  8.1.2 คุณลักษณะของสื่อใหม่

  8.1.3  พัฒนาการของสื่อใหม่

 ตอนที่ 8.2 สื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียง

  8.2.1 โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน

  8.2.2 การแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  8.2.3 ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านการเผยแพร่ภาพกระจายเสียง

 ตอนที่ 8.3 สื่อใหม่ด้านโทรคมนาคม

  8.3.1 วิวัฒนาการและคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือยุคใหม่

  8.3.2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง

  8.3.3 ปัญหา อุปสรรคและแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคม

เอกสารการสอน # 2.1   สื่อใหม่
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ตอนที่ 8.1  ความหมาย คุณลักษณะ และพัฒนาการของสื่อใหม่

เรื่องที่ 8.1.1 ความหมายของสื่อใหม่

 

 “สื่อใหม่” มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี

เครือข่าย หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่

ส่วนมากมักจะมีคุณลักษณะที่ถูกจัดการได้ เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายได้ ทำาให้หนาแน่น และบีบอัดสัญญาณได้ 

มีปฏิสัมพันธ์ และมีความเป็นกลาง 

 ดังนั้น “สื่อใหม่” จึงหมายความถึงอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ มัลติมีเดีย ซีดีรอม และดีวีดี ฉะนั้น “สื่อใหม่” 

จึงไม่ได้หมายความถึงรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วารสาร หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์แบบเดิมๆ 

 ยาน ฟาน ไดค์ (2006) ได้นิยาม “สื่อใหม่” โดยสรุปจากคุณลักษณะของสื่อใหม่ไว้ว่า หมายถึง “สื่อท่ีมี

การบูรณาการ มีปฏิสัมพันธ์ และใช้รหัสดิจิทัล ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่ 20 และ 21” 

เรื่องที่ 8.1.2 คุณลักษณะของสื่อใหม่

 ยาน ฟาน ไดค์ (2006) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่อใหม่ไว้ 3 ประการ ได้แก่ 

 1. การบูรณาการ สื่อใหม่มีคุณลักษณะเชิงโครงสร้างที่เป็นการบูรณาการระหว่างโทรคมนาคม การสื่อสาร  

    ข้อมูล และการสื่อสารมวลชน เข้ามาอยู่ในสื่อเดียวกัน ซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นกระบวนการหลอมรวมสื่อ 

 2. การมีปฏิสัมพันธ์ การมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นใน 4 ระดับ คือ มิติด้านระยะทาง มิติด้านเวลา มิติด้าน  

    พฤติกรรม และ มิติด้านจิตใจ 

 3. การเข้ารหัสดิจิทัล เป็นคุณลักษณะเชิงเทคนิคของสื่อใหม่ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสื่อสาร เพราะทำาให ้  

    เนื้อหาเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกัน สามารถเพิ่มปริมาณของข้อมูลและปริมาณของ  

    การสื่อสาร และเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเชิงเส้นตรง ไปสู่ “ไฮเปอร์ลิงค์” 

 เฮนรี เจนกินส์ (2006) กล่าวถึงคุณสมบัติของสื่อใหม่เชิงวัฒนธรรม 8 ประการ ได้แก่ 

 1. มีความเป็นนวัตกรรม   5. มีความเป็นครือข่าย

  2. มีลักษณะของการหลอมรวม   6. มีความเป็นสากล

 3. อยู่ในชีวิตประจำาวัน    7. ทำาหน้าที่ถ่ายโอนวัฒนธรรม 

 4. มีการนำาไปปรับใช้    8. มีความไม่เท่าเทียมกัน

เอกสารการสอน # 2.2   ความหมายของสื่อใหม่

เอกสารการสอน # 2.3   คุณลักษณะของสื่อใหม่
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เรื่องที่ 8.1.3 พัฒนาการของสื่อใหม่

 การสื่อสารทางไกลของมนุษย์ ในยุคแรกจะเป็นการตีเกราะ เคาะไม้ และการส่งสัญญาณควัน 

เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่ประดิษฐ์ขึ้นจากธรรมชาติ เช่น การขีดเขียนบนแผ่นปาปีรุส การตีกลอง การเป่า

เขาสัตว์ ต่อมาจึงพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปในระยะทางไกลมากขึ้น มีความ

ซับซ้อนและเป็นระบบมากขึ้น จึงมีการใช้นกพิราบเป็นส่ือกลาง หรือในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้บริการ

ม้าด่วน (pony express) 

 การสื่อสารทางไกลในยุคส่ือดิจิทัลจะเน้นไปที่การเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ

เทคโนโลยีที่เป็นสื่อใหม่ อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้มากมายโดยผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ 

ทำาให้ผู้ ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์เสมือนเป็นการส่ือสารแบบเผชิญหน้า ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่เกิดขึ้นได้ในสื่อระบบ

แอนะล็อกหรือสื่อดั้งเดิม ดังนั้น เราจะสังเกตได้ว่า ในการดำาเนินชีวิตปัจจุบัน ได้มีการแปรรูปของเนื้อหาจากสื่อ

ดั้งเดิมในระบบแอนะล็อกมาเป็นรูปแบบสื่อใหม่ในระบบดิจิทัลเป็นจำานวนมาก

เอกสารการสอน # 2.4   พัฒนาการของสื่อใหม่
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ตอนที่ 8.2 สื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียง

เรื่องที่ 8.2.1 โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน

 1. โทรทัศน์ระบบดิจิทัล หมายถึง โทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ส่งสัญญาณในระบบดิจิทัล ทำาให้มีคุณสมบัติ

แตกต่างจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแบบเดิม กล่าวคือช่วยบีบอัดสัญญาณทำาให้สามารถใช้คลื่นความถี่

ได้มากช่องกว่าและสามารถนำาคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการอื่นๆ ที่จำาเป็นได้ จึงเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น

กว่าเดิม    

 โทรทัศน์ระบบดิจิทัลให้บริการหลักเป็น 2 รูปแบบ คือ 

  1. โทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มีความคมชัดตามมาตรฐาน 

  2. โทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มีความคมชัดสูง 

 

 2. โทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีคุณสมบัติเหนือกว่าโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก คือ เป็นระบบที่ช่วยให้มีการใช้

สัญญาณคลื่นความถี่อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบแอนะล็อกเพราะใช้ขนาดช่องสัญญาณน้อยกว่า และ

สามารถออกอากาศรายการพร้อมกันหลายรายการโดยใช้ช่องสัญญาณเดียวกัน เรียกว่า “มัลติแคสติ้ง” สามารถ

สร้างระบบการโต้ตอบ ระหว่างผู้ชมกับรายการได้ช่วยให้สัญญาณภาพและเสียงมีคุณภาพสูง ปลอดจากการ

รบกวน

 

 DTV, HDTV และ Smart TV มีความแตกต่างกัน DTV หมายถึงการส่งภาพวิดีโอและเสียงเป็นระบบดิจิทัล 

แต่ HDTV หมายถึงระบบโทรทัศน์ที่มีความละเอียดสูงกว่า DTV หรือทีวีระบบดิจิทัลธรรมดา ส่วนโทรทัศน์อัจฉริยะ 

หรือ สมาร์ททีวี หมายถึงโทรทัศน์ที่มีความฉลาดมากขึ้น ด้วยความสามารถของตัวเคร่ือง ที่สูงมากขึ้น ใช้งาน

แอพพลิเคชั่น (โปรแกรมการใช้งาน) ได้หลากหลาย เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เสมือนคอมพิวเตอร์และ

สมาร์ทโฟน

เอกสารการสอน # 2.5   โทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน



15

เรื่องที่ 8.2.2 การแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 OTT ย่อมาจากคำาว่า Over the Top คือ การให้บริการภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ ให้บริการ 

OTT ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ ให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ ให้บริการไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเอง 

 ตัวอย่าง เช่น YouTube และ Facebook live เป็นต้น OTT จะคล้ายกับโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (OTA: Over 

The Air) แต่ OTA นั้นเป็นการส่งโปรแกรม รหัสควบคุม การอัพเดทซอฟแวร์ผ่านมาทางดาวเทียมเรียกว่าเป็นการ

ออกอากาศภาคพื้นดิน ขณะที่เนื้อหารายการของ OTT ถูกส่งมาถึงผู้ชมผ่านทางอินเทอร์เน็ต มิใช่ทางอากาศแบบ 

OTA

 

 รูปแบบการทำาธุรกิจของผู้ ให้บริการ OTT แบ่งได้เป็น 

  1. การหารายได้จากการเก็บค่าสมาชิก 

  2. การหารายได้จากการเก็บค่าบริการเป็นรายครั้ง 

  3. การหารายได้จากการโฆษณา 

  4. การหารายได้จากการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากบริการเสริม 

  5. การให้บริการแบบไม่หารายได้ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าของตนเข้าถึงบริการ OTT ของตน

     ได้มากขึ้น

เอกสารการสอน # 2.6   การแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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เรื่องที่ 8.2.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียง

 ปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดินมีอยู่หลายประการ เช่น คุณภาพ

โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลยังไม่ดีพอ สัญญาณไม่เป็นตามที่คาดหวัง ยังมีพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจาก

เสาส่งสัญญาณ ทำาให้ต้องติดตั้งเสานอกบ้านจึงจะรับชมได้ การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านในการรับชมโทรทัศน์

ระบบดิจิทัลโดยการแจกคูปองไม่สามารถแจกได้ทั่วถึง และการเรียงลำาดับช่องไม่มีความชัดเจน สิ่งเหล่านี้ทำาให้

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบภาวะขาดทุนและเกิดการฟ้องร้อง กสทช. จนกระทั่งนำาไปสู่การพิจารณามาตรการ

เยียวยาที่กำาลังดำาเนินการ

 ปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (OTT) ได้แก่ 

 1. ลิขสิทธิ์รายการที่ OTT นำามาเผยแพร่และได้รับความนิยมส่วนใหญ่เป็นรายการต่างประเทศ ส่วนหนึ่ง  

    ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ทำาให้ผู้ผลิตเนื้อหารายการในไทยมีค่าใช้จ่ายมากกว่า จึงขาด  

    แรงจูงใจในการผลิตเนื้อหาที่ดีออกมาสู่ตลาด 

 

 2. ประเทศไทย  ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการหลักของ OTT ทำาให้เกิดความได้เปรียบ

    เสียเปรียบทางการค้า และเป็นการสูญเสียรายได้ของประเทศ 

 

 3. การเปิดรับเนื้อหารายการและภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามานั้นมีอิทธิพลกับวัฒนธรรมท้องถิ่น หาก

    ผู้ผลิตรายการในประเทศไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพออาจส่งผลให้แรงจูงใจของผู้ผลิตเนื้อหาใน  

    ประเทศมีน้อยลง    

 

 4. เมื่อมีผู้ ใช้บริการจำานวนมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการแย่งกันใช้สัญญาณ แต่ผู้ ให้บริการ OTT ไม่ต้อง  

    ลงทุนติดตั้งโครงข่าย ไม่จำาเป็นต้องมีส่วนในการบริหารจัดการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต จึงทำาให้บริการ   

    OTT มีความได้เปรียบในเรื่องต้นทุน

เอกสารการสอน # 2.7   ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียง
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ตอนที่ 8.3 สื่อใหม่ด้านโทรคมนาคม

เรื่องที่ 8.3.1 วิวัฒนาการและคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือยุคใหม่

 วิวัฒนาการและคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือแบ่งเป็น 5 ยุค ได้แก่ 

 ยุค 1G เป็นโทรศัพท์มือถือในระบบแอนะล็อก ใช้สื่อสารด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว 

 ยุค 2G พัฒนามาเป็นระบบดิจิทัล สามารถใช้งานด้านการส่งข้อมูล บริการเสียงหรือข้อความได้ 

 ยุค 3G สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายไร้สายด้วยความเร็วสูง รับส่งข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น ใช้บริการ  

  มัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 ยุค 4G รับส่งข้อมูลด้วยความเร็วมากขึ้น รองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนที่หลากหลายมากขึ้น สามารถ  

  ทำางานเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งพัฒนาให้เชื่อมอุปกรณ์ IoT ได้ 

 ยุค 5G สามารถตอบสนองการใช้งานที่รวดเร็วขึ้น รองรับการใช้งานในโลกเสมือน การรวมสภาพ   

  แวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน เชื่อมต่อการทำางานของอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ที่เป็น

  มากกว่าสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 เทคโนโลยี 5G ประกอบไปด้วย 3 คุณสมบัติหลัก คือ 

 1. ความเร็วของการเชื่อมต่อแบบไร้สาย 

 2. มีความล่าช้าในการรับส่งข้อมูลที่ต่ำามาก 

 3. ความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำานวนมากพร้อมกันโดยใช้พลังงานต่ำา 

 

 จึงทำาให้โทรศัพท์มือถือยุค 5G มีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถตอบสนองการใช้งานที่รวดเร็วขึ้น รองรับการ

ใช้งานในโลกเสมือน (VR) การรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน (AR) เชื่อมต่อการทำางานของ

อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ที่เป็นมากกว่าสมาร์ทโฟน เช่น IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เอกสารการสอน # 2.8   วิวัฒนาการและคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือยุคใหม่
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เรื่องที่ 8.3.2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง

 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT) เป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับ

อุปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เซ็นเซอร์ และวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน อันเป็นผลให้ระบบต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารและทำางานร่วมกันได้อย่างเป็น

อัตโนมัติ ทั้งยังเป็นผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT) สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น การเกษตรแม่นยำา

หรือการเกษตรอัจฉริยะ การใช้ IoT เชิงอุตสาหกรรม ใช้ในระบบคมนาคมและการจัดการโลจิสติกส์ ใช้ในระบบ

การจัดการพลังงานและสาธารณูปโภค ใช้ในระบบสาธารณสุขอัจฉริยะ และระบบเทคโนโลยีการเงิน

เรื่องที่ 8.3.3 ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคม

 ปัญหาและอุปสรรคของการใช้เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT) มีความ

เชื่อมโยงกัน ต้องตระหนักว่าความต้องการคลื่นความถี่สำาหรับเทคโนโลยี 5G จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปริมาณการ

ใช้งานข้อมูลท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนา แต่ กสทช. 

ได้มีการวางแผนเรียกคืนคลื่นจากโทรทัศน์ดิจิทัลมาใช้สำาหรับเทคโนโลยี 5G แล้ว

 

 ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของการใช้เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งต้องอาศัยโครงสร้าง

พื้นฐานอินเทอร์เน็ตนั้น มีข้อพิจารณาหลายประการ เช่น 

 1. ต้องการโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมที่รองรับปริมาณข้อข้อมูลที่มากขึ้น 

 2. ต้องการคลื่นความถี่ที่มากขึ้นเพื่อรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย 

 3. ระบบเลขหมาย หรือระบบการระบุตัวตนในโครงข่ายที่มากพอต่อการรองรับจำานวนอุปกรณ์ที่เพิ่ม

    มากขึ้นในโครงข่ายได้ 

 4. ความสามารถในการรองรับอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและคุณลักษณะทางเทคนิคที่หลากหลายมากเพื่อ  

    สนับสนุนการทำางานร่วมกันได้ 

 5. การจัดการด้านความมั่นคงของระบบไซเบอร์ และความเป็นส่วนตัวของผู้ ใช้งาน 

 6. ระบบกำากับดูแลแบบใหม่เพื่อรองรับการประกอบกิจการในรูปแบบใหม่ 

 7. การสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และการบริการที่ใช้เทคโนโลยี IoT 

 8. นโยบายที่สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนให้ยกระดับการผลิตและบริการโดยใช้เทคโนโลยี IoT 

เอกสารการสอน # 2.9   เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง

เอกสารการสอน # 2.10   ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคม
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หน่วยที่ 9 

สื่อสังคมออนไลน์

 ตอนที่ 9.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์

  9.1.1 ความหมายและพัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์

  9.1.2 บทบาทและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์

 ตอนที่ 9.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานนิเทศศาสตร์

  9.2.1 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารมวลชน

  9.2.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารองค์กร

 ตอนที่ 9.3 ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์

  9.3.1 ผลกระทบเชิงบวกของสื่อสังคมออนไลน์  

  9.3.2 ผลกระทบเชิงลบของสื่อสังคมออนไลน์และแนวทางป้องกัน

เอกสารการสอน # 2.11   สื่อสังคมออนไลน์
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ตอนที่ 9.1แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์

เรื่องที่ 9.1.1 ความหมายและพัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์

 สื่อสังคมออนไลน์คือเคร่ืองมือที่ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คนในสังคมบนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารสารสนเทศที่เพิ่มความสะดวก

ในการเข้าถึงผู้คนจำานวนมากได้อย่างรวดเร็วและกระจายไปในวงกว้าง ทำาให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลความรู้และ

ข่าวสารต่างๆ ระหว่างบุคคลและกลายเป็นชุมชนเสมือนในสังคมยุคดิจิทัลขึ้น 

 

 ลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ ภาชญา เชี่ยวชาญ (2560) อธิบายลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ไว้ 

3 ลักษณะดังนี้ 

 1. เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม

  2. เป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) 

 3. เป็นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา (consumer + producer = prosumer)

 พัฒนาการของสื่อออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่เดิมเป็นเพียงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือส่งสาร

ออกไปทางเดียว หรือเรียกว่า ยุคเว็บ 1.0 (Web 1.0) ในยุคต่อมาเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นทำาให้เว็บไซต์ซับ

ซ้อนขึ้นมากจนกลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในเวลาต่อมา ยุคนี้เรียกว่ายุค เว็บ 2.0 (Web 2.0) ซึ่งเว็บไซต์ที่

มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดเวลา ไม่เฉพาะโดยผู้ส่งสารฝ่ายเดียว แต่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตามที่ผู้ ใช้ส่ง

เข้ามาอีกด้วย ยุคเว็บ 2.0 จึงทำาให้เกิดสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook), 

ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูบ (YouTube) จากการพัฒนาการนี้  ชาวด์ฮอรี (Choudhury, 2014) ได้อธิบายถึงลักษณะ

ของ Web 1.0 ที่พัฒนามาจนกระทั่งถึงยุค Web 4.0

 ยุคเริ่มแรก เว็บ 1.0 ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าและไม่เสถียร นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการใช้

งานตลอดจนอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็มีราคาสูง ทำาให้เว็บไซต์ในยุคเริ่มต้นจะแสดงเนื้อหาเป็นข้อความ

และภาพนิ่งเป็นส่วนใหญ่ รูปแบบเป็นการสื่อสารทางเดียว ไม่มีการตอบรับจากผู้ที่ได้รับข้อมูล มีเพียงกรณีที่ผู้ ใช้

ต้องการส่ง email หาผู้เขียนเว็บก็สามารถทำาได้ 

 

 ยุค เว็บ 2.0 ที่มีลักษณะเป็นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้ ใช้งาน ผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตนอกจากจะ

สามารถเยี่ยมชมหรืออ่านข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังสามารถแสดงความคิดเห็น หรือแม้กระทั่งสร้างเนื้อหาของตนเอง

ได้ (เช่น เว็บบล็อกหรือบล็อก (blog) ร่วมเขียนหรือปรับปรุงเนื้อหา (เช่น วิกิพีเดีย (wikipedia) หรือกำาหนดคำา

สำาคัญที่เก่ียวข้องกับข้อมูล (tag content) ทำาให้ข้อมูลบนเว็บมีการเลื่อนไหล เปล่ียนแปลงและปรับปรุงพัฒนา

อย่างรวดเร็ว กลายเป็นรูปแบบการสื่อสาร สองทาง ซึ่ง เดล โดว์เฮอร์ตี (Dale Dougherty, cited in O’Reilly, 

2005) เรียกว่า a read-write web หรือเว็บที่ทั้งอ่านและเขียนได้
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 เว็บ 3.0 (Web 3.0) พัฒนาการต่อเนื่องมาจากยุคเว็บ 2.0 โดยที่เทคโนโลยีทำาให้ผู้สร้างสรรค์เว็บสามารถ

จัดการข้อมูลจำานวนมากได้ และสามารถคาดเดาพฤติกรรมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ ใช้งานเว็บไซต์ของ

ตนได้ และเมื่อนำาข้อมูลจำานวนมากเหล่านั้นเข้ามาด้วยกัน ระบบจะประมวลผลต่างๆ  โดยใช้เหตุและผลพร้อมทั้ง

แก้ปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าหรือสร้างสิ่งที่ผู้ ใช้งานสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูล

อื่นๆ เป็นเครือข่ายเดียวทั่วโลก เช่น ค้นหาด้วยข้อความ หรือค้นหาด้วยภาพ (image search) หรือค้นหาข้อมูล

ต่อเนื่อง (Streamline) เช่น คลิปเพลงหรือวิดีโอ โดยรูปแบบที่เป็นมาตรฐานร่วมกันคือไฟล์ที่เป็นนามสกุล .XML 

ซึ่งชาวด์ฮอรี (Choudhury, 2014) เรียกเว็บ 3.0 ว่าเป็นซีแมนติกเว็บ (Semantic web)

 ยุคเว็บ 4.0 (Web 4.0) ได้รับการทำานายว่าเป็นเว็บแห่งอนาคต ซึ่งเว็บจะมีความฉลาดและสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น มีลักษณะเป็นซิมไบโอติกเว็บ (Symbiotic web) หรือ ยูบิคิวทัสเว็บ 

