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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้การเท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยระดับช่วงวัยท�ำงาน มีวตั ถุประสงค์ใน
การด�ำเนินงาน คือ (1) เพื่อศึกษา สภาพการณ์เกี่ยวกับ
การเข้าถึงและการใช้สอื่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของบุคคล ช่วงวัยท�ำงาน
(2) เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะใน
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ส�ำหรับพลเมือง
ประชาธิปไตยของบุคคลช่วงวัยท�ำงาน (3) เพื่อพัฒนาตัว
บ่งชีก้ ารรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั ระดับบุคคลช่วง
วัยท�ำงาน เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย ได้แก่ (1) การวิจัยเอกสาร
(2) การสนทนากลุ่ม  โดยมีผลการศึกษา คือ การแบ่ง
ตัวชี้วัดพลเมืองประชาธิปไตยเป็นสมรรถนะ 4 ด้าน อัน
สอดคล้องกับแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ ด้านที่ 1 การ
เข้าถึงสื่อ สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย ด้านที่ 2 วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านที่ 3 สร้างสรรค์
เนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศ และด้านที่ 4 ประยุกต์ใช้
และสร้างการเปลี่ยนแปลง

ข้อค้นพบคือ ช่วงวัยท�ำงาน 26-60 ปี เป็นช่วงวัยที่มี
ประชากรกลุ่มใหญ่ มีประสบการณ์การใช้สื่อ และหลาก
หลายกว่าช่วงวัยอื่นๆ ตลอดจนเป็นกลุ่มผู้สร้างสื่อกลุ่ม
หลักของสังคม การสร้างและการน�ำตัวบ่งชี้ การรู้เท่าทัน
สื่อไปใช้ จึงต้องค�ำนึงถึงสมรรถนะที่ครอบคลุมช่วงวัยที่
กว้างมาก โดยได้การก�ำหนดค่าน�้ำหนัก ให้กับสมรรถนะ
ทั้ง 4 ด้านไม่เท่ากัน เนื่องจากพลเมืองในแต่ละช่วงวัยมี
พัฒนาการ มีบทบาททางสังคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากสื่อต่างๆ ที่แตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : การรูเ้ ท่าทันสือ่ / สารสนเทศ/ ดิจทิ ลั / พลเมือง
ประชาธิปไตย/ วัยท�ำงาน

Abstract

The study on the Development of Indicators of
Media Information and Digital Literacy to promote
Democratic Citizen in Working Age. The objectives of
the study were; (1) to study the situation on access
and use of media information and digital literacy
in working age for democratic citizen (2) to study
and develop the characteristics and performance in
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media information and digital literacy for democratic
citizen in working age, and (3) to develop indicators
of media information and digital literacy in working
age for democratic citizen
Research methods for this study were; (1)
documentary research, and (2) focus group. The
result of this study was divided democratic citizen into
the performance indicators that according to Media
Literacy Concept in 4 aspects. The first aspect was
the access to media information and the use of digital
technology safely. The second aspect was the critical
analysis and evaluation of media information and
digital technology. The third aspect was creating
content and media information and the fourth aspect
was the application and creation of changing.
The study was found that 26 to 60 years of
working age was a large group and experienced using
media and more diverse than the other age range
as well as being the main group media creator of
society. The creation and implementation of indicators
of media information for using must consider the
competencies that cover a wide age range by
determining the weight of the performance in 4
aspects unequally due to the citizen has different in
each stage of development, social role, as well as
taking advantages of a variety of different media.
Keywords : Media Literacy / Information / Digital
/ Democratic Citizen / Working Age

บทนำ�

การรู้เท่าทันสื่อเป็นปัจจัยส�ำคัญในการสร้างพลเมือง
ที่มีความกระตือรือร้น (Active Citizen) มีเสรีภาพ           
ในการเข้าถึงและเลือกรับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้มีข้อมูล
ที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตและตัดสินใจ ทั้งยังสามารถ
ปกป้องตนเองและผู้อื่นจากสารที่เป็นอันตราย มุ่งร้าย
หรือไม่พึงประสงค์ได้ (Silver, 2009) หากไม่มีนโยบาย                      
และยุทธศาสตร์ดา้ นการรูเ้ ท่าทันสือ่ และสารสนเทศทีช่ ดั เจน
ก็จะยิง่ เกิดความไม่เท่าเทียมระหว่างผูท้ สี่ ามารถเข้าถึงและ
ไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศและสือ่ ความเหลือ่ มล�ำ้ ในการ
มีเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ ความไม่เท่าเทียม
กันระหว่างกลุ่มคนที่สามารถและไม่สามารถหา วิเคราะห์