(Ubiqutious web) คือมีการทำางานที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นแบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยการ

ประมวลเน้ือหา ข้อความ รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ แล้วสามารถตอบสนองหรือตัดสินใจได้ว่าจะนำาข้อมูลอะไร 

จากที่ใดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมาให้ผู้ ใช้งาน เรียกได้ว่าสามารถวิเคราะห์และคาดเดาพฤติกรรมและ

ความต้องการของมนุษย์ผู้ ใช้งานเว็บได้มากยิ่งขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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เรื่องที่ 9.1.2 บทบาทและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์

          

 บทบาทของสื่อสังคมออนไลน์

 1. การเป็นพื้นที่สาธารณะ (Public phere) ในสังคมประชาธิปไตย พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ของชีวิต

สังคมที่เปิดกว้างให้แก่ทุกคน เพื่อเข้ามาร่วมกันสร้างความคิดเห็นสาธารณะ พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่เช่ือมโยง

สังคมกับรัฐ เป็นพื้นท่ีที่ผู้คนในสังคมมาร่วมกันทำาหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์และควบคุมการทำางานของอำานาจรัฐ 

ลักษณะเด่นของพื้นที่สาธารณะ คือ การสนทนา/อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

เกิดข้ึนโดยไม่มีการบังคับข่มขู่ ชักจูง คุกคาม หรืออกคำาส่ัง การเข้าถึงพื้นที่นี้จะมีหลักการและระบบระเบียบ

ที่เปิดกว้างให้แก่กลุ่มคนหรือพลเมืองทุก ๆ  คนได้มีส่วนร่วม

 2. การเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Source of knowledge and information) สื่อสังคม

ออนไลน์กลายเป็นตัวกลางที่ผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกนำามาใช้แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เป็นการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารและความรู้ให้กับผู้อ่ืนในสังคม อีกทั้งเป็นการเปิดกว้างทางความคิดและทำาให้เกิดเครือข่ายในด้านต่างๆ  

ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้งานที่สนใจในเรื่องราวต่างๆ  เฉพาะด้าน จนกลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ผู้คนเข้าไป

เสาะหาข้อมูลความรู้และแบ่งปันเรื่องราวมากมาย

 3. การเชื่อมโยงผู้คนในสังคม (social connectivity) สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารและ

การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอื่นๆ  เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สอบถาม ติดตามข้อมูล นัดหมายประสานงาน

กันในด้านต่างๆ  ทั้งด้านการเรียน การทำางาน ใช้ ในการสร้างเสริมความผูกพันต่อกันในฐานะเพื่อน คนรัก 

ครอบครัว เพื่อนร่วมงานและอ่ืนๆ  สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทในการเช่ือมโยงผู้คนในสังคมจนเกิดเป็นความ

ผูกพันในรูปลักษณ์ต่างๆ  เราจะพบกลุ่มสมาชิกเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัว 

เครือญาติ เพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย กลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ชมรม หรือสมาคมองค์กรต่างๆ ที่มี

ความสนใจในเรื่องราวที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

 4. การให้ความบันเทิง (Entertainment) สื่อสังคมออนไลน์นอกจากจะมีบทบาทเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร

และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมแล้ว ยังมีบทบาทในการให้ความบันเทิงหรือเป็นการผ่อนคลาย

สำาหรับผู้ ใช้งาน เช่น การเล่นเกม การฆ่าเวลาด้วยการรับชมรายการบันเทิงต่างๆ  ที่ส่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่าง 

YouTube หรือ Line TV การแบ่งปันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองราวต่างๆ  ที่ตนสนใจ (กดไลก์ Like 

กดแชร์ Share) เป็นต้น
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เรื่องที่ 9.1.2 บทบาทและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (ต่อ)

       

 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์  แบ่งตามวัตถุประสงค์การการใช้งาน

 1. การเผยแพร่ (publishing) เป็นรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะเว็บบล็อก (blog platforms) 

เช่น WordPress, Blogger, Weebly เป็นต้น รวมไปถึงการเผยแพร่แบบร่วมกันใช้งานด้วยอย่างวิกิพีเดียว 

(Wikipedia) 

 2. การแบ่งปัน (sharing) เป็นรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการแบ่งปันทั้งในรูปวิดีโอ (เช่น YouTube) 

ข้อความ เอกสาร (เช่น SlideShare, Scribd) ข้อมูล (เช่น data.world) ภาพ (เช่น Instagram, Flickr) เพลง (เช่น 

Spotify, SoundCloud)

 

 3. การส่งข้อความ (messaging) เป็นรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ท่ีเป็นลักษณะการส่งข้อความเป็นหลัก 

เช่น WhatsApp, Facebook Messenger, SnapChat เป็นต้น

 4. การอภิปรายแลกเปลี่ยน (discussing) เป็นรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นการเปิดเวที

สำาหรับอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (เช่น Github, Reddit) ซึ่งบางประเภทก็มีส่วนผสมของรูปแบบอื่นด้วย 

เช่น Facebook เป็นต้น

 

 5. การร่วมมือกันทำางาน (collaborating) เป็นรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะให้ผู้ใช้ร่วมมือกัน

ทำางานสำาหรับโครงการใดโครงการหนึ่ง เป็นการแบ่งปันร่วมกันทั้งเอกสาร อภิปราย ถกเถียง แก้ไขข้อมูลเอกสารที่

ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ ในเวลาเดียวกัน เช่น Facebook Workplace, Hangouts Chat, Dropbox, 

Evernote, Microsoft Teams เป็นต้น

 6. การสร้างเครือข่าย (networking) เป็นลักษณะสื่อสังคมออนไลน์ที่มุ่งเน้นการสร้างหรือพัฒนาเครือ

ข่ายด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน ทั้งการให้บริการข้อมูลสำาหรับเครือข่าย และการประชุมสำาหรับเครือข่าย เช่น 

LinkedIn, Nextdoor, Houzz, Meetup เป็นต้น
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เรื่องที่ 9.1.2 บทบาทและประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (ต่อ)
        
 ประเภทของสื่อสังคมออนไลน ์ แบ่งตามรูปแบบของสื่อที่ปรากฏอยู่ในสังคมออนไลน์
 1. เว็บบล็อก (Weblogs) หรือเรียกสั้นๆว่า บล็อก (Blogs) คือ สื่อส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่วนตัว โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอื่นๆ โดยผู้รับสารสามารถเข้าไปอ่าน
หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ ซ่ึงการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะเรียงลำาดับจากเนื้อหาใหม่ไปสู่เนื้อหาเก่า 
ผู้เขียนและผู้อ่านสามารถค้นหาเนื้อหาย้อนหลังเพื่ออ่านและแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, 
Wordpress, Blogger, Oknation, Gotoknow เป็นต้น 

 2. เครือข่ายทางสังคม (Social Networking) ซ่ึงเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ใช้สำาหรับเชื่อมต่อระหว่าง
บุคคล กลุ่มบุคคล ทำาให้เกิดเป็นชุมชนทางสังคมประเภทหนึ่ง (social community) เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างกันในหลากหลายเรื่องราว ทั้งด้านธุรกิจ การเมือง การศึกษา สังคม และอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ ใช้จะ
เริ่มต้นสร้างตัวตนของตนเองขึ้นในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล (profile) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว (Info) 
รูป (photo) การจดบันทึก (note) หรือการใส่วิดีโอ (video) และอื่นๆ  นอกจากนี้ในเครือข่ายยังมีเครื่องมือช่วยการ
การเพิ่มจำานวนเพื่อนหรือสมาชิกในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น เครือข่ายทางสังคมที่เป็นที่นิยม เช่น Facebook, Line, 
Linked in, MySpace, WeChat, WhatsApp เป็นต้น

 3. เว็บแบ่งปันข้อมูล (Media sharing) ข้อมูลที่แบ่งปันมีทั้งเน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผู้ใช้บริการ
สามารถอัพโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อนำามาใช้งานได้ ที่สำาคัญนอกเหนือจากผู้ ใช้บริการจะมีโอกาสแบ่งปัน
รูปภาพแล้ว ยังสามารถใช้เป็นพ้ืนท่ีเพ่ือเสนอขายภาพที่ตนเองนำาเข้าไปฝากได้อีกด้วย เช่น Instagram, Flickr, 
Photobucket, Photoshop, Express, Zoom เป็นต้น

 4. เวทีแสดงความคิดเห็น (Online Forum) เป็นเสมือนสถานที่ที่ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่พวกเขา
สนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง เพลง ภาพยนตร์ การเมือง กีฬา สุขภาพ หนังสือ การลงทุน และอื่นๆ  อีกมากมาย เป็น
เวทีสำาหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนถึงการแนะนำาสินค้าหรือบริการต่างๆ นักการ
ตลาดจึงสนใจเนื้อหาที่พูดคุยใน Forums เหล่านี้เพราะบางครั้งอาจจะเป็นคำาวิจารณ์เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ
ของตน ทำาให้องค์กรสามารถเข้าไปทำาความเข้าใจ แก้ไขปัญหา ตลอดจนถึงใช้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและ
ผู้บริโภคได้ เว็บไซต์ประเภท Forums อาจจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะ หรือ 
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในเว็บไซต์เนื้อหาต่างๆ  เช่น Pantip, Dek-d เป็นต้น

 5. เวทีทำางานร่วมกัน (Collaborate network) สื่อออนไลน์ลักษณะนี้เป็นเวทีที่ผู้ ใช้งานมีประเด็นสนใจ
ร่วมกัน ต้องการความคิด ความรู้และการเพ่ิมเติมความรู้จากผู้ ใช้งานท่ีเป็นผู้มีความรู้หรือเชี่ยวชาญในเรื่อง
เหล่านั้น เพื่อให้ได้ความรู้ออกมาอย่างลุ่มลึกและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาเพ่ิมเติมความรู้
ขึ้นเรื่อยๆ  ไปในท่ีสุด ซ่ึงผู้ ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้อย่างอิสระ ตัวอย่างสื่อออนไลน์ลักษณะน้ีเช่น 
Wikipedia, Google earth และ Google Maps เป็นต้น 

เอกสารการสอน # 2.15   ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์  
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 6. โลกเสมือน (Virtual Worlds) คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจำาลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป จัดเป็น

สื่อสังคมออนไลน์ที่บรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพ่ือสื่อสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะโลกเสมือนจริง 

(virtual reality) ปัจจุบันเว็บไซต์ที่ใช้หลักโลกเสมือนที่ประสบผลสำาเร็จและมีชื่อเสียง คือ Second life นอกจากนี้

ยังรวมถึงเกมออนไลน์ทั้งหลายที่มีการสร้างสรรค์โลกจำาลองให้ผู้เล่นเข้ามามีส่วนร่วมเล่นเกมไปพร้อมกับผู้เล่น

คนอื่นในระบบด้วย

เอกสารการสอน # 2.15   ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (ต่อ)
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ตอนที่ 9.2   การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานนิเทศศาสตร์

เรื่องที่ 9.2.1 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารมวลชน

 

 การใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยทั่วไปมีการใช้งานด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ทั้งด้วยเหตุของความสนใจ

และประโยชน์ส่วนบุคคล รวมทั้งประโยชน์แก่องค์กร การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารมวลชนครอบคลุม

ใน 3 ด้าน คือ ใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการสื่อสาร ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการรายงานข่าวสาร และใช้เป็น

ข้อมูลเพื่อประเมินผลตอบรับของผู้รับสารเป้าหมาย

 

 1. การใช้เป็นช่องทางการสื่อสาร (Media channel) ที่ผ่านมาองค์กรสื่อมวลชนจะมีช่องทางหลักในการ

สื่อสารกับผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายโดยเป็นจุดแข็งของการทำาธุรกิจสื่อมวลชนของตน เช่น หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น แต่ด้วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส่งผล

ให้พฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสารเปลี่ยนแปลงไป ผู้คนส่วนใหญ่ให้เวลากับช่องทางการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์มาก

ขึ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นอุปกรณ์รับข่าวสารที่หลากหลายรูปแบบผ่านการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต 

รวมทั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ  ทำาให้ธุรกิจสื่อมวลชนที่แต่เดิมยึดติดกับการใช้ช่องทางหลักของตน (เช่น หนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง) ต้องขยายช่องทางการนำาเสนอเน้ือหาข่าวสารของตนให้ตอบสนอง

พฤติกรรมการสื่อสารของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

 นอกจากสื่อมวลชนกระแสหลักที่ได้ขยายช่องทางการสื่อสารผ่านส่ือสังคมออนไลน์แล้ว ยังมีสื่อมวลชน

ที่เน้น การใช้งานออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ไปในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของตนเป็นหลัก อาทิ สำานักข่าว

อิศรา สำานักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า The Matter, The Standard, The Momentum ซึ่งแต่ละแห่งนอกจากจะมี

เว็บไซต์ที่ใช้เผยแพร่ข่าวสารเป็นหลักยังมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ  อย่าง Facebook และ Twitter ในการ

เผยแพร่ข่าวสารของตนอีกด้วย

 2. การใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร (News sources) เทคโนโลยีสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนสื่อข่าวที่ชัดเจนหลายประเด็น ที่สำาคัญคือในกระบวนการสื่อข่าวมีการ

เปลี่ยนแปลงจากการสื่อสารทางเดียวเป็นการสื่อสารแบบสองทางมากขึ้น การตัดสินใจและกำาหนดประเด็นข่าว

ไม่ได้อยู่ที่กองบรรณาธิการหรือองค์กรสื่อเพียงอย่างเดียว เพราะพลเมือง ภาคประชาชนหรืผู้รับสารมีบทบาท

ในการกำาหนดทิศทางของข่าวและประเด็นของสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังที่เห็นได้จากหลายกรณีว่าองค์กรสื่อหยิบ

กระแสและประเด็นที่คนบนโลกออนไลน์ให้ความสนใจมาพัฒนาจนกลายเป็นข่าว

     ขณะเดียวกันการปฏิสัมพันธ์ที่ทำาได้อย่างรวดเร็วและง่ายผ่านสื่อออนไลน์และสื่อสังคมออนไลน์ทำาให้เกิด

กระบวนการร่วมมือกันระหว่างสื่อกับผู้รับสารในกระบวนการสื่อข่าวมากขึ้นในหลายรูปแบบ ดังที่เรียกว่า นักข่าว

พลเมือง (citizen journalism) เช่น การระดมข้อมูล การใช้ข้อมูลข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ การมีชุมชนออนไลน์

ช่วยตรวจสอบและให้ข้อมูลข่าว เป็นต้น

เอกสารการสอน # 2.16   การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารมวลชน
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 การใช้เพื่อประเมินผลตอบรับ (feedback) การใช้ช่องทางการสื่อสารแบบเดิมที่ส่ือมวลชนไม่ว่าจะเป็น

หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ ทำาให้การประเมินผลตอบรับในเร่ืองข้อมูลข่าวสารทำาได้ช้า และได้

ข้อมูลไม่ชัดเจนมากนัก เมื่อช่องทางการสื่อสารเพิ่มขึ้นโดยมีการใช้งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เหล่านี้ ไม่เพียง

เอื้ออำานวยประโยชน์ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปได้หลากหลายช่องทางมากเท่านั้น แต่ยังได้ประโยชน์จาก

ข้อมูลผลตอบรับ (feedback) ของผู้รับสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นด้วย เพราะสื่อสังคมออนไลน์ทำาให้ผู้รับ

สารสามารถแสดงความคิดเห็น แสดงความพึงพอใจไม่พึงพอใจ หรือแบ่งปันข้อมูลไปยังผู้รับสารคนอื่นๆ ได้ ใน

ทันที อีกทั้งสื่อมวลชนเองก็สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ทั้งข้อมูล

ลักษณะทางประชากร ข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ประเภทข่าวสาร ความถี่ ข้อมูลเชิงทัศนคติหรือจิตวิทยา

ซึ่งจะรวบรวมประมวลได้จากการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั่นเอง

เรื่องที่ 9.2.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารองค์กร

 

 1. การใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์ (Public relations) ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรมีภารกิจ

งานหลักๆ อยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 

  1.1 การติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 

  1.2 การวางแผนงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

  1.3 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

  1.4 การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย (ทั้งสื่อมวลชน ชุมชน และสาธารณชน) 

 ดังนั้น ภารกิจหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของนักประชาสัมพันธ์องค์กรจะต้องใช้ช่องทางการสื่อสาร

ที่หลากหลายโดยสอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารของกลุ่มเป้าหมาย อาทิ การสื่อสารในองค์กรก็ย่อมเน้น

กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นบุคลากรในองค์กร ส่วนการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายนอกองค์กรก็จะต้องวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมายและพฤติกรรมการสื่อสารของเขาเหล่าน้ันเพ่ือให้การส่งข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนงานประชาสัมพันธ์องค์กร

      

 แนวทางที่องค์กรธุรกิจต่างๆ  ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรมีดังนี้

  1. การส่งข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนโดยตรง 

  2. การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

  3. การชี้แจงข้อมูลหรือแก้ปัญหาความเข้าใจผิด

เอกสารการสอน # 2.17   การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารมวลชน (ต่อ)

เอกสารการสอน # 2.18   การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารองค์กร
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เรื่องที่ 9.2.2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารองค์กร (ต่อ)

 2.  การใช้เพื่อสื่อสารการตลาด (marketing communication) แนวคิดเรื่องการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ หรือ Social media marketing มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางหลากหลาย โดยเฉพาะสาเหตุที่ทำาให้

จำาเป็นต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อกิจกรรมทางการตลาดเนื่องจาก 

 ประการแรก สื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้สามารถเข้าหาผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ง่ายขึ้น การใช้อินเทอร์เน็ตและ

สื่อสังคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจติดต่อกับลูกค้าได้ เพราะปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ไม่ได้มี

เพียงหมายเลขโทรศัพท์สำาหรับให้ลูกค้าหรือผู้ ใช้บริการติดต่อเท่านั้น แต่ยังจำาเป็นต้องมี Facebook, Instagram, 

Twitter ฯลฯ ซึ่งจะทำาให้ทุกอย่างดำาเนินการได้รวดเร็วขึ้น เช่น การสั่งซื้อสินค้า การสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ

สินค้า/บริการ วันเวลาเปิดปิด สถานที่ตั้งหรือสาขา เป็นต้น

 ประการที่สอง องค์กรยังสามารถใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้า

เป้าหมาย โดยเฉพาะพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้คนในสังคมปัจจุบันจะนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ

เสาะแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับสินค้าบริการ เปรียบเทียบราคาสินค้า ศึกษาข้อดีข้อเสียผ่านการรีวิวหรือข้อคิดเห็น

ของผู้มีประสบการณ์การใช้สินค้าคนอื่นๆ  ที่โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจซื้อ

หรือใช้บริการ 

 ประการสุดท้าย คือ ผู้บริโภคมักใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาการใช้

สินค้าหรือบริการขององค์กร เนื่องจากผู้บริโภคมักมีประสบการณ์ว่าการร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ประสบปัญหา

การรอคอยผ่านเคร่ืองตอบรับอัตโนมัตินานเกินไป ทำาให้หลายคนโพสต์ทุกอย่างลง Facebook ดังนั้น

ผู้ประกอบการจึงควรจะตอบสนองต่อคำาร้องเรียนให้เร็วที่สุด องค์กรธุรกิจจึงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารบนสื่อ

สังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิด เพราะหากเกิดปัญหาการร้องเรียนที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและสินค้า/

บริการแล้วการชี้แจงและสื่อสารการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ย่อมส่งผลดีต่อความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์

ขององค์กร

 

 3. การใช้เพื่อรณรงค์ทางสังคม (Social campaigning) การรณรงค์ทางสังคม บางคร้ังก็เรียกว่า 

การตลาดเพื่อสังคม (social marketing) เป็นการนำาแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการตลาดมาปรับใช้เพื่อ

เป้าหมายทางสังคม บางประการ เช่น เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหา ปรับเปลี่ยนทัศนคติ หรือพฤติกรรมทาง

สังคมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นต้น

 การรณรงค์ทางสังคมเป็นการนำาหลักการตลาดและเทคนิคการสื่อสารทางการตลาดมาใช้โดยมีเป้าหมาย

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และ/หรือพฤติกรรมของผู้คนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม อาจเรียกได้

ว่า เป็นความพยายามขายความคิด บริการ หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกในสังคมแบบเดียวกับที่

นักการตลาดทั่วๆ  ไปขายสินค้าและบริการของตนเอง ดังนั้น จึงต้องมีการวางแผน มีการนำาแผนมาปฏิบัติ และ

ควบคุมแผนงานให้เป็นไปตามที่วางไว้ รวมถึงพร้อมปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เพื่อมุ่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการ

ยอมรับในความคิดหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในกลุ่มเป้าหมาย

เอกสารการสอน # 2.18  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารองค์กร (ต่อ)
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 4. การใช้เพื่อรณรงค์ทางการเมือง (Political campaign) ในการรณรงค์ทางการเมืองทั้งในช่วงกิจกรรม

การเลือกตั้งหรือช่วงที่ปลอดจากกิจกรรมการเลือกตั้ง เครื่องมือสื่อสารทางการเมืองมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อ

ตอบสนองกับพฤติกรรมการสื่อสารของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน เมื่อผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ในชีวิตประจำาวันมากขึ้น การสื่อสารทางการเมืองจึงหนีไม่พ้นที่จะต้องก้าวเข้ามาใช้งานสื่อสังคมออนไลน์

ให้เป็นประโยชน์ในการรณรงค์หรือโน้มน้าวประชาชนให้รับรู้เข้าใจในนโยบายและจุดยืนทางการเมือง ดังกรณี

ตัวอย่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีใน ค.ศ. 2016 ที่นายโดนัล ทรัมป์ อดีตมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจมูลค่าพันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองเลย แต่กลับได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีโดยมีการหาเสียง

เลือกตั้งด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ตอนที่ 9.3   ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์

เรื่องที่ 9.3.1 ผลกระทบเชิงบวกของสื่อสังคมออนไลน์  

 1. ผลกระทบระดับปัจเจกบุคคล ในระดับบุคคลสื่อสังคมออนไลน์ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อ

ผู้ ใช้สื่อ กล่าวคือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความรู้และพัฒนาตนเองหากใช้อย่างชาญฉลาด สื่อสังคม

ออนไลน์ยังทำาให้เกิดการเชื่อมโยงผู้คนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล ตลอดจนเป็นช่องทางสำาหรับ

ความบันเทิงหรือการผ่อนคลายของปัจเจกบุคคล ดังนี้

  1.1. การศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ (Education and information exchange) 

  1.2 การเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ (Relationship and networking)

  1.3 ความบันเทิง (Entertainment)

 2. ผลกระทบระดับสังคม ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ในระดับสังคมมีทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำาหรับ

การรณรงค์ทางสังคม ตรวจสอบสังคมและการเมือง อีกทั้งการเป็นเวทีสาธารณะสำาหรับการนำาเสนอและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้คนในสังคมประชาธิปไตย ดังนี้

  2.1 การรณรงค์ทางสังคม (Social campaign) 

  2.2 การตรวจสอบสังคม (Surveillance)

  2.3 เวทีสาธารณะ (Public sphere)

เอกสารการสอน # 2.18  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารองค์กร (ต่อ)

เอกสารการสอน # 2.19   ผลกระทบเชิงบวกของสื่อสังคมออนไลน์  
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เรื่องที่ 9.3.2 ผลกระทบเชิงลบของสื่อสังคมออนไลน์และแนวทางป้องกัน

 

 สื่อสังคมออนไลน์นอกจากจะทำาให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อปัจเจกบุคคลและต่อสังคมในวงกว้างดังท่ีได้

กล่าวมาแล้ว ยังมีผลกระทบเชิงลบต่อผู้เสพสื่อ ซึ่งควรมีแนวทางการป้องกันทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับ

นโยบายของรัฐ 

      สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบเชิงลบอัน ได้แก่ 

       1. ผลกระทบต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ของบุคคล

       2. ข่าวลวงข่าวปลอม (Fake news)

       3. วาทะสร้างความเกลียดชัง (Hate speech) 

       4. การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyber bullying)

       5. อาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber crime)

       6. เนื้อหาที่เป็นอันตราย (Harmful content) 

 

 แนวทางการป้องกัน  จากผลกระทบเชิงลบที่ได้กล่าวมาจะพบว่าสื่อสังคมออนไลน์มีความเป็นอิสระมาก 

มีความหลากหลายมากท้ังด้านข้อมูลข่าวสารความรู้ ทั้งจริงทั้งเท็จและมีเป้าหมายของการสื่อสารต่างๆ นานา 

จนสามารถก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านความคิดอารมณ์ ความรู้สึกของสมาชิก หรือผู้รับสื่อสังคม

ออนไลน์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเป็นความท้าทายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในการแสวงหาแนวทางป้องกันผลกระทบเชิงลบที่ได้กล่าวมา ซึ่งแนวทางกว้างๆ  ที่มีการกล่าวถึงมี 

3 แนวทางคือ  

 1. การกำากับดูแลโดยรัฐ (State regulation) การกำากับดูแลสื่อสังคมออนไลน์โดยรัฐ มีกรอบกฎหมาย

ที่ใช้พิจารณา 3 กลุ่ม คือ 

  1.1 กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

  1.2 กฎหมายลิขสิทธิ์

  1.3 กฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคล

 

 2. การกำากับดูแลกันเอง (Self-regulation) พิรงรอง รามสูต รณะนันท์ และคณะ (2556) ได้ขยายความ

เรื่องการกำากับดูแลกันเองว่ามีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับการกำาหนดว่าอะไรคือ “ตนเอง” (self) ซึ่งสามารถแบ่งย่อย

ออกได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 

  2.1 การกำากับดูแลตนเองโดยผู้ ใช้ (self = user หรือ ตนเอง คือ ผู้ ใช้) 

  2.2 การกำากับดูแลตนเองโดยชุมชนทางสังคม (self = online society หรือตนเอง คือ สังคม) 

  2.3 การกำากับดูแลตนเองโดยระบบอินเทอร์เน็ต (self = internet system หรือ ตนเอง คือ 

       ระบบอินเทอร์เน็ต) 

  2.4 การกำากับดูแลตนเองโดยภาคอุตสาหกรรม (self = industry หรือ ตนเอง คือ อุตสาหกรรม)   

เอกสารการสอน # 2.20   ผลกระทบเชิงลบของสื่อสังคมออนไลน์และแนวทางป้องกัน
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 3. การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) แนวคิดการส่งเสริมเรื่องการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มผู้ ใช้

งานสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้นจากการขยายความคิดเกี่ยวกับการกำากับดูแลตนเองของผู้ ใช้งาน (user self-regula-

tion) คำาว่า literacy ในความหมายอย่างกว้างก็คือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ เช่น literacy rate ก็คือ 

อัตราการรู้หนังสือ (อ่านออกเขียนได้) ของคนในประเทศหนึ่งๆ  ซึ่งต่อมาเมื่อนำามาใช้ประกอบคำาอื่นจึงมีความ

หมายเฉพาะเจาะจงเพิ่มขึ้น เช่น computer literacy หรือความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ information 

literacy หรือความสามารถในการค้นคว้าและใช้งานข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่ media literacy กลับไม่ได้มีความ

หมายจำากัดไว้เพียงความสามารถในการเข้าถึง หรือใช้งานสื่อเท่านั้น

เอกสารการสอน # 2.20   ผลกระทบเชิงลบของสื่อสังคมออนไลน์และแนวทางป้องกัน (ต่อ)
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หน่วยที่ 10 

ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่

 

 ตอนที่ 10.1  พัฒนาการและแนวคิดของทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

  10.1.1 พัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

    10.1.2 พัฒนาการของทฤษฎีสื่อสารมวลชนตามแนวคิดสังคมและวัฒนธรรมมวลชน

    10.1.3 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนตามแนวทฤษฎีวิพากษ์

 

 ตอนที่ 10.2 ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารมวลชน

  10.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารมวลชน

    10.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชน

  10.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนตามแนวปทัสถานของสังคม

    

 ตอนที่ 10.3 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และการแพร่กระจายของข่าวสาร

  10.3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้ส่งสาร

  10.3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้รับสาร

  10.3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการแพร่กระจายของข่าวสาร

เอกสารการสอน # 2.21   ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและสื่อใหม่
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ตอนที่ 10.1  พัฒนาการและแนวคิดของทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

เรื่องที่ 10.1.1 พัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารมวลชน

 

 ทฤษฎี คือ ความรู้ที่เป็นหลักการกว้างๆ ซึ่งอาจเขียนในรูปแบบจำาลอง (model) เพื่อใช้อธิบายหรือ

พยากรณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตของทฤษฎีนั้น 

 

 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน ก็คือ ความรู้ หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนที่นักวิชาการได้ทำาการ

ศึกษาวิจัย และได้พิสูจน์ว่าเป็นข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งและภายใต้สภาพสังคมหนึ่ง การยอมรับว่า

ทฤษฎีใดเป็นความจริงหรือไม่ พิจารณาจากทฤษฎีนั้นต้องอธิบายกฎ หลักการและข้อเท็จจริงย่อยๆ ท่ีอยู่ใน

ขอบเขตของทฤษฎีนั้น หรือทฤษฎีนั้นจะต้องอนุมานเป็นกฎหรือหลักการได้ และต้องพยากรณ์ปรากฏการณ์ที่อาจ

เกิดขึ้นตามมาได้ 

 

 ทฤษฎีองค์ประกอบของการสื่อสารมวลชน อธิบายข้อเท็จจริงว่า การสื่อสารมีองค์ประกอบ ได้แก่ มีผู้ส่ง

สาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร แต่ละองค์ประกอบหรือข้อเท็จจริงย่อยๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

และเม่ือองค์ประกอบใดเปลี่ยนแปลงอาจมีผลกระทบต่อองค์ประกอบอ่ืนอย่างเช่น ถ้าผู้ส่งสารต้องการส่งสารถึง

ผู้รับสารที่วัยต่างกันก็ต่างมีการปรับ เปลี่ยนเนื้อหาของสารให้เหมาะสมกับวัยของผู้รับสาร เป็นต้น

 ทฤษฎีทางด้านการสื่อสารและการสื่อสารมวลชนมีพัฒนาการมาจากสาขาวิชาต่างๆ หลายสาขา เช่น 

จิตวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีพัฒนาการที่สำาคัญ ดังนี้ 

(พีระ  จิระโสภณ, 2535)

 ทฤษฎีการส่ือสารมวลชนในระยะเริ่มต้น เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับผลโดยตรงที่มีพลังของสื่อมวลชน ในระยะ

ต่อมา การวิจัยในเชิงประจักษ์ได้ถูกนำามาใช้ ทำาให้ความเชื่อหรือแนวความคิดต่างๆ ได้ถูกพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้ง 

จึงเกิดเป็นทฤษฎี การสื่อสารมวลชนใหม่ๆ ที่นอกเหนือไปจากเรื่องผลของการสื่อสาร เช่น ทฤษฎีเกี่ยวกับการไหล

และการแพร่กระจายข่าวสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์กรสื่อมวลชน ตลอดจนทฤษฎีท่ีเน้นเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ 

ของกระบวนการสื่อสาร เช่น ผู้ส่งสาร เนื้อหาสาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร และผลของการสื่อสาร เป็นต้น

เอกสารการสอน # 2.22   พัฒนาการของทฤษฎีการสื่อสารมวลชน
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เรื่องที่ 10.1.2 พัฒนาการของทฤษฎีสื่อสารมวลชนตามแนวคิดสังคมและวัฒนธรรมมวลชน

แนวคิดสังคมมวลชน (Mass society) 

 ทฤษฎีสังคมมวลชนเป็นแนวคิดที่ปรากฏขึ้นในยุโรป เน่ืองจากสังคมประเพณีนิยมและวัฒนธรรมช้ันสูง

ถูกสังคมยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมท้าทายในปลายศตวรรษที่ 19 บทบาทและอิทธิพลสื่อมวลชนคือหนังสือพิมพ์ 

มีผลต่อเนื่องในทางลบ สร้างปัญหาให้กับสังคมอเมริกันที่กำาลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม

 

 ทฤษฎีสังคมมวลชนมีแนวคิดว่าสื่อมวลชนเป็นเคร่ืองมือสำาคัญสำาหรับเชื่อมโยงสังคมแบบตัวใครตัวมัน 

สื่อมวลชนได้กลายเป็นท่ีพ่ึงทางใจ ทำาให้ส่ือมวลชนสามารถมีอิทธิพลโน้มน้าวใจสมาชิกในสังคมมวลชนได้ง่าย 

อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อปัจเจกบุคคลในยุคสังคมมวลชนน้ีจึงสร้างผลกระทบกับผู้รับสารได้ทั้งในทางบวกและ

ทางลบโดยตรงและทันที

      

 ทฤษฎีสังคมมวลชนนำาเสนอข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจเจกบุคคล บทบาทสื่อมวลชนและลักษณะ

ของการเปลี่ยนแปลงสังคม ดังนี้ (Baran and Davis, 1995)

  1. สื่อมวลชนเป็นเสมือนโรคร้ายในสังคมที่จะต้องรักษาเยียวยา

  2. สื่อมวลชนมีพลังอำานาจที่จะเข้าถึงและมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารทั่วไป

  3. เมื่อสมาชิกสังคมได้รับผลกระทบทางลบจากสื่อมวลชนก็จะก่อปัญหาสังคมตามมาได้

  4. สมาชิกในสังคมอ่อนไหวต่ออิทธิพลจากสื่อมวลชนเพราะอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ ถูกโดดเดี่ยว  

     จากสถาบันสังคม ประเพณี ซึ่งเคยเป็นภูมิคุ้มกันมาก่อน

  5. สังคมที่สับสนจากการกระทำาของสื่อมวลชน ก็หนีไม่พ้นที่ลัทธิเผด็จการทางสังคม อาสาเข้ามา  

     ช่วยแก้ไขแล้วครอบงำาแทน

  6. สื่อมวลชนกลายเป็นผู้นำาเสนอวัฒนธรรมมวลชนที่ลดรูปแบบมาจากวัฒนธรรมชั้นสูงและ  

     อารยธรรมแบบดั้งเดิมลง

เอกสารการสอน # 2.23   แนวคิดสังคมมวลชน
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แนวคิดวัฒนธรรมมวลชน (Mass Culture) 

 แนวคิดวัฒนธรรมมวลชนกลายเป็นที่สนใจศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18 เมื่อมีการ

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสังคม วัฒนธรรม และสื่อมวลชนแล้วพบว่ามีอิทธิพลต่อกันและกัน วัฒนธรรมมวลชน

เป็นผลพวงมาจากอิทธิพลของสื่อมวลชน

 

 ต่อมาเมื่อสื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในสังคมสมัยใหม่ การถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านส่ือมวลชนในรูปแบบ

อุตสาหกรรม (mass production) ทำาให้วัฒนธรรมชั้นสูง และแม้กระทั่งวัฒนธรรมพ้ืนบ้านถูกนำามาเผยแพร่สู่

ประชาชนทั่วไป ทำาให้สัมผัสกับวัฒนธรรมชั้นสูงได้เท่าเทียมกันทั่วทุกหนทุกแห่ง 

 

 ประเด็นสำาคัญของแนวคิดวัฒนธรรมมวลชน คือ การเผยแพร่วัฒนธรรมไปอย่างกว้างขวางทุกระดับ

ในสังคม ถือเป็นการทำาบทบาทหน้าที่สื่อมวลชนด้านบวก แต่ประเด็นสำาคัญอีกข้อ คือ บทบาทด้านลบของการ

สร้างวัฒนธรรมมวลชน  ซึ่งทำาลายความงดงามและสุนทรีย์ของวัฒนธรรมดั้งเดิม สร้างวัฒนธรรมเทียม แสวงหา

ผลกำาไร มุ่งค้าขายวัฒนธรรมโดยไม่มีความรับผิดชอบ สร้างผลทางลบต่อความงดงามของ ศิลปะและจิตใจของ

ปัจเจกบุคคล

 ผลการสร้างวัฒนธรรมมวลชนของสื่อมวลชน ทำาให้เกิดแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม (popular culture) 

ติดตามมา โดยมีมุมมองว่าเป็นวัฒนธรรมที่สังคมพร้อมใจกันเห็นดีด้วยโดยไม่มีการบังคับ สมาชิกส่วนใหญ่นิยมนำา

มาปฏิบัติในระยะเวลาช่วงหนึ่ง 

 

 วัฒนธรรมประชานิยมไม่ใช่วัฒนธรรมชั้นสูง ไม่ใช่วัฒนธรรมพื้นบ้าน แต่หมายถึงวัฒนธรรมที่ประชาชน

สร้างขึ้นเพื่อตัวตนของประชาชนอย่างแท้จริง (Williams,1976) 

 ส่วนอีกความหมายคือ ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำาวันและเป็นที่นิยมของประชาชน

ส่วนมากในสังคม (Crocher & Lockhart, 2002)

 

 อย่างไรก็ตามมีผู้เห็นในทางตรงข้ามว่า วัฒนธรรมประชานิยมสร้างความนิยม คลั่งไคล้ หลงใหล ให้เกิดขึ้น

ในกลุ่มสังคมต่างๆ เพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจ วัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดทางสื่อมวลชน นอกจากจะเบี่ยงเบน บิดเบือน 

บางครั้งก็สรรค์สร้างขึ้นมากลายเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นกัน

เอกสารการสอน # 2.24   แนวคิดวัฒนธรรมมวลชน
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ลักษณะของวัฒนธรรมมวลชน วัฒนธรรมมวลชนมีลักษณะสำาคัญ ดังนี้

 1. เป็นการผลิตทีละมากๆ (mass production) มีมาตรฐานเดียว มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม   

    (culture industry)

 2. เป็นการผลิตซ้ำา (re-produce) จากวัฒนธรรมของแท้ดั้งเดิม เช่น การพิมพ์ซ้ำา แต่งซ้ำา ถ่ายทำาซ้ำา   

    แสดงซ้ำา เป็นต้น

 3. มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตซ้ำา ซึ่งอาจมีการตัดเติมเสริมแต่งได้

 4. มีระบบการจัดการเป็นองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และมีระบบการตลาดแบบครบวงจร

 5. มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสวงหากำาไร มองวัฒนธรรมเป็นสินค้ามากกว่าเป็นสิ่งเสริมความงดงามในจิตใจ

 6. เน้นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ มุ่งตอบสนองความบันเทิงมากกว่าศิลปะ

เรื่องที่ 10.1.3 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนตามแนวทฤษฎีวิพากษ์

 ทฤษฎีวิพากษ์เป็นทฤษฎีท่ีสนใจปรากฏการณ์ของสังคมเกี่ยวกับการต่อรองและการครอบงำาทางอำานาจ
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคมในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์บางอย่าง เช่น เศรษฐกิจการเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม เป็นต้น
      
 แม็คเควล (McQuail, 1987) ได้จำาแนกทฤษฎีวิพากษ์ที่มีรากฐานมาจากแนวคิดมาร์กซิสม ์ เป็น 
5 ทฤษฎี คือ 
 1. ทฤษฎีคลาสสิก มาร์กซิสม์ (Classical Marxism) เป็นทฤษฎีที่มองสื่อมวลชนเป็นกลไกของชนชั้นที่มี
อำานาจในสังคมระบบทุนนิยม กลุ่มผู้มีอำานาจจะใช้สื่อมวลชนเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากกำาไรในธุรกิจสื่อมวลชน
และตอบสนองผู้มีอำานาจปกครองสังคมด้วยการแพร่กระจายอุดมการณ์ สนับสนุนอำานาจผู้ปกครองและกดขี่
ชนชั้นอื่น ๆ ในสังคม

 2. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economic Media Theory) ทฤษฎีนี้วิพากษ์สื่อเช่นเดียวกับ
ทฤษฎีแรกคือ มองว่าเจ้าของสื่อเป็นต้นเหตุแห่งความเลวร้ายในสังคม โดยเห็นว่าเนื้อหาสื่อมวลชนที่ออกสู่สังคม
เป็นเพียงสินค้าบริโภคในตลาดนัดซ้ือขาย ข่าวสารถูกกำาหนดให้ตอบสนองตลาดบริโภคมากกว่าความจำาเป็นของ
สังคม การนำาเสนอเนื้อหารายการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมักถูกละเลยจากสื่อ เพราะเห็นว่าเป็นการเสี่ยง
ต่อการขาดทุนทาง

 3. ทฤษฎีของสำานักแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt School) ทฤษฎีนี้ให้ความสนใจกับบทบาทสื่อมวลชนในด้าน
วัฒนธรรมมากกว่าด้านเศรษฐกิจ โดยมองว่าสื่อเป็นช่องทางในการประกอบสร้างวัฒนธรรม สื่อมักมุ่งเน้นนำาเสนอ

วัฒนธรรม ความคิดและอุดมการณ์ของกลุ่มชนชั้นที่มีอำานาจในสังคม

เอกสารการสอน # 2.25   ลักษณะของวัฒนธรรมมวลชน

เอกสารการสอน # 2.26   ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนตามแนวทฤษฎีวิพากษ์
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 4. ทฤษฎีการครอบงำาหรือการครองความเป็นเจ้าของ (Hegemonic Theory) การครอบงำานี้ หมายถึง 

การทำาให้อุดมการณ์หรือวิธีคิดอย่างใดอย่างหน่ึงมีความโดดเด่นเหนือสภาพหรือเง่ือนไขที่เป็นจริง อุดมการณ์นี้

มิได้เกิดจากระบบเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่ฝังตัวอยู่ในทุกกิจกรรมทางสังคม ดังนั้น อุดมการณ์ไม่ได้เกิดจากการที่

กลุ่มหนึ่งมีอำานาจเหนือต่ออีกกลุ่มหน่ึงเท่าน้ัน แต่เกิดขึ้นทั่วไปและโดยไม่รู้ตัว อุดมการณ์ ความคิดที่โดดเด่น

มากกว่านี้ ช่วยรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นบางกลุ่มให้คงทนถาวรเหนือกลุ่มอื่นๆ และในกระบวนน้ีสื่อมวลชน

มีบทบาทสำาคัญกลายเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์รักษาผลประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มในสังคม

 