วิพากษ์ และประยุกต์ข้อมูลและสารจากสื่อส�ำหรับการ
ตัดสินใจด้วย (UNESCO, 2013)
ส�ำหรับสังคมไทย การศึกษาของสถาบันสื่อเด็ก
และเยาวชน และเครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตย (2559) พบว่า การรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ
และดิจิทัล เป็นหลักการที่สอดคล้องและช่วยเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยได้ โดยอธิบายคุณลักษณะ
พลเมืองประชาธิปไตยที่เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล
ว่าเป็นพลเมืองทีม่ สี มรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์
ตีความ ตรวจสอบ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถ
ประเมินประโยชน์และโทษในการเลือกรับ ใช้ประโยชน์ และ
สร้างสรรค์สอื่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั เป็นเครือ่ งมือในการ
ต่อรองอ�ำนาจและสร้างการเปลี่ยนแปลงในฐานะพลเมือง
ประชาธิปไตยยุคดิจิทัล (สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน และ
เครือข่ายการศึกษาเพือ่ สร้างพลเมืองประชาธิปไตย, 2559)
พลเมืองดิจิทัล หรือ Digital Citizens เป็นกระแสที่
แพร่หลายไปทั่วโลก นับตั้งแต่อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการด�ำเนินกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับ
เรือ่ งดังกล่าวอย่างจริงจังหลังจากทีร่ ฐั บาลผลักดันนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นใี้ นยุคปัจจุบนั เทคโนโลยี
สารสนเทศมีความเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
การพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นแต่ ล ะช่ ว งวั ย ให้ เ ป็ น พลเมื อ ง
ประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ควร
ครอบคลุมคุณลักษณะ ความรูแ้ ละทักษะ ในแต่ละมิตขิ อง
การพัฒนา จึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ในแต่ละ
ช่วงวัย โดยช่วงวัยท�ำงาน (26 - 60 ปี) มีความส�ำคัญไม่
น้อยไปกว่าช่วงวัยอื่นๆ เพราะไม่เพียงจะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในด้านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีปริมาณของ
พลเมืองในช่วงวัยดังกล่าวมากทีส่ ดุ อีกด้วย โดยตัวเลขของ
ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ จากการส�ำรวจส�ำมะโนเมือ่ ปี พ.ศ.
2553 (จัดท�ำทุก 10 ปี) พบว่าประเทศไทยมีประชากรใน
ช่วงวัยระหว่าง 26 - 60 ปี รวมทั้งสิ้นร้อยละ 53.4 ของ
ประชากรทัง้ ประเทศ (ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, สืบค้นเมือ่
29 กันยายน 2560)
การฝึกฝนให้เกิดความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย จะ
ต้องค�ำนึงถึงมิติทางด้านกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิต โดยกลุ่ม
คนวัยท�ำงานจะประกอบกิจกรรมด้านสือ่ กับประเด็นทีห่ ลาก
หลาย เช่น การลงทุน การเท่าทันสุขภาพ สิง่ แวดล้อม งาน
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (13) ม.ค. - มิ.ย. 62 / 195

อาสาสมัคร โดยสิ่งที่อยู่ในความสนใจ ได้แก่ กิจกรรมทาง
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเศรษฐกิจ จึงต้อง
ผนวกกิจกรรมด้านการเริ่มธุรกิจใหม่ การสร้างเศรษฐกิจ
ระดับย่อม ไปจนถึงการท�ำธุรกรรมทางการเงินแบบ ตลอด
จนถึงประเด็นของการมีครอบครัว ท�ำให้ต้องออกแบบ
กิจกรรมด้านครอบครัวกับการใช้สื่อเพื่อคนกลุ่มวัยนี้อีก
ด้วย
ตามทีก่ ล่าวมา เพือ่ ให้เกิดความรูท้ กี่ ระจ่างชัดส�ำหรับ
การพัฒนาพลเมืองประชาธิปไตยส�ำหรับคนวัยท�ำงาน การ
ศึกษาถึงสภาพการณ์ทแี่ ท้จริงเกีย่ วกับการเข้าถึงและการใช้
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยของคนวัยท�ำงานจึงมีความส�ำคัญ โดยมุ่ง
เน้นไปยังพฤติกรรมและความต้องการเกี่ยวกับการเข้าถึง
และการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของช่วยวัยท�ำงาน
ตลอดจนส�ำรวจถึงปัญหาจากการใช้สื่อ สารสนเทศ และ
ดิจิทัล และผลกระทบต่อความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย
ในช่วงวัยดังกล่าว
ข้อสงสัยในงานศึกษายังรวมไปถึงการค้นหาคุณลักษณะ
และสมรรถนะของพลเมืองประชาธิปไตย ในวัยท�ำงานที่รู้
เท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั ตลอดจนถึงการวิจยั เพือ่
เกิดประโยชน์แก่อนาคตด้วยการศึกษาวิเคราะห์หาตัวบ่งชี้
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลระดับบุคคล เพื่อ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ส�ำหรับช่วงวัย
ท�ำงานอีกด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการ
ใช้สอื่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยของบุคคลช่วงวัยท�ำงาน
2. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะใน
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ส�ำหรับพลเมือง
ประชาธิปไตยของบุคคลช่วงวัยท�ำงาน
3. เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ
และดิจิทัลระดับบุคคลช่วงวัยท�ำงาน เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตย

วิจัยและวิธีดำ�เนินการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีจ้ ะมุง่ เน้นไปยังการหา “ตัวบ่งชี”้ การ
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลระดับบุคคล โดยเก็บ
ข้อมูลจากงานวิจัยและผู้อยู่ในกลุ่มวัยท�ำงาน อายุระหว่าง
26-60 ปี โดยเน้นกลุม่ ตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครเป็น
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หลัก ซึง่ มีการกระจายไปยังนอกเหนือเขตดังกล่าวบ้างบาง
ส่วน
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวิธีการศึกษาและขั้นตอนการ
ด�ำเนินงาน เรียงตามล�ำดับดังต่อไปนี้
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
ด�ำเนินงานโดยค้นคว้าจากงานวิจัยที่มีปรากฏในฐาน
ข้อมูลของไทย บทความจากสือ่ มวลชน รายงานประจ�ำปีของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หลักสูตร บทเรียน โครงการเกีย่ วกับ
การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล และ
ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยเพือ่ ให้ได้คณ
ุ ลักษณะและ
สมรรถนะในการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ และดิจทิ ลั ส�ำหรับ
พลเมืองประชาธิปไตยของบุคคลช่วงวัยท�ำงาน รวมทั้งสิ้น
96 ฉบับ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ รับฟัง
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณลักษณะ และสมรรถนะ
รวมถึงแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ในการรู้เท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจิทัลส�ำหรับพลเมืองประชาธิปไตยของ
บุคคลช่วงวัยท�ำงาน ที่นักวิจัยเสนอเป็นกรอบเบื้องต้น
ดังมีรายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มดังต่อไปนี้
1) ดร.เจษฎา  ศาลาทอง
2) คุณธนากร จงอักษร
3) คุณจีรนุช เปรมชัยพร
4) คุณอาทิตย์ สุริยวงค์กุล
5) คุณธีรมล บัวงาม
6) ผศ.ดร.สุปราณี วัฒนสิน

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

จากวัตถุประสงค์การศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้ขอ้ ค้นพบเกีย่ วกับ
1) สภาพการณ์เกีย่ วกับการเข้าถึงและการใช้สอื่ สารสนเทศ
และดิจิทัล 2) คุณลักษณะและสมรรถนะในการรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล ส�ำหรับพลเมืองประชาธิปไตย
ของบุคคลช่วงวัยท�ำงาน และ 3) ตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจิทัลระดับบุคคลช่วงวัยท�ำงาน เพื่อส่ง
เสริม ความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์การใช้สื่อในช่วงวัยท�ำงาน
พฤติกรรมการใช้สอื่ ของผูอ้ ยูใ่ นวัยท�ำงาน จากผลการ
ส�ำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจ�ำปี 2560
ของส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ

มหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หรือ ETDA พบว่า เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ใช้วัยท�ำงาน คือ
กลุ่ม GenY และ GenX นั้น GenY เป็นกลุ่มที่มีการใช้
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งในวันท�ำงาน/วันเรียน
หนังสือใช้ 7.12 ชั่วโมง/วัน ส่วนวันหยุดใช้ 7.36 ชั่วโมง/
ต่อวัน
สือ่ สังคมออนไลน์ทนี่ ยิ มใช้กนั มากทีส่ ดุ คือ YouTube
รองลงมา คือ Line และ Facebook ส่วน GenX ในวัน
ท�ำงาน/วันเรียนหนังสือใช้ 5.48 ชั่วโมง/วัน ส่วนวันหยุด
ใช้ 5.18 ชั่วโมง/ต่อวัน   Line เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่
Gen X นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด รองลงมา
คือ Facebook และ YouTube ส่วนกิจกรรมออนไลน์ อัน
ดับต้นๆ ได้แก่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การค้นหาข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต การใช้เพื่อรับส่งอีเมล การซื้อสินค้าและ
บริการทางออนไลน์ การท�ำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์
ในส่วนของปัญหาจาการใช้อนิ เทอร์เน็ตทีป่ ระสบ นอกเหนือ
จากเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน คือ ปริมาณโฆษณาออนไลน์
ที่รบกวน เกิดปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ต ตลอดจน
ถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ นอกจากนี้ พฤติกรรมในการ
ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่เพิ่มมากขึ้น คือ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจะให้ข้อมูล
ประวัติส่วนตัวเท่าที่จ�ำเป็น รวมทั้งระมัดระวังการพูด การ
โพสต์ทางออนไลน์ และจะเลือกสรรคนทีพ่ ดู คุยด้วยมากยิง่
ขึ้นกว่ารอบปีที่ผ่านมา
ด้านพฤติกรรมการใช้สอื่ ในสังคมสารสนเทศของกลุม่
ช่วงวัยท�ำงาน ในฐานะพลเมืองทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสังคมและ
ได้รับความสนใจศึกษาและหาแนวทางแก้ไข ได้แก่ การ
สื่อสารสร้างความเกลียดชังผ่านสื่อออนไลน์ รวมถึงการ
ข่มเหงกันในโลกออนไลน์ ในขณะที่ผลกระทบในระดับ
บุคคลผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน โดยไม่ท�ำกิจกรรม
ร่วมกับผู้อื่นจะมีอารมณ์ซึมเศร้าและขาดสัมพันธภาพกับ
คนรอบข้าง น�ำมาซึ่งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใจ
นอกจากนี้ มีงานวิจัยระบุว่า ควรพัฒนาด้านทักษะ
การตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารอย่างรู้ทัน มีสติใช้ปัญญา
ใคร่ครวญ เนื่องจากสื่อในยุคใหม่ท�ำให้ผู้คนกลัวอาการ
Fear of Missing out หรือกลัวตกกระแส จึงขาดความ
ยั้งคิด น�ำไปสู่การไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรีบแบ่งปัน
เผยแพร่ขอ้ มูลต่อ อันถือเป็นส่วนของความรูเ้ ท่าทันสือ่ ของ
คนในสังคม
2. คุณลักษณะและสมรรถนะในการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ
และดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของกลุ่มเป้าหมายที่พึงประสงค์
บุคคลวัยท�ำงานเป็นช่วงวัยที่สมบูรณ์พร้อมทางด้าน
ร่างกาย ความคิด และจิตใจ เพราะเป็นวัยที่สั่งสมความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ตา่ งๆ ตัง้ แต่วยั เด็กจนมีพฒ
ั นาการ
และศักยภาพด้านต่างๆ พร้อมเต็มที่ ในวัยผู้ใหญ่ อีกทั้ง
วัยท�ำงานเป็นวัยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับช่วงวัยอื่นๆ
ทั้งวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุ เพราะเป็นคนที่ให้ความรู้ ค�ำ
แนะน�ำ ข้อชี้แนะแก่บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน ดัง
นั้น พฤติกรรมต่างๆ ของวัยท�ำงานจึงส่งผลต่อบุคคลอื่น
ด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2.1) สมรรถนะด้านที่ 1: การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย
บุคคลในวัยท�ำงานต้องมีความรูแ้ ละสามารถเข้าถึงสือ่
ได้ตามความต้องการ จัดการและควบคุมตนเองได้ในขณะใช้
สือ่ ในขณะเดียวกันก็สามารถให้คำ� แนะน�ำหรือวางแนวทาง
ในการใช้สอื่ ทีเ่ หมาะสมให้กบั บุคคลในการดูแลของตนเอง
อันได้แก่ บุตรหลาน และผูส้ งู อายุในครอบครัวได้ดว้ ย รวม
ถึงเข้าถึงและแพร่กระจายข้อมูลผ่านสื่อ โดยตระหนักถึง
สิทธิทั้งของตนเองและบุคคลอื่นในฐานะพลเมืองที่อยู่ภาย
ใต้กรอบรัฐธรรมนูญ
2.2) สมรรถนะด้านที่ 2: วิเคราะห์ วิพากษ์ และ
ประเมินสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
บุคคลในวัยท�ำงานควรมีการสัง่ สมความรูใ้ นด้านต่างๆ
ที่น�ำมาใช้ในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมทางการสื่อสาร
มีวิจารณญาณในการตัดสินประเมินคุณค่า รวมถึงมีความ
คิดทีส่ ามารถมองเห็นความเชือ่ มโยง ของสิง่ ต่างๆ ได้อย่าง
เป็นระบบ นอกจากนี้ บุคคลต้องมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัย
แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการท�ำงานของสือ่ ทัง้ ด้านธุรกิจ
ทุน กฎหมาย อ�ำนาจและอุดมการณ์ของสังคม
2.3) สมรรถนะด้านที่ 3: สร้างสรรค์เนือ้ หาและข้อมูล
สารสนเทศ
บุคคลวัยท�ำงานในฐานะพลเมืองผู้ตระหนักถึงสิทธิ
หน้าที่ และศักยภาพของตนเองในการแสดงความรับผิด
ชอบต่อสังคม บุคคลควรมีความสามารถในการสร้างสาร
อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเมือ่ สามารถเข้าถึงสือ่ ได้กว้างขวาง
และหลากหลาย บุคคลสามารถจัดการข้อมูลที่มีแต่ละคน
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างสรรค์และเผยแพร่ ในฐานะข้อมูล
สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อสังคมได้
2.4) สมรรถนะด้านที่ 4: ประยุกต์ใช้และสร้างการ
เปลี่ยนแปลง
บุคคลในวัยท�ำงานที่เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้นจะ
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สามารถใช้สื่อเป็นเครื่องมือ ช่องทาง และพื้นที่ในการ
แสดงออกซึง่ ความคิดของตนเพือ่ สร้างการอภิปรายโต้แย้ง
และการเคลื่อนไหวทางสังคม อันเป็นพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งได้ อีกทั้งคนในช่วงวัยท�ำงานจะ
เป็นผูท้ ไี่ ม่ได้คำ� นึงถึงเฉพาะผลกระทบทัง้ ทางบวกและทาง
ลบของสื่อต่อตนเอง แต่ยังค�ำนึงถึงบุคคลอื่นในสังคมด้วย
บุคคลวัยท�ำงานจึงควรมีบทบาทในการร่วมตรวจสอบเนือ้ หา
ทีถ่ กู เผยแพร่ผา่ นสือ่ และร่วมก�ำกับดูแลในกรณีทพี่ บความ
ไม่เหมาะสม รวมทัง้ เสนอแนวทางสร้างความเปลีย่ นแปลง
ในทางเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ทัง้ นี้ พลเมืองประชาธิปไตย คือ พลเมืองทีม่ สี มรรถนะ
ในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ ตรวจสอบและคิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีสมรรถนะ 4 ด้านตามที่กล่าวไป
และยังมีสามารถถูกพัฒนาให้เป็นพลเมืองประชาธิปไตย
อย่างสมบูรณ์ใน 4 มิติ ได้แก่
1) สามารถรู้จักตนเองและทักษะชีวิต รู้จักตนเอง
เท่าทันอารมณ์และความคิด เคารพในคุณค่าและเข้าใจผู้
อื่นได้
2) สามารถอยู่ร่วมกันในยุค สื่อ สารสนเทศ และ