 5. ทฤษฎีตามแนวทางสังคมวัฒนธรรม (Social cultural Approach) หรือวัฒนธรรมศึกษา (Cultural 

Studies) สนใจการสร้างความหมายทางวัฒนธรรมของสื่อมวลชน แนวทางเชิงวัฒนธรรมนี้มองว่าสังคมเป็นสนาม

แห่งการต่อสู้แข่งขันทางความคิดผ่านกระบวนการสร้างความหมาย แนวทางวิเคราะห์ในเร่ืองนี้มักอาศัยทฤษฎี

สัญญวิทยา (Semiology) ซึ่งเป็นแนวทางศึกษากระบวนการสร้างความหมาย ตอกย้ำา ต่อรองความหมายของ

บุคคลต่างๆ ในสังคม ในวัฒนธรรมต่างๆ กัน ผ่านกระบวนการสื่อสารสัญลักษณ์ทั้งที่เป็นวัจนภาษา อวัจนภาษา 

และกิจกรรมต่างๆ ในบริบทสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสังคมในยุคใหม่ สื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทในการเป็นเวที

สาธารณะของการสร้างและต่อรองความหมายระหว่างกลุ่มบุคคลต่างๆ ในสังคม รวมทั้งระหว่างประเทศชาติต่างๆ 

และในระดับโลกาภิวัตน์ เช่น กรณีสงครามอิรักที่ใช้สื่อมวลชนเป็นเวทีการต่อสู้ ในการสร้างความหมายของส่ือ

อเมริกันกับสื่อของประเทศอาหรับ เป็นต้น

เอกสารการสอน # 2.26   ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนตามแนวทฤษฎีวิพากษ์ (ต่อ)
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ตอนที่ 10.2 ทฤษฎีพื้นฐานของการสื่อสารมวลชน

เรื่องที่ 10.2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารมวลชน

 การสื่อสารมวลชน ประกอบด้วยองค์ประกอบเช่นเดียวกับการสื่อสารระหว่างบุคคล คือ ผู้ส่งสาร 

(source) สาร (message) ช่องทางการสื่อสาร (channel) และผู้รับสาร (receiver) แต่มีข้อแตกต่างจากการสื่อสาร

ระหว่างบุคคลคือ มีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่ามีจำานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องมากกว่า โดยมีลักษณะดังนี้

 ผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารของสื่อมวลชนมีลักษณะเป็นองค์กร เช่น สำานักงานหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ 

สถานีโทรทัศน์ เป็นต้น มีบุคลากรทำาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเป็นจำานวนมาก มีการแบ่งงานกันทำา และมี

การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

 

 สาร สารของสื่อมวลชนมีลักษณะเหมือนกันและส่งออกไปเป็นจำานวนมากในเวลาเดียวกัน เช่น 

หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งจัดพิมพ์ 1 แสนฉบับ มีข่าว ภาพ และบทความต่างๆ เหมือนกัน สถานีโทรทัศน์แต่ละแห่ง

จะเผยแพร่รายการที่เหมือนกันไปยังผู้ชมทั่วประเทศ หรือสถานีวิทยุก็เช่นเดียวกัน รายการที่ออกอากาศในเวลา

เดียวกันจะมีลักษณะเหมือนกัน

 

 ช่องทางการสื่อสาร หมายถึง ตัวกลางที่นำาสารไปยังผู้รับสาร การสื่อสารมวลชนอาศัยช่องทางการสื่อสาร

หลายช่องทาง เช่น หนังสือพิมพ์ ส่งผ่านทางตัวอักษรด้วยระบบการพิมพ์และคมนาคมขนส่ง วิทยุและโทรทัศน์ใช้

กระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์และใช้คลื่นวิทยุเป็นตัวกลางในการนำาสารไปยังผู้รับที่อยู่ห่างไกลออกไป

 

 ผู้รับสาร ผู้รับสารของสื่อมวลชนมีลักษณะเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศหรือทั่วโลก 

มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ มีเพศ วัย การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ที่อยู่อาศัย แตกต่างกัน

เอกสารการสอน # 2.27   ทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสารมวลชน
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เรื่องที่ 10.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชน

 ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (Harold D.Lasswell) นักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้กล่าวถึงบทบาทของการสื่อสารว่า

มี 3 ประการ คือ

 1. สังเกตการณ์สภาพแวดล้อม (surveillance of environment) ได้แก่ การเฝ้าดูและสอดส่องเหตุการณ์

ต่างๆ รวมถึงภยันตรายที่อาจมีผลกระทบต่อสมาชิกของสังคม หรือตรงกับบทบาทหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสาร 

(informative function)

 2. ประสานสัมพันธ์ส่วนต่างๆ ของสังคมให้รวมตัวกันอยู่ได้ (correlation of the parts) ได้แก่ 

บทบาทหน้าที่ในการปรับสมาชิกกลุ่มต่างๆ ของสังคมให้มีความเข้าใจกันและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบ

เรียบร้อยตามสมควร ตรงกับบทบาทหน้าที่ในการเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (expressive function)

 3. ถ่ายทอดมรดกทางสังคม (transmission of social Inheritance) ได้แก่ บทบาทหน้าที่ในการสืบทอด

วัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งต่อๆ ไป ซึ่งตรงกับบทบาทหน้าที่ในการให้การศึกษา

 นักวิชาการรุ่นต่อมาคือ ลาซาร์สเฟลด์และเมอร์ตัน (Lazarsfeld & Merton) ได้เพิ่มเติมบทบาทหน้าท่ี

ของการสื่อสารอีก 2 ประการคือ

 1. ช่วยเสริมสร้างสถานภาพทางสังคม (social status) หมายถึง การสื่อสารโดยเฉพาะการสื่อสาร

มวลชนจะช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของบุคคลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น

 2. ช่วยควบคุมพฤติกรรมทางสังคมให้อยู่ในกรอบจริยธรรม (ethicizing) หมายถึง การสื่อสารมวลชน

ช่วยเผยแพร่วิพากษ์วิจารณ์หรือตำาหนิบุคคลที่มีพฤติกรรมขัดต่อจารีตประเพณีหรือปทัสถานทางสังคมให้เกิด

ความละอายและพยายามแก้ไขพฤติกรรมของตนและเป็นบทเรียนของประชาชนทั่วไปให้ยึดเป็นบทเรียนเพราะ

เกรงว่าจะถูกเป็นข่าวเสียหายอย่างนั้นบ้าง

 ต่อมา ชาร์ลส์ ไรท์ (Charles R. Wright) ได้เพิ่มเติมบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชนอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือ 

บทบาทหน้าที่ในการให้ความบันเทิง

เอกสารการสอน # 2.28   ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชน
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 บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนในทัศนะของคณะกรรมาธิการแม็คไบรด์

 คณะกรรมาธิการชุดนี้ได้วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ 

บทบาทที่มีต่อบุคคลหรือปัจเจกชนและบทบาทหน้าที่มีต่อสังคมโดยรวม บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารต่อปัจเจก

ชนมี 8 ประการคือ

  1. การให้ข่าวสาร (Information)     

  2. การขัดเกลาสังคมหรือสังคมกรณ์ (Socialization)

  3. การกระตุ้นเร้า (Motivation)      

  4. การถกเถียงอภิปราย (Debate or Discussion) 

  5. การให้การศึกษา (Education)      

  6. การส่งเสริมวัฒนธรรม (Cultural Promotion)

  7. การให้ความบันเทิง (Entertainment)   

  8. การบูรณาการ (Integration)

    

 บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในทัศนะของเดนิส แม็คเควล

 แม็คเควลได้สรุปเป็นความคิดพื้นฐาน 5 ประการ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่พึงประสงค์ของสื่อมวลชนต่อ

สังคม ดังนี้

  1. การให้ข่าวสาร (Information)              

  2. การประสานสัมพันธ์ (Correlation)

  3. ความต่อเนื่อง (Continuity)   

  4. ความบันเทิงเริงรมย์ (Entertainment) 

  5. การระดมสรรพกำาลัง (Mobilization)

             

 นักวิชาการสื่อสารนำาเอาแนวคิดเหล่านี้มาปรับปรุงเป็นเชิงการสื่อสารซึ่งมีความสอดคล้องกันและสามารถ

สรุปบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารได้ 4 ประการ ดังนี้

  1. บทบาทหน้าที่ในการให้ข่าวสาร 

  2. บทบาทหน้าที่ในการให้ความคิดเห็น 

  3. บทบาทในการให้การศึกษา 

  4. บทบาทในการให้ความบันเทิง

เอกสารการสอน # 2.29   บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชน
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เรื่องที่ 10.2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนตามแนวปทัสถานของสังคม

 

 ปทัสถานของสังคม หมายถึง กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สังคมกำาหนดขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของสมาชิก

ให้เป็นไปในทำานองเดียวกันหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม และยังเป็นแบบแผนพฤติกรรมอันเป็นที่

คาดหวังของสังคม เป็นมาตรฐานที่สมาชิกในสังคมยอมรับ

 

 ทฤษฎีในแนวปทัสถาน (Normative Theories) จึงหมายถึงการที่สื่อมวลชนจะเป็นอย่างไรหรือได้รับการ

คาดหมายว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไร ย่อมอยู่ภายในกรอบเงื่อนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎระเบียบและ

ค่านิยมของสังคมนั้นหรือประเทศนั้น

 

 หนังสือสี่ทฤษฎีสื่อสารมวลชน (Four Theories of The Press, 1956) ซึ่งเขียนโดย ซีเบิร์ต (Siebert) 

ปีเตอร์สัน (Peterson) และชแรมม์ (Schramm) ยึดแนวปทัสถานของสังคมอธิบายเปรียบเทียบทฤษฎีในเชิง

ปรัชญาการเมืองเกี่ยวกับการใช้และการควบคุมสื่อมวลชนในประเทศต่างๆ ที่มีระบบการเมืองการปกครองและ

เศรษฐกิจแตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ทฤษฎีคือ

 1. ทฤษฎีอิสรภาพนิยม (Libertarianism) หรือเสรีนิยม (Liberalism)

 2. ทฤษฎีอำานาจนิยม (Authoritarianism)

 3. ทฤษฎีเบ็ดเสร็จนิยม (Totalitarianism)

 4. ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility)

 นอกจากทฤษฎีทั้ง 4 ที่กล่าวมาแล้ว ถ้าหากจะวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีปทัสถานจะพบแนวคิดที่ต่างออกไป

หลายแนวที่สำาคัญ ซึ่ง สมควร กวียะ (2535)ได้จัดรวมไว้ในแนวคิดนี้ อีก 2 ทฤษฎี

 5. ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication Theory)

 6. ทฤษฎีสื่อมวลชนของประชาชน (Democratic participant)

เอกสารการสอน # 2.30 ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนตามแนวปทัสถานของสังคม
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ตอนที่ 10.3 ทฤษฎีการสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และการแพร่กระจายของข่าวสาร

เรื่องที่ 10.3.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้ส่งสาร

 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสาร หมายถึง ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวกับการทำาหน้าที่ของผู้ส่งสารใน

กระบวนการสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการหลายคน ที่สำาคัญ ได้แก่ 

 l ทฤษฎีหรือแบบจำาลองผู้รักษาประตู (Gatekeeper)

 l ทฤษฎีการกำาหนดวาระข่าวสารของสื่อมวลชน (Agenda–setter)

 l ทฤษฎีความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวสาร (Source credibility)

เรื่องที่ 10.3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้รับสาร

 ผู้รับสาร ในทางการสื่อมวลชน หมายถึง กลุ่มผู้รับสารท่ัวไป (audience) กลุ่มผู้รับสารในการส่ือสาร

มวลชนนี้ บางทีเราก็เรียกว่า “สาธารณชน” (public) ซึ่งหมายถึง ใครก็ได้ท่ีสามารถเข้าถึงสื่อวิทยุกระเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือสื่อใหม่เช่น อินเทอร์เน็ต

 

 การวิจัยการส่ือสารมวลชนในระยะเริ่มแรกผู้วิจัยมุ่งศึกษาผู้รับสารในฐานะที่เป็นฝ่ายถูกป้อนข่าวสาร

ฝ่ายเดียว แต่ในระยะหลังมีการศึกษาพบว่า ผู้รับสารมิใช่ผู้ถูกกระทำา (passive) หรือถูกป้อนฝ่ายเดียว แต่มี

การกระทำา (active) หรือมีบทบาทในลักษณะการเลือกสรรแสวงหาและโต้ตอบข่าวสารหรือสิ่งเร้าต่างๆ ที่มีอยู่

รอบๆ ตัวในชีวิตประจำาวัน ผู้รับสารในบางครั้งจึงอาจมีลักษณะหัวแข็งหรือไม่ยอมรับข่าวสารง่ายๆ (obstinate 

audience) โดยเฉพาะในกรณีที่ข่าวสารนั้นขัดแย้งหรือไม่ตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร

 

 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้รับสารที่สำาคัญ ซึ่งจะนำามากล่าวในที่นี้มี 2 ทฤษฎี คือ

  l การใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชน 

      (The uses and The gratifications approach)

  l การเลือกสรรสารและการแสวงหาข่าวสาร 

    (The selection and information seeking approach)

เอกสารการสอน # 2.31   ทฤษฎีที่เกี่ยวกับผู้ส่งสาร
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เรื่องที่ 10.3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการแพร่กระจายของข่าวสาร

 การแพร่กระจายของข่าวสาร หมายถึง การไหลผ่าน (flows) และการแพร่กระจาย (diffusion) ของ

ข่าวสารในลักษณะต่างๆ จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ซึ่งนักวิชาการสื่อสารได้ศึกษาวิจัยและสรุปเป็นแนวคิดทฤษฎี

ไว้หลายทฤษฎี ในที่นี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่สำาคัญ ได้แก่

 l ทฤษฎีกระสุนปืน (Bullet theory)

 l ทฤษฎีตัวแปรแทรกระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง (Intervening variables–Response theory)  

 l ทฤษฎีการไหลสองทอดของข่าวสาร (Two Step Flow communication) 

 l ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม (Diffusion of Innovations) 

 l แนวคิดในการแพร่กระจายข่าวและเหตุการณ์สำาคัญ

เอกสารการสอน # 2.33   ทฤษฎีเกี่ยวกับการแพร่กระจายของข่าวสาร
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หน่วยที่ 11 

สื่อมวลชนกับสังคม

 ตอนที่ 11.1  สื่อมวลชนกับการเมือง

  11.1.1 สื่อมวลชนกับการพัฒนาการเมือง

   11.1.2 การควบคุมสื่อมวลชนจากการเมือง

 ตอนที่ 11.2 สื่อมวลชนกับเศรษฐกิจ

  11.2.1 สื่อมวลชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

  11.2.2 การควบคุมสื่อมวลชนจากเศรษฐกิจ

 ตอนที่ 11.3 สื่อมวลชนกับสังคมและวัฒนธรรม

  11.3.1 สื่อมวลชนกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

  11.3.2 การควบคุมสื่อมวลชนจากสังคมและวัฒนธรรม

  11.3.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม สื่อสารมวลชน และผู้คน

เอกสารการสอน # 2.34   สื่อมวลชนกับสังคม
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ตอนที่ 11.1  สื่อมวลชนกับการเมือง

เรื่องที่ 11.1.1 สื่อมวลชนกับการพัฒนาการเมือง

     

 1. การสื่อสารทางการเมือง 

 ศาสตร์ด้าน “การสื่อสารทางการเมือง” (Political Communication) เป็นศาสตร์ที่ให้ความสนใจการสื่อสาร

ในการเมือง โดยที่รัฐรวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้านการเมืองต่างๆ ทั้งฝ่ายค้าน กลุ่มผลประโยชน์และตัวสื่อมวลชนเอง จะ

สื่อสารเพื่อ “โน้มน้าวใจ” ประชาชนผ่านช่องทางคือ สื่อมวลชน ข้อกำาหนดของการสื่อสารทางการเมืองที่ดีจะเกิด

ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสังคมอยู่บนระบอบประชาธิปไตย บนฐานคิดที่ว่าการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่จะทำาให้ประชาชนเข้าใจ

การทำางานของรัฐและเลือกตัวแทนหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาทำาหน้าที่

 ตามทัศนะของกูเรวิชและบลัมเลอร์ (Gurevich and Blumler อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้ขยาย

ความการสื่อสารทางการเมืองตามองค์ประกอบทางการสื่อสาร (ผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง และผู้รับสาร) ไว้ดังนี้

 1.1 ด้านผู้ส่งสาร ประกอบด้วยทั้งแหล่งข่าว คือ 

  1. รัฐ   

  2. เจ้าหน้าที่รัฐบาล 

  3. พรรคการเมือง 

  4. กลุ่มผลประโยชน์ 

  5. ตัวสื่อมวลชนเองก็เป็นผู้ที่ส่งสารด้วย 

 นอกจากนั้น ตามทัศนะของเสถียร เชยประทับ (2551) ยังได้ขยายสู่ 

  6. กลุ่มองค์กรสาธารณะ (public organization) หรือกลุ่มที่ทำางานด้านการเมืองแต่ไม่ได้เป็น  

       พรรคการเมือง เช่น สหภาพแรงงาน สมาคมผู้บริโภค สมาคมวิชาชีพ  

  7. องค์การผู้ก่อการร้าย (terrorist organization) ซึ่งในด้านหนึ่งอาจมีนัยด้านลบ แต่ในอีก

     ด้านหนึ่งก็มีนัยแห่งการต่อสู้เพื่อเสรีภาพ

 

 1.2 ด้านเนื้อหา จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องของอำานาจ ผลประโยชน์และเกี่ยวข้อง

กับสาธารณะ และหากพิจารณาในแง่รูปแบบ เสถียร เชยประทับ (2551) เสนอว่า ไม่เพียงแต่ภาษาพูดและ

ภาษาเขียนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งที่มองเห็นและได้ยิน เช่น การแต่งกาย ทรงผม โลโก้ หรือเรียกรวมๆ ว่า 

“ภาพลักษณ์” (image) อันมีอิทธิพลสำาคัญในการกำาหนดการเลือกไม่เลือกผู้สมัครด้วย

 

 1.3 ด้านช่องทางการสื่อสาร จะเป็นการสื่อสารในลักษณะ “โน้มน้าวใจ” โดยผ่านช่องทางสื่อมวลชนและ

ในปัจจุบันก็เริ่มขยายตัวสู่สื่อใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต เพราะมีคุณลักษณะที่สร้างการมีส่วนร่วมมากกว่า อย่างไร

ก็ตามสื่อมวลชนก็ยังมีบทบาทหน้าที่ในลักษณะ “ผู้ถ่ายทอด” สารจากนอกองค์กร เช่น การจูงใจให้ประชาชน

เลือกตั้งและการเป็นผู้ผลิตสารจากภายในองค์กรได้ด้วย เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง 

สื่อมวลชนก็มักจะประสบปัญหาสำาคัญคือ “ความเป็นกลาง” “ความลำาเอียง” ในการรายงานข่าวสารด้านการเมือง 

การตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือของการเมือง อีกทั้ง “การโฆษณาทางการเมือง”

 

เอกสารการสอน # 2.35   สื่อมวลชนกับการพัฒนาการเมือง
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 1.4 ด้านผู้รับสาร คือ ประชาชนทั่วไป เมื่อการสื่อสารมีลักษณะการโน้มน้าวใจและเนื้อหาเน้นการเมือง 

จึงทำาให้ผู้รับสารมีแนวโน้มจะเบื่อและหลีกเลี่ยงด้านการเมืองโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

 การสื่อสารทางการเมืองโดยรวมมีลักษณะสองด้านคือ ด้านแรก รัฐหรือพรรคการเมือง และหน่วยงาน

อื่นๆ เป็นผู้สื่อสาร และด้านที่สองคือ สื่อมวลชนเป็นผู้ดำาเนินการเอง จึงทำาให้มีความแตกต่างไปจากการพิจารณา

สื่อมวลชนกับการเมืองในหัวข้อแรกที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือของรัฐ การต่อสู้กับ

ฝ่ายตรงกันข้ามอันทำาให้คุณค่าของสื่อมวลชนลดลงไป

 

 สำาหรับในประเทศไทยพบว่า สื่อมวลชนมีส่วนสำาคัญในการผลิตซ้ำาอคติที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น “พม่า” “ลาว” “เวียดนาม” และ “กัมพูชา” จึงกลายเป็นศัตรู

ที่ไม่อาจลบออกได้ง่ายนัก ดังที่มักจะปรากฏในละครหรือภาพยนตร์ไทยอยู่สม่ำาเสมอ ส่วนหน่ึงเป็นผลพวงจาก

ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งที่สร้างขึ้น และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความกลัวภัยคอมมิวนิสต์ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก

โลกตะวันตก 

 2. บทบาทสื่อมวลชนในด้านการเมือง

 1. สื่อมวลชนมีบทบาทด้านการให้คำาอธิบายเหตุการณ์ทางการเมืองให้กับสาธารณชนรวมถึงการเชื่อมโยง

เหตุการณ์ทางการเมือง 

 2. สื่อมวลชนมีบทบาทกำาหนดวาระ (agenda setting) ทางการเมือง

 3. สื่อมวลชนมีบทบาทเป็นนายทวารข่าวสาร (gate keeper) 