ดิจิทัล โดยสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ เคารพสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของตนเองและผูอ้ นื่ ตลอดจนถึงผลิตและ
เผยแพร่สื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
3) สามารถอยูร่ ่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้ โดย
เข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้าง ตื่นตัวต่อข้อถกเถียงในสังคม
กระตือรือร้นจะร่วมแก้ปัญหา เคารพความเป็นมนุษย์ของ
ตนเองและผู้อื่น ตลอดจนเชื่อมั่นในพลังของพลเมืองที่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยวิธีการประชาธิปไตย
4) สามารถอยูร่ ว่ มกันในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม สือ่ สาร
และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพในความแตกต่างและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี
3. ตัวบ่งชี้พฤติกรรมตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ
และดิจิทัลระดับบุคคลช่วงวัยท�ำงาน เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองประชาธิปไตย (MIDL)
ตัวบ่งชีท้ สี่ ร้างขึน้ ประกอบด้วยตัวบ่งชีข้ องสมรรถนะใน
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน โดยในแต่ละด้านจะมีสมรรถนะย่อยที่
แสดงถึงความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็น ได้แก่ K คือ ด้านความ
รู้ A คือ ด้านเจตคติหรือคุณลักษณะ และ P คือ ทักษะ

ตารางที่ 1 แสดงตัวบ่งชี้พฤติกรรม MIDL (ของช่วงวัยท�ำงาน 26-60 ปี)
ด้านที่ 1 เข้าถึงสื่อ สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย (Access: M+I+D)
สมรรถนะย่อย
1.1 เข้าใจบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล (K)

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม
1. อธิบายขอบเขตและบทบาทของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
2. อธิบายวิธีการทำ�งานของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลแต่ละ
ประเภท
3. อธิบายวิธีการเข้าถึงสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

1.2 เข้าใจความหลากหลายของสื่อและประโยชน์การใช้
งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน (K)

1. จำ�แนกประเภทและเปรียบเทียบคุณสมบัติและธรรมชาติของสื่อและ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างกันได้
2. อธิบายประโยชน์ในการใช้งานสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนอง
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้

1.3 เข้าใจหลักการ และสามารถเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ( K
A P)

1. อธิบายหลักการใช้สื่อ สารสนเทศและดิจิทัลอย่างถูกต้อง และ
ปลอดภัยในการเข้าถึง ส่งต่อ และกระจายข้อมูลให้กับผู้อื่น
2. เข้าถึงสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
3. ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัย และผลที่อาจเกิดจากการใช้สื่อ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล

1.4 เข้าใจความต้องการของตนเองในการใช้สารสนเทศ รู้
ช่องทางการเข้าถึง การได้มาซึ่งข้อมูล เข้าถึงและเลือกใช้
สารสนเทศได้สอดคล้องเหมาะสม (K P)

1. เลือกใช้ช่องทางการเข้าถึงและแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
เหมาะสม
2. แยกแยะและเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของ
ตนเองและเคารพสิทธิผู้อื่น
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1.5 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงเทคนิคในการเข้าถึง ส่งต่อ
และกระจายข้อมูลให้กับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย (K A P)

1. เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสารเพื่อเข้าถึง
ส่งต่อ และกระจายข้อมูล ได้อย่างมีวิจารณญาณและปลอดภัย
2. วิเคราะห์ถึงความเสี่ยง ความปลอดภัย และผลที่อาจเกิดจากการใช้
สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
3. สามารถป้องกันตนเองจากอันตรายของการเข้าถึงส่งต่อ และกระจาย
ข้อมูลได้

ด้านที่ 1 เข้าถึงสื่อ สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย (Access: M+I+D)
สมรรถนะย่อย
1.6 รู้เท่าทันตนเองในขณะเปิดรับสื่อ จัดสรรเวลาการใช้
สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม (A P)

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม
1 ใช้เวลากับสื่อให้เหมาะสมโดยรู้เวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้
สื่อและเข้าถึงข้อมูล
2. ประเมินถึงผลทางบวกและทางลบจากการเปิดรับสื่อและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในชีวิตประจำ�วัน
3. อธิบายความรู้สึกและความคิดของตนเองในขณะเปิดรับสื่อได้
4. เท่าทันและจัดการอารมณ์จากการใช้สื่อและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
5. ให้คำ�แนะนำ�ในการจัดการอารมณ์และจัดสรรเวลาในการใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคคลอื่นได้

ด้านที่ 2 วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล (Analyze)
สมรรถนะย่อย
2.1 รูแ้ ละเข้าใจโครงสร้างอุตสาหกรรมสือ่ (K)

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม
1. อธิบายความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจ และวิเคราะห์ผลกระทบของทุน และ
การเมือง ที่มีต่อการทำ�งานของสื่อ
2. อธิบายถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อได้

2.2 วิเคราะห์เงื่อนไขการทำ�หน้าที่ของสื่อ
2.3 กลไกการกำ�กับติดตามสื่อในสังคมประชาธิปไตย (K)

1. วิเคราะห์เงื่อนไขการทำ�หน้าที่ของสื่อในสังคมประชาธิปไตยได้
1. วิเคราะห์กฎหมายและกลไกเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลสื่อ
2. วิเคราะห์กลไกกำ�กับติดตามสื่อในสังคมประชาธิปไตยได้
1. วิเคราะห์ที่มาและวัตถุประสงค์ของสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
ดิจิทัลได้
2. อธิบายและเปรียบเทียบความแตกต่างของกลไกการทำ�งานของสื่อ
แต่ละประเภทได้
3. วิเคราะห์ความแตกต่างมิติทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง
เศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อสื่อแต่ละประเภท

2.4 วิเคราะห์ความแตกต่างของสื่อและเนื้อหา แต่ละ
ประเภทตามที่มาและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารและ
เปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ประโยชน์จากสื่อ
สารสนเทศและดิจิทัลได้ (K)

ด้านที่ 2 วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล (Analyze)
ตัวบ่งชี้พฤติกรรม
ตัวบ่งชี้พฤติกรรม
2.5 วิเคราะห์การประกอบสร้างของสื่อ และความหมาย
1. วิเคราะห์การประกอบสร้างของสื่อได้
แฝงที่อยู่ในเนื้อหาสื่อได้ (K A)
2. วิเคราะห์ความหมายแฝงทีอ่ ยู่ในเนื้อหาสื่อได้
3. อธิบายได้ถึงบริบทเบื้องหลังและกระบวนการ ที่สื่อใช้ประกอบสร้าง
ความหมาย
4. วิเคราะห์ประเด็นสำ�คัญ และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้สื่อ สารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัลได้
2.6 ประเมินคุณค่าและความน่าเชื่อถือของสื่อ มี
1.แยกแยะเนื้อหาสื่อที่ดี/ไม่ดี มีประโยชน์/ไม่มีประโยชน์ และมีคุณค่า
วิจารณญาณในการรับสื่อ สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล หรือไม่มีคุณค่า เหมาะสม /ไม่เหมาะสมได้
(K A)
2. ตรวจสอบที่มาและความถูกต้องของข้อมูลได้
3. อธิบายปัจจัยและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และไม่น่า
เชื่อถือของสื่อได้
4. ตีความข้อมูลที่ได้รับจากการใช้สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
5. ประเมินความน่าเชื่อถือ ประโยชน์และคุณค่า
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ด้านที่ 2 วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล (Analyze)
ตัวบ่งชี้พฤติกรรม
ตัวบ่งชี้พฤติกรรม
2.7 ตระหนักถึงผลกระทบของการเผยแพร่สื่อ สารสนเทศ 1. วิเคราะห์ถงึ ผลการส่งต่อและการผลิตซ้ำ�ข้อมูล สารสนเทศที่มีต่อ
และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม (K A) ตนเอง ผู้อื่น และสังคม
2. ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัย และผลที่อาจเกิด จากการใช้สื่อ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านที่ 3 สร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศ (Create)
สมรรถนะย่อย
ตัวบ่งชี้พฤติกรรม
3.1 ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ในฐานะผู้สร้างสื่อ เผยแพร่
1. อธิบายวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ ถ่ายทอด หรือ เผยแพร่ข้อมูล
และส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ อย่างมีจริยธรรมและรับผิด
ข่าวสาร
ชอบในฐานะพลเมือง (K A)
2. ปฏิบตั ิตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์และเผยแพร่งาน
สร้างสรรค์
3. สร้าง เผยแพร่ เนื้อหาผ่านสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยตระหนักถึงสถานะของตัวเอง ในการเป็นผู้ผลิตเนื้อหา
4. เปิดกว้างและยอมรับคำ�วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่สื่อสารออกไป
ด้านที่ 3 สร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศ (Create)
สมรรถนะย่อย
3.2 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิธีการอื่นๆ ในการสร้าง
สื่อ สารสนเทศ สังเคราะห์ เป็นความรู้ จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ (K A P)

ตัวบ่งชี้พฤติกรรม
1. อธิบาย/ยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิธีการอื่นๆ ในการ
สร้างสื่อ สารสนเทศที่สามารถสร้างผลกระทบ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ
ชุมชนและสังคม
2. เปรียบเทียบคุณลักษณะของเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสังเคราะห์และ
จัดการข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อสะดวกต่อการนำ�ไปใช้ได้
3. วิเคราะห์คุณค่าหรือประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สังเคราะห์และจัดระบบความรู้
4. เลือกใช้เทคโนโลยีและข่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมได้
5. จัดระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ใน
อนาคต
ด้านที่ 4 ประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง (Reflect & Act)
สมรรถนะย่อย
ตัวบ่งชี้พฤติกรรม
4.1 ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการสร้าง และใช้
1. ปฏิบัติตนตามบทบาทของตนเองในการสร้าง และใช้สื่อสารสนเทศ
สื่อสารสนเทศเพื่อแสดงออกในฐานะพลเมือง (K A)
เพื่อแสดงออกในฐานะพลเมือง
2. มีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหาของสังคมหรือเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
4.2 เลือกใช้ช่องทาง และวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างการ
1. ประเมิน ตัดสินใจและเลือกใช้ช่องทาง และวิธีการสื่อสาร
เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย และบริบททาง
และบริบททางสังคมวัฒนธรรม (K A P)
สังคมวัฒนธรรม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมตามวิถี
ประชาธิปไตย
2. ประเมินผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายที่รับสื่อ และผลกระทบจาก
การสื่อสารของตนเอง
4.3 ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้สื่อสารสนเทศใน 1. มีส่วนร่วมและการพูดคุย แลกเปลี่ยน ถกเถียงอย่างสร้างสรรค์
การแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ และสร้างการเปลี่ยนแปลงใน
2. ใช้สื่อสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาตรวจสอบ และสร้างการ
ทางบวกและเป็นประโยชน์ ให้เกิดขึ้นในระดับบุคคล กลุ่ม
เปลี่ยนแปลง
หรือสังคม (K A P)
3. สามารถเสนอแนะแนวทางการใช้สื่อในการตรวจสอบ และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับช่วงวัยอื่นๆ
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จากการวิจยั มีวธิ กี ารน�ำตัวบ่งชีก้ ารรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศ
และดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของ
วัยท�ำงานที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ดังนี้
1. การน�ำสมรรถนะ และตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่ได้จาก
ผลการศึกษา สามารถน�ำไปพัฒนาต่อเป็นแบบวัด การ
รู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล ในลักษณะของแบบ
ประเมินตนเอง โดยแบบวัดดังกล่าว ต้องผ่านกระบวนการ
สร้างดัชนี (index) ย่อย จากตัวบ่งชี้พฤติกรรม และน�ำ
ไปตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้อง (validation) จน
ได้แบบวัดที่เป็นมาตรฐาน
2. ช่วงวัยท�ำงาน 26-60 ปี เป็นช่วงวัยทีข่ องประชากร
กลุ่มนี้ใหญ่ และมีประสบการณ์การใช้สื่อมาก  และหลาก
หลายกว่าช่วงวัยก่อนหน้า ตลอดจนเป็นกลุม่ ผูส้ ร้างสือ่ กลุม่
หลักของสังคม การสร้าง และการน�ำตัวบ่งชี้การรู้เท่าทัน
สื่อ สารสนเทศและดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ประชาธิปไตยไปใช้ จึงต้องค�ำนึงถึงสมรรถนะทีค่ รอบคลุม
ช่วงวัยทีก่ ว้างมากนี้ ตลอดจนค�ำนึงถึงลักษณะประชากรที่
มีความแตกต่างกัน เช่น อาชีพ พื้นที่อยู่อาศัย การศึกษา
ชาติพันธุ์วรรณนา เป็นต้น
3. การก�ำหนดค่าน�้ำหนักให้กับสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน
เนือ่ งจากพลเมืองในแต่ละช่วงวัยมีพฒ
ั นาการ มีบทบาททาง
สังคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ที่แตกต่าง
กัน ดังนั้นการเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของช่วงวัยต่างๆ
อาจเน้นสมรรถนะทั้ง 4 ด้านในระดับที่ไม่เท่ากัน