 4. สื่อมวลชนมีบทบาทช่วยจัดการความขัดแย้งทางการเมืองที่จะเกิดขึ้น 

 5. สื่อมวลชนมีบทบาทวิพากษ์วิจารณ์การทำางานด้านการเมืองหรือตรวจสอบการทำางานของรัฐ เรียกว่า   

    “เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน” (watch dog) 

 6. สื่อมวลชนมีบทบาทด้านการเคลื่อนไหวระดมความร่วมมือจากมวลชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง

    การเมือง (social mobilisation) 

 7. สื่อมวลชนมีบทบาทเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างรัฐ พรรคการเมืองกับประชาชนและการสร้าง

    ความชอบธรรมทางการเมือง (political legitimacy) 

 8. สื่อมวลชนมีบทบาทด้านการสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชาติ

เอกสารการสอน # 2.35   สื่อมวลชนกับการพัฒนาการเมือง (ต่อ)
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     3. สื่อมวลชนกับการสร้างพื้นที่สาธารณะ

 สื่อมวลชนเองก็เป็นพ้ืนที่ต่อสู้สำาหรับคนทั่วไปได้เช่นกัน โดยสังคมจะต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย 

แนวคิดนี้ให้ความสนใจว่า สื่อมวลชนเป็นเวทีหรือพื้นที่สาธารณะ (public space/sphere) ที่ให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้ก้าวไปสู่รัฐหรือเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายโดยไม่ถูกปิดก้ัน 

(Habermas, 2006) 

 

 นักคิดคนสำาคัญ เจอร์เกน ฮาร์เบอร์มัส (Jurgen Habermas) ชาวเยอรมัน ตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่สาธารณะ

เกิดข้ึนนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ในร้านกาแฟ และซาลอน (salon) หรือห้องนั่งเล่นของบรรดาชนชั้นกลาง 

เพื่อวิพากษ์วิจารณ์การทำางานของรัฐ แต่ต่อมาก็ได้ขยายสู่สื่อมวลชน โดยในช่วงแรกก็คือหนังสือพิมพ์เป็นสื่อท่ีมี

ความสำาคัญอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 18 และขยับขยายสู่สื่ออื่นๆ คือ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ และแม้กระทั่ง

สื่อสมัยใหม่คือ อินเทอร์เน็ต

         

เอกสารการสอน # 2.35   สื่อมวลชนกับการพัฒนาการเมือง (ต่อ)
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เรื่องที่ 11.1.2 การควบคุมสื่อมวลชนจากการเมือง

 

 1. ระบบการเมืองแต่ละประเทศที่มีผลต่อสื่อมวลชน

  1. ระบบอำานาจนิยม (Authoritarian) เป็นระบบการเมืองการปกครองที่มุ่งเน้นอำานาจของผู้นำา

เป็นสำาคัญ สื่อมวลชนจึงตกอยู่ภายใต้อำานาจของผู้นำา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การเป็น “เครื่องมือ” ของผู้นำา 

 

  2. ระบบเสรีนิยม (Libertarian) ถือเป็นระบบการเมืองที่อยู่บนเง่ือนไขของประชาธิปไตยและ

สิทธิเสรีภาพ อันถือกำาเนิดมานับตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส ปฏิวัติอเมริกา สื่อมวลชนจึงมีสิทธิและเสรีภาพในการนำา

เสนอประเด็นต่างๆ ได้ตามความต้องการของตน รวมถึงมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐหรือผู้มีอำานาจได้ โดยมิได้มี

ระบบเซ็นเซอร์หรือการควบคุมจากรัฐ

 

  3. ระบบคอมมิวนิสต์ (Communist) เป็นระบบการเมืองที่ใช้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือของ 

“พรรคคอมมิวนิสต์” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเชิดชูระบบการเมืองที่เน้นความเท่าเทียมกันของชนชั้นโดยเฉพาะชนช้ัน

กรรมาชีพ ดังนั้น อำานาจที่พรรคคอมมิวนิสต์มีอยู่ก็คืออำานาจที่บรรดาประชาชนมอบให้ พรรคจึงมีหน้าท่ีท่ีจะใช้

อำานาจเพื่อทำาให้เกิดความเท่าเทียมกัน เหตุน้ี สื่อมวลชนจึงกลายเป็นเครื่องมือของพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะสร้าง

ความเท่าเทียมกันของชนชั้นในสังคมและที่สำาคัญคือการสร้างความชอบธรรมกับระบบคอมมิวนิสต์ ประเทศที่

ดำาเนินการตามรูปแบบนี้คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเกาหลีเหนือ และ จีน เวียดนาม

   

  4. ระบบความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) เป็นแนวคิดที่ถือกำาเนิดขึ้นใหม่

ภายหลังจากแนวคิด “ระบบเสรีนิยม” เริ่มถูกตั้งคำาถามถึง “เสรีภาพที่มีมากจนเกินไป” เช่น การนำาเสนอความ

รุนแรง และเรื่องเพศของสื่อมวลชน การผลิตเพื่อการตลาด และการละเมิดสิทธิของบุคคล เป็นต้น จึงเกิด

การทบทวนถึงการ “ควบคุม” สื่อมวลชนด้วยกลไกที่เรียกว่า “จรรยาบรรณ” และ “อุดมการณ์วิชาชีพ” 

เพื่อเป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคม

 2. การควบคุมของรัฐด้วยวิธีการเป็นเจ้าของสื่อและการควบคุมสื่อ

  1. การเป็นเจ้าของสื่อ (Media Ownership) การเป็นเจ้าของสื่อจะพิจารณาถึงการที่รัฐเป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์สื่อมวลชน โดยที่อาจเป็นได้ทั้งการเป็นเจ้าของตามกฎหมาย (legal owenership) และการเป็นเจ้าของใน

การจัดการ (management ownership) 

 

  2. การควบคุมสื่อ (media control) การที่รัฐเป็นเจ้าของสื่อก็จะส่งผลต่อการควบคุมสื่อ ท้ังใน

ระดับนโยบาย (allocative control) และระดับปฏิบัติการ (operative control)

เอกสารการสอน # 2.36   ระบบการเมืองแต่ละประเทศที่มีผลต่อสื่อมวลชน
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ตอนที่ 11.2 สื่อมวลชนกับเศรษฐกิจ

เรื่องที่ 11.2.1 สื่อมวลชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

 1. สื่อมวลชนเป็นอุตสาหกรรมด้านความคิดที่ทำาประโยชน์ด้านเศรษฐกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์

    เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 15 ประเภท โดยวัดจากขนาดของตลาดและรายได้จากอุตสาหกรรม อันได้แก่ 

  1. โฆษณา 

  2. สถาปัตยกรรม 

  3. ศิลปะ 

  4. หัตถกรรม 

  5. งานออกแบบ 

  6. แฟชั่น 

  7. ภาพยนตร์ 

  8. ดนตรี 

   

 สื่อมวลชนเป็นส่วนประกอบสำาคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ถึง 5 ประเภท คือ โฆษณา ภาพยนตร์ ดนตรี 

การพิมพ์ และโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง นอกจากนั้น อุตสาหกรรมอื่นๆ ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับสื่อมวลชน

ไม่มากก็น้อย เช่น ซอฟต์แวร์ ศิลปะการแสดง แฟชั่น ศิลปะ วิดีโอเกม เป็นต้น

 

 2. บทบาทสื่อมวลชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

 2.1  สื่อมวลชนมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับตนเองหรือครัวเรือน

   1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพใหม่ๆ โดยช่วยให้บุคคลมีทางเลือกในการประกอบอาชีพต่างๆ 

เพราะได้ทราบข่าวสารจากสื่อต่างๆ 

   2. ยกสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ต่างจากในอดีตที่อาจทำางานเฉพาะการเกษตรกรรม

แต่เมื่อได้รับข่าวสารจากภายนอกก็ทำาให้คนในครอบครัวเริ่มขยายตัวสู่การหารายได้รูปแบบอื่นๆ อันทำาให้เศรษฐกิจ

ภายในครอบครัวดีขึ้น

   3. ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องด้วยตัวของมันเอง นับตั้งแต่การกระตุ้น

ให้เกิดการผลิตในท้องถิ่น เพราะได้ทราบว่าพื้นที่แห่งอื่นๆ มีความต้องการสินค้าอะไรบ้าง การกระตุ้นให้เกิดความ

ต้องการสินค้า อันจะเป็นกลไกสนับสนุนการตลาดทางอ้อม

 2.2 สื่อมวลชนมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ 

 ในทัศนะของนักวิชาการด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (development communication) ขยายระดับการ

วิเคราะห์เศรษฐกิจจากครัวเรือนสู่ระดับประเทศ โดยมีสมมติฐานว่า สื่อมวลชนเป็นปัจจัยสำาคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจชาติ และพิจารณาว่าสื่อมวลชนเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศจากที่ด้อยพัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ

เอกสารการสอน # 2.37   สื่อมวลชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

9. ศิลปะการแสดง ได้แก่ ละครเวที โอเปร่า การเต้นรำา บัลเล่ต์ 

10. การพิมพ์ 

11. การวิจัยและพัฒนา 

12. ซอฟต์แวร์ 

13. ของเล่นและเกม (ไม่รวมวิดีโอเกม) 

14. โทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 

15. วิดีโอเกม 
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เรื่องที่ 11.2.2 การควบคุมสื่อมวลชนจากเศรษฐกิจ

 

 นักวิชาการสำานักมาร์กซิสม์กลุ่มใหม่หรือที่เรียกว่า นีโอมาร์กซิสม์ (Neo-Marxism) สำานักแฟรงค์เฟิร์ต 

(Frankfurt School) ก็นำาแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาต่อเป็นมิติเศรษฐกิจควบคู่กับวัฒนธรรม จนกลายเป็น

แนวคิดใหม่เรื่อง “อุตสาหกรรมวัฒนธรรม” (Culture Industry) ซึ่งมองว่า สื่อมวลชนกลายเป็นอุตสาหกรรม

แบบใหม่ที่เน้นผลกำาไรมากกว่าเป้าหมายทางศิลปะสามารถครอบงำาความคิดของผู้คนในสังคมให้ตกอยู่ภายใต้

สังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. การควบคุมด้วยผลกำาไรทางธุรกิจ

  1.1. สื่อมวลชนเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่หวังผลกำาไร 

  1.2 ธุรกิจสื่อมีแนวโน้มการแข่งขันสูง

  1.3 ในระบบสื่อจะมีแนวโน้มของการ “กระจุกตัว” ของการเป็นเจ้าของ ทั้งการขยายกิจการและ  

       การข้ามสื่อ 

         1.3.1 การขยายกิจการ หมายถึง การขยายกิจการทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อ

          เป้าหมายความอยู่รอดและผลกำาไรของเจ้าของสื่อ 

    1.3.2 การข้ามสื่อ (diversification) หมายถึง การข้ามไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ  

          สื่อมวลชน 

  1.4 กลไกด้านเศรษฐกิจก้าวเข้ามามีอำานาจในการควบคุมสื่อมวลชน

    1.5 ในขณะที่กลไกเศรษฐกิจดูเหมือนจะเป็นกลไกหลัก ทว่าสื่อมวลชนก็ผูกโยงกับอำานาจรัฐหรือ  

       การเมือง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเชิงธุรกิจ

      1.6 จุดเด่นของอุตสาหกรรมสื่อที่ต่างไปจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ก็คือ อุตสาหกรรมสื่อจะเป็นสินค้า  

               ในเชิงจิตใจหรือวัฒนธรรมซึ่งใช้แล้วไม่หมดไปสามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้หรือขายซ้ำาๆ 

 

 ปัจจุบันเริ่มเกิดแนวคิด “สื่อทางเลือก” (alternative media) ซึ่งเป็นสื่อที่เปิดกว้างต่อประชาชนและเป็น

ทางเลือกให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่แสวงหากำาไรก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของแทนที่ภาครัฐและธุรกิจ อันทำาให้

เป็นสื่อที่มีเสรีภาพการนำาเสนอและทำาเพื่อประชาชน

 2. การตกอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมวัฒนธรรม

 อุตสาหกรรมวัฒนธรรม เป็นแนวคิดหลักของสำานักแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt School) ในขณะที่แนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค์มองสื่อมวลชนทำาหน้าที่ด้านเศรษฐกิจในด้านบวก แต่แนวคิดนี้กลับมองในมุมตรงกันข้ามว่า 

เศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำาให้วัฒนธรรมและสื่อมวลชนกลายเป็น “สินค้า” และมีการใช้สื่อมวลชนเป็นช่องทาง

ครอบงำาความคิดผู้คนให้หลงใหลในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม

 

เอกสารการสอน # 2.38  การควบคุมสื่อมวลชนจากเศรษฐกิจ
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 ลักษณะของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของอะดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์ไว้ 10 ประการ 

ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผลิต การแพร่กระจาย และการบริโภควัฒนธรรม ดังนี้ 

  1) การทำาให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า 

  2) การเปลี่ยนจากเวทีศิลปะเป็นเวทีอุตสาหกรรม 

  3) การรวมศูนย์ผู้ผลิตผู้บริโภค

  4) การยึดผลกำาไรเป็นตัวตั้ง 

  5) การให้ความสำาคัญต่อเทคโนโลยี

  6) การผลิตแบบมาตรฐานเดียวกัน 

  7) การสร้างลักษณะอนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรม 

  8) การทำาลายคุณค่าความเป็นมนุษย์

  9) การสร้างลักษณะปัจเจกชนแบบจอมปลอม 

  10) การล่อลวงระดับมวลชนหรือการทำาให้มวลชนเป็นเหยื่อ 

 

 แนวคิดของสำานักอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจะพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนกับเศรษฐกิจ

ในแง่ลบ เป็นเครื่องมือที่ล่อหลอกคนในสังคมให้ตกอยู่ภายใต้อุดมการณ์ในสังคมอุตสาหกรรมอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว 

ซึ่งทำาให้แนวคิดนี้ต่างไปจากสำานักเศรษฐศาสตร์การเมืองที่สนใจเฉพาะมิติเศรษฐกิจครอบงำาสื่อมวลชน แต่สำานัก

นี้กลับพิจารณาลึกลงไปถึงการครอบงำาในเชิงวิธีคิดของคนในสังคมด้วย

เอกสารการสอน # 2.38   การควบคุมสื่อมวลชนจากเศรษฐกิจ (ต่อ)
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ตอนที่ 11.3 สื่อมวลชนกับสังคมและวัฒนธรรม

เรื่องที่ 11.3.1 สื่อมวลชนกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม

 1. บทบาทสื่อมวลชนกับการพัฒนาสังคม 

  1. บทบาทด้านสาธารณสุข 

  2. บทบาทด้านการเกษตร 

  3. บทบาทด้านการศึกษา 

  4. บทบาทการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 

 

 2. บทบาทสื่อมวลชนกับการพัฒนาวัฒนธรรม

  1. บทบาทด้านครอบครัว 

  2. บทบาทด้านศาสนา 

  3. บทบาทด้านเผยแพร่วัฒนธรรม

  

 3. การปลูกฝังความเป็นจริงในสังคม สนใจสื่อโทรทัศน์เพราะสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อสมัยใหม่ในยุคนั้นที่อยู่

ภายในบ้านและมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างยิ่งใน 3 ลักษณะ

  1. การลบเลือนภาพ (เบลอริ่ง - Blurring) 

  2. การผสมความเป็นจริง (เบลนดิ่ง - Blending) 

  3. การโน้มเอียง (เบนดิ่ง - Bending)

เอกสารการสอน # 2.39   สื่อมวลชนกับการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
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เรื่องที่ 11.3.2 การควบคุมสื่อมวลชนจากสังคมและวัฒนธรรม

           

 การควบคุมสื่อมวลชนจากสังคมและวัฒนธรรมเป็นการพิจารณาสื่อมวลชนตามแนวทางของสำานักวิพากษ์

หรือมาร์กซิสม์ (Marxism) มีฐานคิดสำาคัญที่มองว่าสื่อมวลชนมิได้อยู่ลอยๆ แต่อยู่ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมเป็น

ผู้กำาหนด เน่ืองจากสำานักน้ีมีหนทางการพัฒนาอันยาวนานจึงได้ขยายฐานคิดจากการวิเคราะห์เฉพาะมิติเศรษฐกิจ 

ชนชั้น ไปสู่ประเด็นอื่นๆ ทางด้านสังคมวัฒนธรรม เช่น เพศ ผิว ชาติ วัย ผู้พิการ เป็นต้น เหตุนี้เนื้อหาและวิธีการ

ปฏิบัติในสื่อมวลชนจึงเกี่ยวโยง กับสภาพสังคมและวัฒนธรรม  

          

 เน่ืองด้วยแนวคิดในกลุ่มนี้มีการพัฒนาการทำาให้เกิดการพิจารณาสื่อมวลชนอย่างหลากหลาย ในที่นี้จะ

พิจารณาเฉพาะสำานักหลัก 3 สำานักคือ 

  1. อุดมการณ์ในสื่อมวลชนตามแนวคิดอุดมการณ์ 

  2. การครอบงำาสื่อจากโลกมหาอำานาจตามสำานักจักรวรรดินิยมสื่อ 

  3. การต่อสู้ต่อรองสื่อมวลชนตามสำานักวัฒนธรรมศึกษา 

 

 โดยที่สำานักท้ังสามจะมีจุดเน้นท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ สำานักแรก อุดมการณ์ในสื่อมวลชนจะเน้นมิติเชิง

ความคิดที่แฝงเร้นอยู่ในสื่อมวลชน สำานักจักรวรรดินิยมสื่อ จะเผยให้เห็นการครอบงำาสื่อมวลชนในระดับโลกของ

ประเทศมหาอำานาจ โดยท่ีท้ังสองแนวคิดน้ีจะเน้นอำานาจที่กำาหนดเนื้อหาในสื่อมวลชน ส่วนการต่อสู้ต่อรอง

สื่อมวลชนตามสำานักวัฒนธรรมศึกษา จะพิจารณามิติการพยายามครอบงำาจากสื่อมวลชนและการต่อสู้ของ

ปัจเจกบุคคลต่อการครอบงำา

เอกสารการสอน # 2.40   การควบคุมสื่อมวลชนจากสังคมและวัฒนธรรม
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เรื่องที่ 11.3.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม สื่อสารมวลชน และผู้คน

   

 1. ผลกระทบต่อสภาพของสังคมโดยรวม 

 สังคมโลกได้ก้าวสู่สังคมสารสนเทศ หมายถึงการพึ่งพาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อการดำารงอยู่ อีกทั้งการ

ก้าวสู่สังคมเครือข่าย (network society) ซ่ึงจะให้ความสนใจต่อการรวมตัวกันของผู้คนในยุคปัจจุบันที่ไม่ว่าจะอยู่

ตรงจุดใดหรือพื้นที่ใดในโลกก็สามารถรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้ เท่ากับว่าเป็นการก้าวข้ามพรมแดนประเทศ

ออกไปสู่การรวมตัวบนความสนใจของผู้รับสาร ไม่ว่าจะเป็นชุมชนการเมือง ชุมชนบันเทิง ชุมชนการเรียนรู้ โดยใช้

เครือข่ายการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัลหรืออินเทอร์เน็ต

 

 การรวมตัวกันในโลกออนไลน์น้ัน ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดความเท่าเทียมกัน แต่เทคโนโลยีการสื่อสาร

ก็อาจแฝงด้วยอำานาจ และการสร้างความไม่เท่าเทียมให้กับผู้คน โดยเฉพาะคนมีและไม่มี ซึ่งเรียกว่า ดิจิทัล ดีไวด์ 

(digital divide) ที่สำาคัญคือระบบทุนนิยมก็เริ่มก้าวเข้ามาใช้เครือข่ายสังคมแบบใหม่นี้เพื่อใช้ประโยชน์เป็นช่องทาง

ด้านธุรกิจและผลิตซ้ำาอุดมการณ์ในระบบทุนนิยมเพื่อครอบงำาผู้คน ตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดก็คือการซื้อเทคโนโลยี 

ซอฟท์แวร์ที่นำาเข้าจากประเทศมหาอำานาจ

 2. ผลกระทบต่อองค์กรสื่อสารมวลชน

    1. ในด้านการผลิต ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่โดยเฉพาะระบบดิจิทัล   

     องค์กรสื่อสารมวลชนต้องปรับตัวขนานใหญ่ นับตั้งแต่การผลิตสื่อ จากเดิมที่ทั้งกระบวนการ  

     ผลิตที่อาจใช้ระยะเวลาอันยาวนาน แต่ด้วยคุณูปการของระบบดิจิทัล ทำาให้การผลิตสื่อเป็นไป  

     ได้อย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่การค้นหาข้อมูลข่าวสารสามารถใช้เพียงปลายนิ้ว รวมถึงตัวข้อมูล  

     ข่าวสารต่างๆ สามารถรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็นระบบดิจิทัลช่วยให้จัดระบบและ

     ค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น สามารถดึงข้อมูลจากในอดีตมาใช้ได้ง่ายดาย 

    

  2. ในด้านการเผยแพร่ เทคโนโลยีการสื่อสารส่งผลให้การเผยแพร่ของสื่อมวลชนเป็นไปได้อย่าง  

     รวดเร็ว และที่สำาคัญคือ สามารถแพร่กระจายได้ในหลายช่องทางการสื่อสารในคราวเดียวกัน 

    

  3. ในด้านการบริโภค ผู้รับสารเริ่มมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคสื่อมวลชน กรณีที่เห็นได้ชัด