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการวิจัย

1. การรู้เท่าทันสื่อถือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
อย่างยิง่ ส�ำหรับพลเมืองประชาธิปไตยในยุคดิจทิ ลั ทีต่ อ้ งการ
ข้อมูลข่าวสาร และสารสนเทศมาใช้ประกอบการตัดสิน
ใจ ทั้งในระดับบุคคล และสังคม ตลอดจนทั้งในมิติของ
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้นหากผู้เกี่ยวข้องใน
ระดับนโยบายสร้างให้การรู้เท่าทันสื่อเป็นวาระแห่งชาติ
ย่อมเป็นการสร้างทักษะพื้นฐานอันดีให้กับพลเมืองของ
ประเทศที่มีสมรรถนะในการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล

ในการส่งเสริมศักยภาพต่างๆ ของตนเอง เข้าใจโครงสร้าง
เชิงอ�ำนาจ บริบททางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและ
โลก รวมถึงสามารถใช้ส่ือ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่าง
กระตือรือร้นในการสร้างการเปลีย่ นแปลงทางบวกต่างๆ มี
ส่วนร่วมทางสังคม มีจติ สาธารณะ และเน้นความยุตธิ รรม
2. กลุม่ คนช่วงวัยท�ำงานแม้เป็นพลเมืองกลุม่ ทีม่ พี ลัง
ในการขับเคลื่อนสังคมที่ส�ำคัญ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม แต่การเสริมสร้างสมรรถนะการรู้เท่าทัน
สื่อไม่สามารถตัดตอนศึกษาได้โดยแยกขาดจากช่วงวัย
อื่น กลุ่มคนในทุกช่วงวัยล้วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
เช่น กลุ่มช่วงวัยท�ำงานมีบทบาท ทั้งความเป็นผู้ปกครอง
บุตรหลาน บทบาทในอาชีพการงาน และผู้ดูแลผู้สูงวัยใน
ครอบครัว เป็นต้น ดังนั้น การน�ำตัวบ่งชี้การเท่าทันสื่อ
สารสนเทศ และดิจิทัลไปใช้ จึงต้องพิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วย
ในการวางกรอบแนวคิดและสร้างเครื่องมือวัดต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. เนื่องจากสื่อเป็นแหล่งข้อมูลเรียนรู้ที่ส�ำคัญใน
ยุคสังคมสารสนเทศ จึงมีการขยายแนวคิดเรื่องการรู้เท่า
ทันสื่อไปใช้ในบริบทเฉพาะมากขึ้นโดยนักวิชาการแต่ละ
ศาสตร์ เช่น การรู้เท่าทันสื่อเชิงสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ การรู้เท่าทันคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ดังนั้น การ
ศึกษาวิจยั ต่อไปจึงอาจมีการทบทวนวรรณกรรมทีค่ รอบคลุม
มากขึ้น และมีการบูรณาการการศึกษาเรื่องของการรู้เท่า
ทันสื่อในสังคมดิจิทัล
2. การศึกษาเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพลเมืองประชาธิปไตยที่เป็นอุดมคติ
นัน้ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งนี้ คือ ทุกภาคส่วนของสังคม
การสร้างตัวชีว้ ดั เพือ่ ประเมินหรือศึกษาสมรรถนะการรูเ้ ท่า
ทันสื่อจึงควรมาจากการใช้วิธีวิทยาการวิจัยที่หลากหลาย
เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก ตลอดจนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอาจเป็นการ
ท�ำงานร่วมกันของผูเ้ กีย่ วข้อง ผูร้ บั ผิดชอบ และนักวิชาการ
จากหลากหลายสาขา
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