     ก็คือ การเติบโตของจำานวนสื่อโทรทัศน์ที่เพิ่มมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นผู้รับสารเริ่มกลายมาเป็น

     ผู้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการบริโภคสื่อมวลชนได้มากกว่าเดิม

เอกสารการสอน # 2.41   ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม สื่อสารมวลชน และผู้คน
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หน่วยที่ 12 

อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

 ตอนที่ 12.1 แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

       12.1.1 ความหมายของอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

  12.1.2 พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

  12.1.3 ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีอิทธิพลของสื่อมวลชน

 ตอนที่ 12.2 อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อบุคคล

        12.2.1 อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้

     12.2.2 อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

         12.2.3 อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

 ตอนที่ 12.3 ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมและวัฒนธรรม

           12.3.1 ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อสังคม

  12.3.2 ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อวัฒนธรรม

  12.3.3 ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมและวัฒนธรรม

  12.3.4 ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล

เอกสารการสอน # 2.42   อิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน
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ตอนที่ 12.1 แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

เรื่องที่ 12.1.1 ความหมายของอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

         

 อิทธิพลของสื่อมวลชน 

          อิทธิพลของสื่อมวลชน คือ ผลจากการทำาหน้าที่ของสื่อมวลชน จูงใจให้ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงความรู้ 

ทัศนคติและพฤติกรรม เช่น การตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะได้เห็นจากโฆษณาทางโทรทัศน์ หรือเชื่อคำาเตือนภัยจาก

สื่อมวลชน แล้วนำาไปปฏิบัติตามเป็นผลให้ชีวิตมีความปลอดภัยขึ้น 

      

 ประเภทของอิทธิพลของสื่อมวลชน

        1. อิทธิพลที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือเจตนา (intended) ของผู้ส่งสาร เช่น ผู้ส่งสารโฆษณาต้องการ  

    จูงใจผู้รับสารให้ซื้อสินค้า 

        2. อิทธิพลที่เกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจหรือไม่เจตนา (unintended) ของผู้ส่งสาร เช่น การเสนอข่าว  

    อาชญากรรมเกี่ยวกับโจรชิงทรัพย์ทำาให้ผู้รับสารเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าเดินบนสะพานลอย 

       

 ผลกระทบของสื่อมวลชน

        สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร ทั้งในระดับบุคคล

และสังคม และทั้งโดยตรงและโดยอ้อม แบ่งออกเป็น 

       1. ผลกระทบทางบวก เช่น ผู้รับสารทราบคุณประโยชน์ของสินค้า มีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าและตัดสินใจซื้อ  

    สินค้านั้น  

       2. ผลกระทบทางลบ เช่น การโฆษณาสินค้าราคาแพงทำาให้เกิดค่านิยมฟุ่มเฟือย  

เอกสารการสอน # 2.43   ความหมายของอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน



57

เรื่องที่ 12.1.2 พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

             

 การพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชนแบ่งออกเป็น 5 ระยะ 

         ระยะที่ 1 ระยะที่มีแนวคิดว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลและผลกระทบสูงมาก เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1900- 1940 โดย

สื่อมวลชนเป็นผู้นำาความคิดเห็นและปลูกฝังความเชื่อแก่ประชาชน สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสร้างรูปแบบ

พฤติกรรมใหม่ได้

              

 ระยะที่ 2 ระยะที่มีการศึกษาวิจัยอิทธิพลของสื่อมวลชนอย่างเป็นระบบนี้เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1933-1960 

มีทฤษฎีและแนวคิดที่สำาคัญในระยะนี้ เช่น 

  1. ทฤษฎีกระสุนปืนหรือทฤษฎีเข็มฉีดยา เชื่อว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลในการจูงใจผู้รับสารโดยตรง  

      และมีอิทธพิลสงูมาก แตจ่ะแตกต่างตามประเภทเนือ้หาของสือ่มวลชน ลกัษณะทางประชากร  

      และจิตวิทยา

                   2. ทฤษฎีการสื่อสารสองทอด (The two-step flow) ข่าวสารจากสื่อมวลชนไม่ได้ไหลผ่านไปสู่  

      ประชาชนโดยตรง แต่จะผ่านไปยังผู้นำาความคิดเห็นก่อน 

                   3. ทฤษฎีหรือแบบจำาลองอิทธิพลอันจำากัดของสื่อมวลชน (The Limited-Effects Model)   

      สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อผู้รับสารน้อยมาก ตัวแปรสำาคัญที่มีอิทธิพลมากคือ กระบวนการ  

      เลือกสรร  

            

 ระยะที่ 3 ระยะที่กลับมาเชื่อว่าสื่อมวลชนมีอิทธิพลอย่างมาก เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1960-1980 โทรทัศน์เป็น

สื่อมวลชนที่ได้รับความนิยมสูงมากกว่าสื่ออื่น เพราะมีทั้งภาพ เสียงและความเคลื่อนไหว

            

 ระยะที่ 4 ระยะที่มีแนวคิดการใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของสื่อมวลชน เร่ิมประมาณ ค.ศ. 1970-1980 

เชื่อว่าส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อผู้รับสารมาก แต่ผู้รับสารมีอำานาจในการตัดสินใจที่จะยอมรับอิทธิพลของสื่อมวลชน 

ซึ่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม 

            

 ระยะที่ 5 ระยะที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร หรือยุคดิจิทัล  คือตั้งแต่ ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา ได้มีการ

พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูง มีลักษณะการหลอมรวมสื่อหรือการทำาให้ส่ือหลายชนิดมา

บรรจบในช่องทางเดียวกัน (media convergence) 

เอกสารการสอน # 2.44   พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน



58

เรื่องที่ 12.1.3 ปัจจัยที่ส่งเสริมการมีอิทธิพลของสื่อมวลชน

         

 ปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

         1. ปัจจัยภายในของสื่อมวลชน ประกอบด้วย

            1. คุณสมบัติของสื่อมวลชน เช่น การเข้าถึงผู้รับสารได้รวดเร็วและกว้างขวาง เป็นต้น

            2. คุณสมบัติของผู้ส่งสาร เช่น น่าเชื่อถือ เป็นกลาง มีจรรยาบรรณ เป็นต้น

            3. เนื้อหาและเทคนิคการนำาเสนอเนื้อหา เช่น มีวิธีการนำาเสนอที่ดึงดูดความสนใจได้ดี

        

 2. ปัจจัยด้านผู้รับสาร เช่น เพศ วัย การศึกษา ศาสนา สภาพภูมิศาสตร์ สถานภาพทางเศรษฐกิจและ  

    สังคม และด้านจิตวิทยา

        

 3. ปจัจยัดา้นบรบิททางสงัคม ไดแ้ก ่สถาบนัการเมอืง สถาบนัเศรษฐกจิ สถาบนัศาสนา สถาบนัครอบครวั  

    สถาบันการศึกษา วัฒนธรรม และความเชื่อของคนในสังคม

เอกสารการสอน # 2.45   ปัจจัยที่ส่งผลต่ออิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน
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เอกสารการสอน # 2.46   อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้

ตอนที่ 12.2 อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อบุคคล

เรื่องที่ 12.2.1 อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้

       

 ปัจจัยที่ทำาให้สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ของบุคคล 

         1. เนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น การเสนอข่าวของสื่อมวลชน

             l อิทธิพลในทางบวก ผู้รับสารจะได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆ ทั่วโลก และ สามารถ  

       นำาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน 

             l อิทธิพลในทางลบ เช่น เบื่อหน่ายพฤติกรรมนักการเมือง จึงไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

       

 2. เนื้อหาที่เป็นความรู้และข้อคิดเห็น 

             l อิทธิพลในทางบวก ทำาให้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้องกว่าการอ่านข่าวงอย่างเดียว 

             l อิทธิพลในทางลบ อาจเกิดขึ้นในกรณีการให้ความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ทำาให้ประชาชนเข้าใจผิดและรู้สึก

       ผิดหวัง 

       

 3. เนื้อหาที่ให้การศึกษา เช่น การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม

              l อิทธิพลในทางบวก เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ประชาชนที่อยู่ในชนบทห่างไกล ู

              l อิทธิพลในทางลบ ผู้ที่เรียนจากสื่อมวลชนด้วยตนเองจะขาดบรรยากาศการสื่อสารระหว่างบุคคล 

       ไม่เหมือนอยู่ในห้องเรียน ทำาให้ไม่รู้สึกผูกพันกับกลุ่ม ต่างคนต่างทำากิจกรรมของตนเอง 

     

 4. เนื้อหาบันเทิง ละครโทรทัศน์ ดนตรี เพลง เกมโชว์ เป็นต้น 

              l อิทธิพลในทางบวก คือการให้ความบันเทิง เป็นการผ่อนคลายความเครียด 

             l อิทธิพลในทางลบ เช่น การเลียนแบบความก้าวร้าวของตัวละคร มีจิตใจโหดเหี้ยม 
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เรื่องที่ 12.2.2 อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

       

 สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทั้งทางบวกและทางลบ ดังนี้

 1. อิทธิพลในทางบวก สารที่มาจากสื่อที่มีความน่าเชื่อถือสูงจะสามารถทำาให้ผู้รับสารเปลี่ยนทัศนคติได้ 

หรือการเสนอข่าวสารในลักษณะย้ำาเตือนให้จดจำาก็จะมีส่วนช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้เช่นเดียวกัน 

           

 2. อิทธิพลในทางลบ เช่น การที่สื่อมวลชนเสนอข่าวหรือเรื่องราวนั้นมากเกินไป ทำาให้คนรู้สึกเบื่อหน่ายไม่

อยากรับรู้อีกต่อไป 

เรื่องที่ 12.2.3 อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

         

 พฤติกรรม หมายถึง กิริยาที่แสดงออกภายนอกซึ่งสามารถสังเกตได้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้น 

เช่น ความต้องการ ความหิว ความกระหาย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส การตอบสนอง

         

 สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารทั้งทางบวกและทางลบ ดังนี้        

         1. อิทธิพลในทางบวก โดยการเอาเนื้อหาจากสื่อมวลชนมาปฏิบัติหรือนำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น 

    ถ้าต้องการซื้อสินค้าก็รับสารโฆษณาจากสื่อมวลชน เพื่อนำามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อ 

       

 2. อิทธิพลในทางลบ เช่น การที่บุคคลเปิดรับสิ่งก้าวร้าว เช่น ภาพยนตร์ อาจไปกระตุ้นหรือปลุกเร้าจิตใจ  

            หรือต่อมต่างๆ ในร่างกายจนถึงขั้นแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงได้

เอกสารการสอน # 2.47  อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

เอกสารการสอน # 2.48   อิทธิพลของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
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ตอนที่ 12.3 ผลกระทบของสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมและวัฒนธรรม

เรื่องที่ 12.3.1 ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อสังคม

 ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคม

 1. ผลกระทบในทางบวก เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ การ์ตูน สามารถปลูกฝังความเชื่อ ค่านิยม รสนิยม  

    และทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมบางอย่างให้แก่เด็กทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เด็กและเยาวชนจะ  

    เรียนรู้บทบาทของผู้นำาประเทศจากข่าว 

 2. ผลกระทบทางลบ การดูโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปจะเกิดผลในทางลบได้เช่นเดียวกัน   

    ถ้าเลือกรับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย เช่น กการนิยมสิ่งฟุ่มเฟือยตามที่ได้เห็นจากการโฆษณา 

 ปัจจัยสนับสนุนผลกระทบของสื่อมวลชนต่อกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

 1. การเสนอรายการที่แสดงถึงความคิดและพฤติกรรมที่ซ้ำาๆ ทุกรายการ ทำาให้เกิดการจดจำาและเกิดการ  

    เลียนแบบได้ง่าย

 2. เด็กใช้เวลาในการดูโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปจนมีปัญหาด้านสุขภาพ ด้านจิตใจ ด้าน  

    สังคมและด้านอารมณ์

 3. เด็กขาดความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและบุคคลที่เป็นหลักในกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม เช่น พ่อ   

    แม่ ครู พระ และเพื่อน 

 

 แนวทางการแก้ปัญหา

 1. การเสนอให้สถานีโทรทัศน์มีรายการสำาหรับเด็ก มีสาระความรู้เพิ่มมากขึ้น 

 2. การวางนโยบายที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการใช้สื่อมวลขนให้เป็นประโยชน์ในกระบวนการ  

    ขัดเกลาทางสังคมมากขึ้น 

เอกสารการสอน # 2.49   ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อสังคม
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เรื่องที่ 12.3.2 ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อวัฒนธรรม

         

 วัฒนธรรม หมายถึง แบบแผนการดำาเนินชีวิตของคนในสังคม ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิต จารีตประเพณี กฎหมาย 

มีลักษณะสำาคัญคือ เป็นของส่วนรวมไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีสัญลักษณ์ในการแสดงออก มีรูปแบบ

ที่ชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่และมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

      

 ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลกระทบในทางบวก 

  l เผยแพร่ข่าวสาร และสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ 

  l รักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมให้ยั่งยืน

  l เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวัฒนธรรม 

  l เห็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติอื่น 

  l เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานศิลปะทุกแขนง

  l สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมโดยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

  l ช่วยยกระดับ ความคิด และความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้สูงขึ้น 

  l ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 1. ผลกระทบในทางลบ 

  l สื่อมวลชนสร้างมายาคติด้านค่านิยม เช่น การโฆษณาอาหารเสริมเกินจริง 

  l สื่อมวลชนทำาให้เกิดการครอบงำาทางวัฒนธรรม 

  l สื่อมวลชนทำาให้เกิดกระแสคลั่งไคล้วัฒนธรรมชาติอื่น 

 2. ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ 

  l การเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับความชั่วร้ายในสังคม เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น แต่ในขณะ  

     เดียวกันก็เป็นการประจานบุคคลอื่น ทำาให้เกิดความเสื่อมเสีย

  l การเสนอวัฒนธรรมระหว่างเชื้อชาติ ทำาให้มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของชนชาติอื่น 

       แต่ก็อาจก่อให้เกิดทัศนคติไม่ชอบ โดยอาจมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งหรือการสงครามมา  

     ตั้งแต่ในอดีต

  l การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออก ทำาให้กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำา แต่อาจเกิดวัฒนธรรม

     ต่อต้าน คัดค้านอำานาจรัฐ จนกระทบต่อโครงสร้างของสังคมดั้งเดิม

เอกสารการสอน # 2.50   ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อวัฒนธรรม
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เรื่องที่ 12.3.3 ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมและวัฒนธรรม

 1. ผลกระทบในทางบวก

     l ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทำาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็ว 

     l ด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล ทำาให้การสื่อสารระหว่างบุคคลมีความรวดเร็วสามารถติดต่อสื่อสาร  

        กันได้ทุกหนทุกแห่ง

     l ด้านสื่อมวลชน ทำาให้ผู้สื่อข่าวสามารถรายงานข่าวหรือเรื่องราวต่างๆ พร้อมทั้งภาพและเสียงได ้  

        อย่างรวดเร็วทันเวลา 

     l ด้านการทำางานทำาให้ทำางานได้ทุกที่ไม่จำาเป็นต้องอยู่ในสำานักงานเท่านั้น

     l ด้านการศึกษา การเรียนโดยใช้การสื่อสารทางไกล และผ่านออนไลน์ทำาให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่ง

                เรียนรู้ที่มีอยู่มากมาย 

     l ด้านสังคม ทำาให้เกิดการรวมตัวกันของผู้ที่ความคิดเห็นในทางเดียวกัน เป็นเครือข่ายต่างๆ

     l ด้านองค์กรธุรกิจ ใช้เครือข่ายเป็นช่องทางในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ จัดโปรโมชั่น 

        ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

  

 2. ผลกระทบในทางลบ

     l การขาดความเป็นส่วนตัว 

     l การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

     l การโดดเดี่ยวและการแยกตัวจากสังคม 

     l เกิดความเหลื่อมล้ำาในสังคม 

     l การท่วมท้นของข่าวสาร

     l การหลบหนีจากโลกแห่งความเป็นจริง 

     l เกิดการหลอกลวงและอาชญากรรม 

     l เกิดลัทธิบริโภคนิยม ลัทธิบริโภคนิยม 

เอกสารการสอน # 2.51   ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ต่อสังคมและวัฒนธรรม
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เรื่องที่ 12.3.4 ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล

 

 1. ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ที่ดีของตนเอง (Digital Citizen Identity) มีวิจารณญาณในการรับส่ง  

    ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น มีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมใช้งานในสังคม ออนไลน์ รู้จักรับผิดชอบต่อ  

        การกระทำาของตนเอง

 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์มีวิจารณญาณที่ดี (Critical Thinking) สามารถวิเคราะห์แยกแยะระหว่าง  

    ข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่ผิด ข้อมูลที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์และข้อมูลที่มีเนื้อหาเข้าข่ายอันตราย 

 

 3. ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโบอร์ (Cyber security Management) การปกป้อง

    อุปรณ์ดิจิทัล ข้อมูลที่จัดเก็บไม่ให้เสียหาย สูญหาย หรือถูกโจรกรรมจากผู้ไม่หวังดี

     

  4. ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว (Privacy Management) มีดุลยพินิจในการบริหารจัดการข้อมูล

    ส่วนตัว รู้จักปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัว

      

 5. ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ (Screen Time Management) สามารถบริหารเวลาที่ใช้อุปกรณ์

    ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกภายนอก 

     

 6. ทักษะในการบริหารจัดการข้อมูลที่ผู้ ใช้งานมีการทิ้งไว้บนโลกออนไลน์ (Digital Footprints 

    Management) เข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะเหลือร่องรอยของข้อมูลทิ้งไว้เสมอ 

     

 7. ทักษะในการรับมือกับการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ (Cyber bullying Management) ควรหยุด  

    ตอบโต้ผู้กลั่นแกล้งและแจ้งผู้ ให้บริการเครือข่ายหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการกับ

    ผู้กระทำา

 8. ทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่างมีน้ำาใจและมีมารยาท (Digital Empathy) สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

    กับผู้อื่นบนโลกออนไลน์ มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นจากข้อมูลออนไลน์แต่เพียง

    อย่างเดียว

เอกสารการสอน # 2.52   ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล
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หน่วยที่ 13  

การสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน

 ตอนที่ 13.1 แนวคิดการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน

  13.1.1 ความหมายและความสำาคัญของการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน 

  13.1.2 แนวทางการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน

 ตอนที่ 13.2 กระบวนการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน

  13.2.1  การเตรียมการก่อนสำารวจและประเมินผล

  13.2.2  การดำาเนินการสำารวจและประเมินผล

  13.2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการสำารวจและการประเมิน

 

 ตอนที่ 13.3 การใช้ประโยชน์จากผลการสำารวจและการประเมิน

  13.3.1 การใช้ประโยชน์จากผลการสำารวจและการประเมินของสื่อมวลชน

  13.3.2 การใช้ประโยชน์จากผลการสำารวจและการประเมินของฝ่ายสื่อสารองค์กร

เอกสารการสอน # 2.53   การสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน
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ตอนที่ 13.1 แนวคิดการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน

เรื่องที่ 13.1.1  ความหมายและความสำาคัญของการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน 

      

 ความหมาย

       การสำารวจและประเมินผลของสื่อมวลชน คือกระบวนการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล รวมทั้งพิจารณา

วัดคุณค่ากิจกรรมสื่อสารมวลชนในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ เนื้อหาข่าวสาร และผู้รับสาร

      

 ความสำาคัญของการสำารวจสื่อมวลชน

       1. ทำาให้ได้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการศึกษา อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ เนื้อหาข่าวสาร   

    ปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวในสังคม พฤติกรรมการใช้สื่อ ความเชื่อ หรือทัศนคติของผู้รับสาร

       2. นำาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการด้านการสื่อสาร เช่น การทดสอบทฤษฎีต่าง ๆ 

       3. นำามาประยุกต์ใช้ในงานอื่น ๆ  เช่น นำาข้อมูลผลสำารวจอัตราความนิยมชมรายการโทรทัศน์ของผู้ชม

    ไปใช้ในการวางแผนการจัดรายการโทรทัศน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ชม 

     

 เป้าหมายของการประเมินผล

       1. เพื่อการวัดผล    

 2. เพื่อศึกษาสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย 

       3. เพื่อตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ 

      4. เพื่อช่วยเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

       5. เพื่อเสนอสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องด้วยการบรรยายอย่างลุ่มลึก 

       6. เพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน

เอกสารการสอน # 2.54   ความหมายและความสำาคัญของการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน
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เรื่องที่ 13.1.2 แนวทางการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน 
 
 1. ลักษณะการสำารวจและประเมินผล
         1.1 การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำาไปสู่การ  
       วางแผนหรือการปรับนโยบายการสื่อสารมวลชนต่อไป
         1.2 การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผน ทำาให้ผู้วางแผนได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อ
       ปฏิบัติงานและนำาไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เหมาะสมในอนาคต
         1.3 การประเมินผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามแผน เป็นความพยายามในการค้นหาว่าแผนที่ได้  
       ดำาเนินไปนั้นทำาให้เกิดผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ แบ่งออกเป็น การประเมินผลในขณะ  
       วางแผนก่อนการปฏิบัติงาน การประเมินผลขณะปฏิบัติงานตามแผนงานหรือระหว่างที่  
       โครงการดำาเนินไป และการประเมินผลภายหลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว 

 2. ผู้ดำาเนินการสำารวจและประเมินผล
         2.1 การสำารวจและประเมินผลโดยผู้ปฏิบัติงานเอง 
         2.2 การสำารวจและประเมินผลโดยหน่วยงานภายในที่ทำาหน้าที่ด้านการประเมิน 
         2.3 การสำารวจและประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก  

 3. แนวทางการสำารวจสื่อมวลชน   
  l ด้านผู้ส่งสาร
  l ด้านสื่อ 
  l ด้านสาร
  l ด้านผู้รับสาร 

 4. หลักเกณฑ์การประเมินผล
        4.1 ความสอดคล้อง (Relevance) กิจกรรมต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับความต้องการของ
       กลุ่มเป้าหมายและนโยบายขององค์กรหรือไม่ 
        4.2 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้แก่ประสิทธิภาพเกี่ยวกับเวลา และค่าใช้จ่าย
        4.3 ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลสำาเร็จนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือไม่
        4.4 ผลกระทบ (Impact) 
        4.5 ความยั่งยืน (Sustainability) คือ ประโยชน์ต่อเนื่องหลังจากเสร็จสิ้นการดำาเนินโครงการ

 5. แนวทางการประเมินสื่อมวลชน
        5.1 การประเมินผลในเชิงคุณค่าหรือคุณภาพของสื่อ ทั้งด้านกายภาพและด้านเนื้อหา  
        5.2 การประเมินผลในเชิงประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในการสื่อสาร เช่น การประเมินผล
       การเปิดรับสื่อ 

เอกสารการสอน # 2.55   แนวทางการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน
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ตอนที่ 13.2 กระบวนการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน

เรื่องที่ 13.2.1  การเตรียมการก่อนสำารวจและประเมินผล 

 ขั้นตอนของการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชน

 1. ขั้นการเตรียมการ (preparation) 

 2. ขั้นการดำาเนินการ (conducting research) 

 3. ขั้นการวิเคราะห์และรายงานผล (analysis and report)

 1. การเตรียมการก่อนการสำารวจและประเมินผล ประกอบด้วย

              1.1 การกำาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ต้องคำานึงถึง

   l ความชัดเจน (specific) 

   l การวัดและประเมินได้ (measurable) 

   l การมีความเป็นไปได้ (realistic) 

   l การยอมรับได้ (acceptable) 

   l กรอบเงื่อนเวลาและงบประมาณที่มีอยู่ 

             

  1.2 การกำาหนดตัวแปรและตัวชี้วัด เพื่อเป็นเกณฑ์ผู้ประเมินต้องกำาหนดเพื่อให้สอดคล้องกับ  

       วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้

            

  1.3 กำาหนดวิธีการสำารวจและประเมินผล ส่วนใหญ่จะใช้ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์

       มาปรับประยุกต์ใช้ ตั้งแต่การกำาหนดขอบเขตและเหล่งข้อมูล การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

       การสร้างเครื่องมือเพื่อสำารวจหรือเก็บข้อมูล กำาหนดรายละเอียดวิธีการเก็บข้อมูล 

       การวิเคราะห์ข้อมูล และการรายงานผล 

 

เอกสารการสอน # 2.56   การเตรียมการก่อนสำารวจและประเมินผล
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เรื่องที่ 13.2.2  การดำาเนินการสำารวจและประเมินผล 

 2. ขั้นการดำาเนินการสำารวจและประเมินผล ประกอบด้วย 

             2.1 กำาหนดขอบเขตและแหล่งข้อมูลที่จะศึกษา 

        l แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นต้นกำาเนิดของข้อมูลโดยตรง เช่น 

      การสำารวจด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์บุคคล 

        l แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) ไม่ใช่ต้นกำาเนิดของข้อมูล อาจเป็นแหล่ง  

      ข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นไว้แล้ว เช่น รายงานของหน่วยงานหรือองค์กร  

      สื่อมวลชน 

         l แหล่งข้อมูลตติยภูมิ (Tertiary Source) ได้จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่

      ผู้ประเมินต้องการศึกษา เช่น การให้ความเห็น การทำานาย 

   

  2.2 สร้างเครื่องมือเพื่อสำารวจหรือวัดตัวแปรหรือดัชนีที่กำาหนดไว้ 

             

  2.3 เก็บข้อมูลเพื่อสำารวจและประเมินผล

เรื่องที่ 13.2.3  การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการสำารวจและการประเมิน

       

 3. ขั้นการวิเคราะห์และรายงานผล (analysis and report)

           3.1 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)

                 3.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  มักใช้การคำานวณค่าทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  

       สำาเร็จรูป ส่วนใหญ่จะแสดงในรูปตาราง แผนภูมิหรือแผนภาพ 

                 3.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ไม่มีการวัดค่าคะแนนเป็นตัวเลข ต้องใช้เทคนิคการ   

                ประมวลผลข้อมูลในเชิงคุณภาพ ได้แก่ 

   l สรุปผลจากคำาตอบหรือข้อมูลตามประเด็นที่ได้กำาหนดไว้ในวัตถุประสงค์

   l ประมวลคำาตอบจากผู้ ให้ข้อมูลทั้งหลายในแต่ละประเด็น 

   l วิเคราะห์ความหมาย ตีความและให้ความเห็นเกี่ยวกับคำาตอบ

           

    3.2 การรายงานผล (Report) คือ การบันทึกรายละเอียดผลการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชนไว ้  

         เป็นหลักฐานหรือไว้สำาหรับการใช้งาน 

                 3.2.1 การรายงานผลในรูปเอกสาร 

                 3.2.2 การรายงานโดยการบรรยายสรุป (Oral Presentation) 

เอกสารการสอน # 2.57   การดำาเนินการสำารวจและประเมินผล

เอกสารการสอน # 2.58   การวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลการสำารวจและการประเมิน
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ตอนที่ 13.3 การใช้ประโยชน์จากผลการสำารวจและการประเมิน

เรื่อง 13.3.1 การใช้ประโยชน์จากผลการสำารวจและการประเมินของสื่อมวลชน

 1. อัตราความนิยมในการใช้สื่อ (Rating)

            การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการวัดเรตติ้ง ประกอบด้วย 

  1. องค์กรสื่อมวลชนนำาไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและเนื้อหารายการเพื่อตอบสนองความนิยม  

     ของผู้ชม 

  2. บริษัทเอเจนซี่โฆษณานำาข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการตลาดสินค้าและบริการให้ลูกค้า  

     และวางแผนการซื้อสื่อเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า 

            3. บริษัทห้างร้าน ใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการตัดสินใจเลือกประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าบริการ  

     ของตนเพื่อให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสื่อ (engagement)

     พิจารณาจากพฤติกรรมการกดไลก์ การแสดงความคิดเห็นและการแชร์ข้อมูลของผู้ ใช้งานสื่อสังคม  

     ออนไลน์ (like + comment + share) ณ ช่วงเวลาหนึ่ง

              

 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสื่อ (engagement) ประกอบด้วย 

  1. ได้จำานวนผู้ฟังเพิ่มขึ้น

  2. บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังเพิ่มมากขึ้น เช่น ข้อมูลลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการรับฟัง  

     รายการ ความพึงพอใจ

  3. นำาไปสู่การวางแผนการดำาเนินงาน การตลาด การปรับปรุงรายการ วางกลยุทธ์เพื่อตอบสนอง  

     ลูกค้า     

เอกสารการสอน # 2.59   การใช้ประโยชน์จากผลการสำารวจและการประเมินของสื่อมวลชน
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เรื่องที่ 13.3.2 การใช้ประโยชน์จากผลการสำารวจและการประเมินของฝ่ายสื่อสารองค์กร

     

 ประเด็นที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรใช้ประโยชน์จากผลการสำารวจและการประเมินผล ประกอบด้วย

       1. การเปิดรับสื่อ หรือการเข้าถึงสื่อ (media exposure) ทำาให้ทราบว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูล

ข่าวสารขององค์กรหรือกิจกรรมโครงการจากช่องทางใด สื่อใด

      

 2. การเปลี่ยนแปลงหลังการเปิดรับสื่อ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายในด้านต่าง ๆ คือ

           l ความสนใจ 

           l การรับรู้/ความตระหนัก 

           l ความรู้/ความเข้าใจ 

           l การเน้นย้ำาหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

     

 3. ปัจจัยที่ส่งเสริม หรือเป็นปัญหาอุปสรรคในการสื่อสาร เพื่อนำาไปวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและปัญหา

อุปสรรคก่อนการวางแผนการทำางานสื่อสาร

        การนำาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการดำาเนินกิจกรรมการสื่อสาร

      1. ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้อง

      2. ใช้ตรวจสอบผลการดำาเนินโครงการสื่อสาร

      3. วิเคราะห์ผลการดำาเนินกิจกรรมการสื่อสาร

      4. นำาไปใช้วางแผนในโครงการหรือกิจกรรมการสื่อสาร

      5. เพื่อให้การบริหารการสื่อสารขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารการสอน #  2.60   การใช้ประโยชน์จากผลการสำารวจและการประเมินของฝ่ายสื่อสารองค์กร
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หน่วยที่ 14 

จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน

 ตอนที่ 14.1 จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน

  14.1.1 ความหมาย ความสำาคัญของจริยธรรม

  14.1.2 ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน

 ตอนที่ 14.2 การควบคุมสื่อมวลชน

  14.2.1 การควบคุมสื่อมวลชนโดยจริยธรรม

  14.2.2 การควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคม

  14.2.3 การควบคุมสื่อมวลชนโดยกฎหมาย

 ตอนที่ 14.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

  14.3.1 กฎหมายตามลักษณะความผิด

    14.3.2 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

เอกสารการสอน # 2.61   จริยธรรมและกฎหมายสื่อสารมวลชน
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ตอนที่ 14.1 จริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน

เรื่องที่ 14.1.1 ความหมาย ความสำาคัญของจริยธรรม

       

 ความหมายของจริยธรรม

       จริยธรรม (Ethics) คือ ปรัชญาหรือระบบความคิดที่เกี่ยวกับศีลธรรมความดีงามของคนทั้งสังคม เป็นข้อ

กำาหนดที่ควรยึดถือปฏิบัติ  

      

 ความสำาคัญของจริยธรรม

      1. ความสำาคัญต่อวิชาชีพ 

  1.1 เป็นหลักแห่งการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องตามหลักการวิชาชีพ

  1.2 เป็นหลักในการสะท้อนความเป็นจริงของสังคม 

  1.3 เป็นหลักในการสร้างสำานึกสาธารณะ 

  1.4 เป็นหลักในการจรรโลงเสรีภาพของสื่อมวลชน 

     

 2. ความสำาคัญของจริยธรรมต่อสังคม 

  2.1 ช่วยธำารงสังคม 

  2.2 เป็นหลักของการปกครองโดยธรรม 

            2.3 เป็นกรอบในการพิจารณาตัดสินข้อขัดแย้ง 

เอกสารการสอน # 2.62   ความหมาย ความสำาคัญของจริยธรรม



74

เรื่องที่ 14.1.2 ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน

        

 1. ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ  

  1.1 ความเป็นอิสระจากการควบคุมของรัฐบาล 

  1.2 ความเป็นอิสระจากเจ้าของหรือนายทุน 

  1.3 ความเป็นอิสระจากธุรกิจขนาดใหญ่ 

  1.4 ความเป็นอิสระจากผู้โฆษณา ได้แก่

            1.4.1 เสนอข่าวสารและความคิดเห็นเป็นอิสระ ไม่อยู่ใต้การควบคุมของผู้โฆษณา

            1.4.2 ไม่ปล่อยให้ผู้ โฆษณาเข้ามาก้าวก่ายการเสนอเนื้อหาจนขาดความสมดุล

            1.4.3 ไม่ปล่อยให้ผู้ โฆษณาเข้ามาแทรกแซงจนทำาให้คุณภาพเนื้อหาลดลง 

                     1.4.4 คำานึงถึงสัดส่วนความเหมาะสมของการโฆษณากับการเสนอเนื้อหา

            1.5 ความเป็นอิสระจากรางวัล 

      

 2. ความรับผิดชอบต่อการเสนอเนื้อหา

  2.1 ความถูกต้อง (Accuracy) โดยตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน รอบด้าน 

  2.2 ความตรงไปตรงมา (Objectivity) สื่ ไม่เอาความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวไปเสนอใน  

       เนื้อหาข่าว 

  2.3 ความเสมอภาค (Balance) ไม่เข้าข้างหรือเสนอข่าวของฝ่ายใดฝ่ายเดียว 

            ข้อปฏิบัติในการเสนอเนื้อหาที่เรียกว่า “ความจริงที่แท้จริง”   

                  1. ความไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด (Impartiality) 

                  2. ความปราศจากข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือทางความสนใจ (Absence of Conflict   

      of Interest) 

                  3. โอกาสของการปฏิเสธ (Opportunity of Denial) 

        4. การละเว้นจากความลำาเอียงต่อผู้ ใกล้ชิด (Avoidance of Cronyism) 

         5. การละเว้นเสียจากการเคียดแค้นพยาบาท (Avoidance of  Vengeance) 

      

 3. ความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม

  3.1 การรักษาแหล่งข่าว (Source) 

                  3.1.1 รักษาคำาพูดกับแหล่งข่าว 

                  3.1.2. ไม่เปิดเผยชื่อแหล่งข่าวแก่ผู้ ใด 

   3.2 การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) 

  3.3 การรักษาความลับทางราชการ (Government Secrecy) 

  3.4 การเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย (Pluralism) 

เอกสารการสอน # 2.63   ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
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ตอนที่ 14.2  การควบคุมสื่อมวลชน

เรื่องที่ 14.2.1 การควบคุมสื่อมวลชนโดยจริยธรรม

 1. การควบคุมตนเองโดยจรรยาบรรณ เช่น จรรยาบรรณหนังสือพิมพ์ ประกอบด้วย

  1.1 มีความรับผิดชอบในหน้าที่ (Responsibility)  

       1.2 มีเสรีภาพ (Freedom of the Press) 

        1.3 มีความเป็นอิสระ (Independence) 

   1.4 มีความจริงใจ ความสัตย์จริง และยึดถือความถูกต้อง (Sincerity, Truthfulness, Accuracy) 

  1.5 มีความเที่ยงธรรม (Impatiality) 

  1.6 มีใจเป็นนักกีฬา (Fair Play) 

  1.7 มีความน่าเชื่อถือยกย่อง (Decency) 

 2. การควบคุมโดยองค์กรวิชาชีพ

  2.1 องค์กรวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ในประเทศไทย เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาพันธ์

       นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   

       สมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่ง  

       ประเทศไทย   

 

  2.2 องค์กรวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ เช่น สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยใน   

       พระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาพันธ์สมาคมวิทยุกระจายเสียง  

       และวิทยุโทรทัศน์ สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุ

       ท้องถิ่นไทย

 

  2.3 องค์กรวิชาชีพภาพยนตร์ ในประเทศไทย ได้แก่ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคม  

       ผู้กำากับภาพยนตร์ไทย

เอกสารการสอน # 2.64   การควบคุมสื่อมวลชนโดยจริยธรรม
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เรื่องที่ 14.2.2 การควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคม

 1. การควบคุมโดยประชาชน

  l การแสดงความคิดเห็นไปยังสื่อมวลชน 

  l การแสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่มเครือข่ายสังคม การสื่อสารออนไลน์ในเครือข่ายสังคม 

    (social network) 

  l การให้หรืองดการสนับสนุน การสนับสนุน โดยติดตามเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชน 

  l การร้องเรียนเพื่อความถูกต้องเป็นธรรม 

  l การฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม 

 

 2. การควบคุมโดยสถาบัน องค์กรต่าง ๆ ทางสังคม 

  l การเขียนจดหมาย บทความวิพากษ์วิจารณ์ไปเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์

  l การโทรศัพท์แสดงความคิดเห็นไปยังผู้จัดรายการ หัวหน้ารายการ หรือนายสถานี 

  l การส่งความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรสื่อต่างๆ 

  l การสะท้อนความต้องการของตน 

เรื่องที่ 14.2.3 การควบคุมสื่อมวลชนโดยกฎหมาย

 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ว่าด้วยการรับรองเสรีภาพของบุคคลและ  

    สื่อมวลชน

 2. พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์

  l พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550

  l พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551

  l พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

    วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553  พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

    พ.ศ. 2551

เอกสารการสอน # 2.65   การควบคุมสื่อมวลชนโดยสังคม

เอกสารการสอน # 2.66   การควบคุมสื่อมวลชนโดยกฎหมาย
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ตอนที่ 14.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

เรื่อง 14.3.1 กฎหมายตามลักษณะความผิด

 1. ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร

  1.1 กระทำาการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนเปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาล โดยใช้กำาลังข่มขืนใจ   

       หรือใช้กำาลังประทุษร้าย

  1.2 กระทำาการเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน ถึงขนาดที่จะก่อ  

       ความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร

  1.3 กระทำาการเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน

 2. ความผิดเกี่ยวกับศาสนา

 3. ความผิดฐานหมิ่นประมาท

  3.1 ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อองค์พระมหากษัตริย์   

      พระราชินี รัชทายาทหรือผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 

  3.2 ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายต่อราชาธิบดี ราชินี 

       ราชสามี  รัชทายาทหรือประมุขแห่งรัฐต่างประเทศ 

  3.3 ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงอาฆาตมาดร้ายผู้แทนรัฐต่างประเทศซึ่งได้รับ  

       แต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำานัก 

  3.4 ความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงอาฆาตมาดร้ายสมเด็จพระสังฆราช 

  3.5 ความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลอื่น 

 4. ความผิดฐานดูหมิ่น

  4.1 ความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน      

  4.2 ความผิดฐานดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา 

 5. ความผิดฐานละเมิด

  5.1 ความผิดฐานละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  

  5.2 ความผิดฐานละเมิดอำานาจศาล

เอกสารการสอน # 2.67   กฎหมายตามลักษณะความผิด
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เรื่อง 14.3.2 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน

        

 1. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่า  

    ด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

         3. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

         4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540      

 5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ  

    ของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 6. พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  

         7. พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457  

         8. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

         9. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

        10. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

        11. พระราชบัญญัติเครื่องสำาอาง พ.ศ. 2535 

        12. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 

        13. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

เอกสารการสอน # 2.68   กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน
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หน่วยที่ 15 

การรู้เท่าทันสื่อ

 ตอนที่ 15.1 แนวคิดเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อ

           15.1.1 พัฒนาการของแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ

           15.1.2 ความหมายและความสำาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ

           15.1.3 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

 ตอนที่ 15.2 การรู้เท่าทันสื่อมวลชน

           15.2.1 หลักการเบื้องต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน

           15.2.2 ระดับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน

           15.2.3 การพัฒนาตนเองเพื่อการรู้เท่าทันสื่อมวลชน 

 ตอนที่ 15.3 การรู้เท่าทันสื่อในภูมิทัศน์สื่อใหม่

           15.3.1 ภูมิทัศน์สื่อใหม่

           15.3.2 การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

    

เอกสารการสอน # 2.69   การรู้เท่าทันสื่อ
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ตอนที่ 15.1 แนวคิดเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อ

เรื่องที่ 15.1.1 พัฒนาการของแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ

         

 แนวคิดการรู้เท่าทันในยุคต่าง ๆ 

  ลำาดับที ่         ยุค                                    หลักการการรู้เท่าทัน

     1    Rhetoric Literacy ความสามารถด้านการพูดและการฟัง

     2      Print Literacy  ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน

     3  Visual Literacy  การรู้เท่าทันการออกแบบภาพ การตีความ และการสร้างสรรค์งาน  

     ลักษณะต่างๆ 

     4  Information Literacy การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การประเมินข้อมูล  

     ข่าวสาร และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร

     5  Media Literacy  ความสามารถในการวิเคราะห์เนื้อหาจากสื่อ และความสามารถในการ  

     สื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ 

     6  Critical Literacy ความสามารถในการเข้าใจในอำานาจของเนื้อหาสาร และข้อมูลข่าวสาร

     ที่นำาเสนอผ่านสื่อประเภทต่างๆ 

     7  Computer Literacy ความสามารถในการเข้าใจและใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     8  News Literacy  ความสามารถในการเข้าใจ และประเมินข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ 

     9  Digital Literacy  ความสามารถ และความรับผิดชอบในการใช้อินเตอร์เน็ต และ

     สื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ 

เอกสารการสอน # 2.70   พัฒนาการของแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ
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เรื่องที่ 15.1.1 พัฒนาการของแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ 

       

 มุมมองในเชิงพัฒนาการของการรู้เท่าทันสื่อ

     องค์ประกอบ        มุมมองของการรู้เท่าทันสื่อ

      การสื่อสาร     มุมมองในเชิงลบ                         มุมมองในเชิงบวก

   ผู้ส่งสาร   มีพลังอำานาจในการควบคุมข้อมูลข่าวสาร     ผู้ผลิตสื่อที่ดี มุ่งพัฒนาสังคมก็มีอยู่เป็น

   หรือผู้ผลิตสื่อ (S)            จำานวนมาก 

   เนื้อหาสาร (M) ประกอบสร้างโดยกลุ่มนายทุน

   ผู้ครอบครองธุรกิจสื่อ หรือผู้มีอำานาจ

   ในเชิงเศรษฐกิจ และการเมือง 

   

   สื่อ (C)  มองว่าสื่อคือ “สื่อมวลชน” และเป็น

   สิ่งชั่วร้ายในสังคม 

   

   ผู้รับสาร (R)   อ่อนด้อย เฉื่อยชา และตกเป็นเหยื่อของ

   สื่อเสมอ 

เอกสารการสอน # 2.70   พัฒนาการของแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ (ต่อ)

ผู้รับสารมีความสามารถในการตีความ 

วิเคราะห์ และเลือกรับสาร ไม่ใช่ว่า

จะถูกครอบงำาโดยเนื้อหาสารที่ถูกส่งมา

ทางสื่อเสมอไป

สื่อไม่ได้มีแค่ “สื่อมวลชน” แต่รวมถึง

สื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อบุคคล 

สื่อชุมชน สื่อเฉพาะกิจ เป็นต้น

ผู้รับสารมีคุณลักษณะ และระดับ

การรู้เท่าทันสื่อที่แตกต่างกัน แต่พัฒนา

ให้กลายเป็นผู้รับสารที่กระตือรือร้น 

(active) มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์และวิพากษ์สื่อได้
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เรื่องที่ 15.1.2 ความหมายและความสำาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ

 ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ

           1. ความหมายในเชิงวิชาการ คือ ความสามารถในการเข้าถึงความหมายสาร (access) 

     ความสามารถในการวิเคราะห์สาร (analyze) ความสามารถในการประเมินสาร (evaluate) และ  

     ความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ (communicate) 

  2. ความหมายในเชิงผู้บริโภคสื่อ คือความตระหนักรู้เกี่ยวกับสื่อในแง่กระบวนการทำางานของสื่อ   

     กระบวนการตีความหมายสาร หน้าที่ของสารที่นำาเสนอผ่านสื่อ เทคนิควิธีการนำาเสนอของสื่อ   

     และผลกระทบของสื่อ

 ความสำาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ

  1. ก่อให้เกิดการสอดแทรกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับต่างๆ 

  2. ทำาให้ผู้ ใช้สื่อสามารถใช้สื่อประเภทต่าง ๆ รวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างมีส่วนร่วม สามารถ  

     พิจารณา ตีความ และตั้งคำาถามเชิงวิพากษ์ต่อสื่อได้ 

เอกสารการสอน # 2.71   ความหมายและความสำาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
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เรื่องที่ 15.1.3 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

   

 ความสามารถที่นำาไปสู่ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

       1. ความสามารถส่วนบุคคล 

              1.1 ความสามารถในการใช้สื่อ

    1.2 ความสามารถในการทำาความเข้าใจสื่อด้วยมุมมองเชิงวิเคราะห์วิพากษ์ 

       

 2. ความสามารถทางสังคม เช่น การมีส่วนร่วม การสร้างสรรค์สื่อ เป็นต้น

   

 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

      1. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อขั้นพื้นฐาน 

             1.1 ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน (acquiring fundamentals) 

             1.2 ทักษะด้านการใช้ภาษา (language acquisition)             

  1.3 ทักษะด้านการเล่าเรื่อง (narrative acquisition) 

             1.4 ทักษะด้านการตั้งคำาถาม (developing skepticism)  

       

 2. ทักษะการรู้เท่าทันสื่อขั้นสูง 

            2.1 การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลาย (experiential exploring) 

  2.2 การตระหนักในคุณค่าของการวิพากษ์วิจารณ์ (critical appreciation) 

  2.3 การเป็นผู้มีความรับผิดชอบทางสังคม (social responsibility) 

เอกสารการสอน # 2.72   ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
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ตอนที่ 15.2 การรู้เท่าทันสื่อมวลชน

เรื่องที่ 15.2.1 หลักการเบื้องต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน

    

 หลักการเบื้องต้นของการรู้เท่าทันสื่อมวลชน

  1. สื่อทั้งหมดเป็นการประกอบสร้าง 

  2. สื่อประกอบสร้างภาพความเป็นจริง 

  3. ผู้รับสารสามารถต่อรองความหมายที่นำาเสนอโดยสื่อได้ 

              l ผู้รับสารที่ถูกครอบงำาจากสื่อโดยอัตโนมัติ 

                  l ผู้รับสารที่เปิดรับสื่อด้วยความเคยชิน

                  l ผู้รับสารที่มีโอกาสถูกครอบงำาจากสื่อ 

                  l ผู้รับสารที่มีภาวะการรู้เท่าทันสื่อในระดับสูง 

  4. สารที่นำาเสนอโดยสื่อมีนัยยะทางธุรกิจแฝงอยู่ 

  5. สารที่นำาเสนอโดยสื่อเต็มไปด้วยอุดมการณ์และค่านิยม 

  6. สารที่นำาเสนอโดยสื่อมีนัยยะทางสังคมและการเมือง 

  7. รูปแบบและเนื้อหาของสื่อมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความหมายที่ถ่ายทอด 

  8. สื่อแต่ละชนิดมีรูปแบบทางสุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป

 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน

         1. โครงสร้างและระบบองค์กรสื่อมวลชน 

       1.1 การเป็นเจ้าของ และการควบคุม 

       1.2 แหล่งงบประมาณสนับสนุนการดำาเนินงานของสื่อ 

       1.3 การผูกขาดการเป็นเจ้าของ 

           

  2. การสร้างความหมายและการนำาเสนอของสื่อมวลชน 

       2.1 การสร้างความหมายของสื่อมวลชน โดยการสร้างความเป็นจริงโดยสื่อมวลชน และ  

       การสร้างเหตุการณ์เทียม

       2.2 การนำาเสนอของสื่อมวลชน 

     l สื่อมวลชนเป็นธุรกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจในการแสวงหาผลกำาไร 

              l การนำาเสนอของสื่อมวลชนเป็นไปเพื่อผู้ชมเฉพาะกลุ่ม 

              l การนำาเสนอของสื่อมวลชนมีลักษณะเฉพาะ 

เอกสารการสอน # 2.73  หลักการเบื้องต้นและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน
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เรื่องที่ 15.2.2 ระดับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน

  

 1. การรู้เท่าทันสื่อมวลชนในระดับความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive Domain) 

  1.1 ในระดับความรู้ ความเข้าใจของเด็ก 

  1.2 ในระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้ ใหญ่   

   2. การรู้เท่าทันสื่อมวลชนในระดับอารมณ์ (Emotional Domain)  

   3. การรู้เท่าทันสื่อมวลชนในระดับจริยธรรม (Moral Domain) 

   4. การรู้เท่าทันสื่อมวลชนในระดับสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Domain) 

  4.1 การประเมินคุณค่าของสื่อในภาพตามความรู้สึกของตนเอง 

           4.2 การประเมินคุณค่าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบของสื่อ 

    4.3 การประเมินคุณค่ากระบวนการนำาเสนอ 

เรื่องที่ 15.2.3 การพัฒนาตนเองเพื่อการรู้เท่าทันสื่อมวลชน 

      

 1. พัฒนาการตระหนักรู้ ในการเปิดรับสื่อ

             1.1 ใช้สื่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หรือฆ่าเวลาเท่านั้น

   1.2 ยึดติดอยู่กับสื่อใดสื่อหนึ่ง หรือเลือกใช้สื่อที่หลากหลาย

             1.3 ยึดติดกับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเดียว หรือแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย

       2. สร้างนิสัยการตระหนักรู้ ในการเปิดรับสื่อ

             2.1 ทำาให้ไม่ถูกเบี่ยงเบนความสนใจไปจากสารที่กำาลังเปิดรับ       

  2.2 ทำาให้เป็นผู้บริโภคสื่อที่กระตือรือร้น

      3. รู้จักแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

       4. เปิดรับสื่อโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

       5. รู้จักแยกแยะระหว่างความเป็นจริงและเรื่องที่สร้างขึ้น

       6. รู้จักเปรียบเทียบข้อมูลจากสื่อหลายๆ ประเภท

       7. บริโภคสื่อด้วยความตั้งใจ

       8. เป็นผู้บริโภคสื่อที่กระตือรือร้น

       9. เรียกร้องความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นผู้บริโภค

เอกสารการสอน # 2.74   ระดับการรู้เท่าทันสื่อมวลชน

เอกสารการสอน # 2.75   การพัฒนาตนเองเพื่อการรู้เท่าทันสื่อมวลชน
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ตอนที่ 15.3 การรู้เท่าทันสื่อในภูมิทัศน์สื่อใหม่

เรื่อง 15.3.1 ภูมิทัศน์สื่อใหม่

       

 ภูมิทัศน์สื่อ (Media Landscape) หมายถึง “พื้นที่ของสื่อ” ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อันเนื่อง

มาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต และสื่อสังคม

ออนไลน์ 

       

 หลักการวิเคราะห์ภูมิทัศน์สื่อ

           1. รูปแบบการสื่อสารในภูมิทัศน์สื่อใหม่ 

           2. กลุ่มเป้าหมายการสื่อสารในภูมิทัศน์สื่อใหม่ 

           3. ช่องทางการสื่อสารในภูมิทัศน์สื่อใหม่

     

 ผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ

            1. การเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน 

  2. การลดหรือหยุดดำาเนินกิจการบางประการที่สืบเนื่องมาจากสื่อเดิม 

  3. การหลอมรวม (convergence) ได้แก่การหลอมรวมสื่อ และการหลอมรวมธุรกิจ

  4. การเปลี่ยนแปลงของกระบวนการสื่อสารมวลชน 

     

 แบบแผนการผลิตในภูมิทัศน์สื่อใหม่

  1. ผู้ ใช้เป็นผู้คัดกรองเนื้อหาสาร (User-Generated Filtering) 

  2. ผู้ ใช้เป็นผู้กระจายเนื้อหาสาร (User-Generated Distribution) 

  3. ผู้ ใช้เป็นผู้สร้างประสบการณ์ (User-Generated Experience) 

เอกสารการสอน # 2.76   ภูมิทัศน์สื่อใหม่
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แบบประเมินผลตนเองหลังรับการสอนเสริม

ครั้งที่ 2

ชุดวิชา 15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน

คำาสั่ง  ขอให้นักศึกษาอ่านคำาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบตัวอักษรหน้าข้อคำาตอบที่ถูกที่สุด

1. โทรทัศน์ที่มีความฉลาดมากขึ้น ใช้งานแอพพลิเคชั่น (โปรแกรมการใช้งาน) ได้หลากหลาย เชื่อมต่อกับ   

   อินเทอร์เน็ตได้เสมือนคอมพิวเตอร์ คือข้อใด

 ก. ดิจิทัลทีวิ   

 ข. แอนะล็อกทีวี    

 ค. สมาร์ททีวี   

 ง. อินเทอร์เน็ตทีวี  

 จ. ไลน์ทีวี

2. ข้อใดไม่ใชรู่ปแบบการทำาธุรกิจของผู้ ให้บริการ OTT 

 ก. การหารายได้จากการเก็บค่าสมาชิก 

 ข. การหารายได้จากการเก็บค่าบริการเป็นรายครั้ง

 ค. การหารายได้จากการโฆษณา 

 ง. การหารายได้จากการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากบริการเสริม

  จ. การให้บริการแบบหารายได้ โดยเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าของตนเข้าถึงบริการ OTT ของตนได้มากขึ้น

3. โทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายไร้สายด้วยความเร็วสูง รับส่งข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น 

   ใช้บริการมัลติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ จัดอยู่ในยุคใด

 ก. 1 G    

 ข. 2 G  

 ค. 3 G  

 ง. 4 G  

 จ. 5 G

4. ข้อใดเป็นประเภทของสื่อสังคมออนไลน์  แบ่งตามวัตถุประสงค์การการใช้งาน

      ก. เว็บแบ่งปันข้อมูล  

 ข. เครือข่ายทางสังคม      

 ค. เว็บบล็อก  

      ง. การร่วมมือกันทำางาน   

 จ. โลกเสมือน
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5. ข้อใดเป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในงานสื่อสารมวลชน 

     ก. การใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์  

 ข.การใช้เพื่อสื่อสารการตลาด 

 ค. การใช้เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร  

 ง. การใช้เพื่อรณรงค์ทางสังคม 

     จ. การใช้เพื่อรณรงค์ทางการเมือง 

6.  ข้อใดไม่ใชผ่ลกระทบเชิงลบของสื่อสังคมออนไลน์มี   

      ก. ข่าวลวงข่าวปลอม     

 ข. วาทะสร้างความเกลียดชัง    

      ค.  เวทีสาธารณะ    

 ง. การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์  

      จ. อาชญากรรมทางไซเบอร์

7. แม็คเควลได้สรุปความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่พึงประสงค์ของสื่อมวลชนต่อสังคมยกเว้นข้อใด          

     ก. การให้ข่าวสาร   

 ข. ความต่อเนื่อง   

 ค. การให้การศึกษา  

     ง. การประสานสัมพันธ์  

 จ. การระดมสรรพกำาลัง 

8. นักวิชาการสื่อสารสรุปบทบาทหน้าที่ของการสื่อสารไว้ยกเว้นข้อใด

     ก. บทบาทหน้าที่ในการให้ข่าวสาร     

 ข. บทบาทเลือกรับรู้หรือตีความ 

 ค. บทบาทในการให้การศึกษา 

     ง. บทบาทหน้าที่ในการให้ความคิดเห็น 

 จ. บทบาทในการให้ความบันเทิง 

9. ทฤษฎีใดที่อยู่ภายใต้ทฤษฎีเกี่ยวกับการแพร่กระจายของข่าวสาร 

    ก. ทฤษฎีการสื่อสารเพื่อการพัฒนา   

 ข. ทฤษฎีการไหลสองทอดของข่าวสาร   

    ค. ทฤษฎีหรือแบบจำาลองผู้รักษาประตู  

 ง. ทฤษฎีความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวสาร  

    จ. ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และการได้รับความพึงพอใจจากสื่อมวลชน
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10. ข้อใดไม่ใชล่ักษณะของอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของอะดอร์โนและฮอร์ไคเมอร์

     ก. การผลิตแบบมาตรฐานเดียวกัน   

 ข. การสร้างลักษณะอนุรักษ์นิยมทางวัฒนธรรม  

     ค. การรักษาคุณค่าความเป็นมนุษย์  

 ง. การทำาให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้า  

     จ. การให้ความสำาคัญต่อเทคโนโลยี 

11. ข้อใดเป็นบทบาทสื่อมวลชนกับการพัฒนาวัฒนธรรม

     ก. บทบาทด้านสาธารณสุข  

 ข.บทบาทด้านการเกษตร   

 ค.บทบาทด้านการศึกษา

     ง. บทบาทด้านครอบครัว   

 จ. บทบาทการรณรงค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 

12. การพึ่งพาข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อการดำารงอยู่มีความสอดคล้องกับข้อใด   

     ก. สังคมข่าวลวงข่าวปลอม     

 ข. สังคมสารสนเทศ  

 ค.  สังคมออนไลน์ 

     ง. สังคมทางไซเบอร์    

 จ. สังคมเครือข่าย

13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อมวลชน

 ก. สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสาร ทั้งในระดับสังคมและบุคคล

 ข. การเสนอข่าวเกี่ยวกับการปล้นทรัพย์บนสะพานลอย ทำาให้ผู้รับสาร เกิดความหวาดกลัวไม่กล้าเดินบน  

    สะพานลอย เป็นอิทธิพลของสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือเจตนา

 ค. สมศรี มีทัศนคติที่ดีต่อน้ำาดื่ม Fresh เป็นผลกระทบด้านบวก ของสื่อมวลชน

 ง. สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร 

 จ. เครื่องสำาอางบลิ๊งบลิ๊ง เผยแพร่สารโฆษณาผ่านโทรทัศน์เพื่อต้องการจูงใจกลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้า 

    เป็นอิทธิพลของสื่อมวลชนที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจหรือเจตนา
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14. เนื้อหาประเภทข้อเท็จจริงของสื่อมวลชน มีอิทธิพลด้านบวกต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ของผู้รับสารอย่างไร
 ก. ผู้รับสารได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆ ทั่วโลก ทันเหตุการณ์
 ข. รู้สึกชินชาต่อเหตุการณ์
 ค. อาจก่อให้เกิดความวิตกกังวล หรือตื่นตกใจ
 ง. ปฏิเสธข่าวสารหรือความรู้ที่ได้จากสื่อมวลชนเพราะนำาเสนอมากเกินไป
 จ. อาจก่อให้เกิดการเกลียดชังเชื้อชาติ ศาสนา

15. ข้อใดคือผลกระทบด้านลบของสื่อมวลชนต่อวัฒนธรรม
 ก. สะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมและวัฒนธรรมในแง่มุมต่างๆ
 ข. สื่อมวลชนสร้างมายาคติด้านค่านิยม
 ค. ทำาให้เห็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติอื่น
 ง. ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนานาชาติ
 จ. ช่วยรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณี อันดีงามของสังคมให้ยั่งยืนได้

16. ข้อใดคือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลสื่อมวลชน 
 ก. ความสอดคล้อง (Relevance) 
 ข. ประสิทธิภาพ (Efficiency)       
 ค. ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 ง. ความยั่งยืน (Sustainability) 
 จ. ถูกต้องทุกข้อ

17. การประมวลคำาตอบจากผู้ ให้สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลที่มีความสอดคล้องและแตกต่างกัน เป็นกิจกรรม
     ในขั้นตอนใดของการสำารวจและประเมินผลสื่อมวลชนใด 
 ก. ขั้นการเตรียมการ 
 ข. ขั้นการดำาเนินการ 
 ค. ขั้นการวิเคราะห์และรายงานผล 
 ง. ขั้นการสรุปผล
 จ. ขั้นการผลิต

18. ข้อมูลการวัดเรตติ้ง มีประโยชน์อย่างไรต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร
 ก. นำาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและเนื้อหารายการ
 ข. นำาข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการตลาดสินค้าและบริการให้ลูกค้า
 ค. ใช้ในการวางแผนการซื้อสื่อเพื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
 ง. ใช้เป็นข้อมูลสำาหรับการตัดสินใจเลือกประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้าบริการ

 จ. ถูกต้องทุกข้อ
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19. ข้อใดสะท้อนถึงความไม่รับผิดชอบของสื่อมวลชน

 ก. จุ๊บแจงเขียนข่าวสนับสนุนบริษัทใหญ่ เพราะได้เงินสนับสนุน

 ข. น้อยหน่านำาเสนอข่าวอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา

 ค. มานพ รักษาความลับของแหล่งข่าว

 ง. โสภิตา มุ่งเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย และเป็นกลาง

 จ. อ้าย ไม่เปิดเผยชื่อและที่อยู่ของครอบครัวผู้กระทำาความผิด

20. วงการสื่อสารมวลชนมีการควบคุมโดยจริยธรรมอย่างไร

 ก. ตั้งองค์กรวิชาชีพเพื่อกำากับให้สมาชิกปฏิบัติตาม

 ข. ประชาชนฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรม

 ค. การควบคุมโดยประชาชนการแสดงความคิดเห็นไปยังสื่อมวลชน

 ง. องค์กรไม่แสวงหากำาไร เขียนจดหมาย บทความวิพากษ์วิจารณ์ไปเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์

 จ. ประชาชนส่งความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กรสื่อต่างๆ

21. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการรายงานข่าวที่มีเด็กหรือเยาวชนเข้าไปเกี่ยวพันของสื่อมวลชน

 ก. ห้ามบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชน 

 ข. ควรโฆษณาเผยแพร่ชื่อสกุลของเด็กหรือเยาวชนนั้น 

 ค. ควรโฆษณาเผยแพร่ข้อความเปิดเผยสถานที่อยู่ หรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น 

 ง. ในการโฆษณาเผยแพร่คำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลควรระบุชื่อ หรือแสดงข้อความ ใดๆ ที่จะทำาให ้  

    รู้จักตัวเด็กหรือเยาวชน 

 จ. ควรโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติการกระทำาความผิด ของเด็กหรือเยาวชนนั้น 

22. ข้อใดไม่ใชท่ักษะการรู้เท่าทันสื่อขั้นพื้นฐาน

 ก. การแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลาย

 ข. การตั้งคำาถาม

 ค. การเล่าเรื่อง

 ง. การใช้ภาษา

 จ. การเรียนรู้ โดยจดจำาสัญลักษณ์ที่จำาเป็นต่อการสื่อสาร
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23. การไม่เอาอารมณ์ของตนเข้าไปตัดสินเรื่องราวหรือการนำาเสนอของสื่อแต่เพียงอย่างเดียว เป็นระดับการ

     รู้เท่าทันสื่อมวลชน ดังข้อใด

 ก. ระดับความรู้ความเข้าใจ 

 ข. ระดับอารมณ์ 

 ค. ระดับจริยธรรม

 ง. ระดับสุนทรียศาสตร์

 จ. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

24. ข้อใดคือปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อ

 ก. พัฒนาการและความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

 ข. พัฒนาการและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล

 ค. การเชื่อมโยงกันของระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดาวเทียม ใยแก้วนำาแสง 

 ง. การเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์กันทั้งเชิงบวกและลบของท้องถิ่นและโลกาภิวัตน์

 จ. ถูกต้องทุกข้อ




