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บทคดัย่อ

	 งานวิจยัเร่ือง	 “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบั

อุดมศึกษาในเขตจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่”	 มีวตัถุประสงค	์1.	 เพื่อศึกษาระดบัความ

คิดเห็นต่อค่านิยมทางดา้นเพศของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา	2.	เพ่ือศึกษาระดบัการรู้เท่าทนั

ส่ือทางดา้นค่านิยมเร่ืองเพศ	และ	3.	เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศ

ของนกัศึกษา	โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 research)	 เป็นการวิจยัเชิงส�ารวจ	 

ใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย	

จ�านวน	400	คน	สุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน	(Multi-Stage	random	Sampling)	สถิติ

ท่ีใชเ้ป็นค่าร้อยละ	(Percentage)	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(S.D)	และการวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณ	(Multiple	Regression)

	 ผลการวิจยัพบวา่	 1)	กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อค่านิยมทางเพศของ

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก	( =	3.49)	เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้	พบวา่	นกัศึกษา

*	บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง	 “การรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขต

จงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่”	 ซ่ึงเป็นงานวจิยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวจิยัจาก	ส�านกังานคณะกรรมการวจิยั

แห่งชาติ	(วช.)	ปีงบประมาณ	2559

**	วารสารศาสตร์มหาบณัฑิต	(ว.ม.)	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	(ส่ือสารมวลชน)	(2552)	ปัจจุบนัเป็นอาจารย์

ประจ�าสาขาวิชานิเทศศาสตร์	 คณะวิทยาการจดัการ	 มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่	 และก�าลงัศึกษาต่อ 

ระดบัปริญญาเอก	สาขาวชิานิเทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย	

***	 นิเทศศาสตรดุษฎีบณัฑิต	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	 (2549)	 ปัจจุบนัเป็นผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ�า 

สาขาวชิานิเทศศาสตร์	แขนงการส่ือสารส่ือใหม่	คณะวทิยาการจดัการ	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย



161Journal of Management Science Chiangrai Rajabhat University
Vol.12 No.2 (July - December 2017)

เห็นดว้ยกบัค่านิยมทางเพศท่ีดีในสงัคมไทยโดยชายไทยควรมีความรับผดิชอบต่อเพศหญิง	

ไม่หลอกลวง	ไม่ข่มเหงน�้าใจมีค่าเฉล่ียมากสุด	( =	4.28)	รองลงมา	 คือ	วยัรุ่นในปัจจุบนั

มกัจะใชอ้ารมณ์ตดัสินใจมากกวา่เหตุผล	( =	4.09)	และในปัจจุบนัเกิดปัญหาหยา่ร้างกนั

มากข้ึน	เพราะมีรสนิยมแตกต่างกนั	( =	3.73)	ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีไม่ถกูตอ้งในสงัคมไทย	2)	

ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือทางดา้นค่านิยมเร่ืองเพศ	ภาพรวมมีระดบัการรู้เท่าทนัส่ืออยูใ่นระดบั

สูง	( =	3.55)	อยูใ่นระดบัท่ี	3	คือสามารถการประเมินค่าส่ือได	้(Evaluate)	และ	3)	ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศของนกัศึกษา	ไดแ้ก่	ครอบครัว	(บิดา	มารดา)	มีค่าเฉล่ีย

มากท่ีสุด	 ( =	4.34)	และกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่สถาบนัการศึกษาควรจะปลูกฝังบทบาทของ

ตนเองและรู้บทบาทหนา้ท่ีแสดงต่อผูอ่ื้น	 ( =	 4.12)	นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัทางดา้น

ครอบครัว	การศึกษาและส่ือมวลชน	ส่งผลต่อระดบัการรู้เท่าส่ือของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ค�าส�าคญั :	การรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศ,	ค่านิยมทางเพศ

Abstract

	 The	 research	“Factor	 impacting	media-literacy	on	sex	among	undergraduate	

students	in	Chiang	Rai	and	Chiang	Mai”	purposes		1)	To	study	the	students'	opinion	upon	

sexual	values	among	the	undergraduate	students,		2)	To	study	the	level	of	media	literacy,	

and		3)	To	study	the	factors	influencing	the	students’	media	literacy	in	the	aspect	of	sex.	

This	research	is	the	Quantitative	research;	the	questionnaire	to	collect	information	from	

400	university	students	in	Chiang	Mai	and	Chiang	Rai	provinces	with	the	use	of	multi-stage	

random	sampling,	percentage,	S.D.,	and	multiple	regression.

	 There	are	numerous	findings	from	this	series	as	follows.	1)	The	sample	group	

shows	high	level	of	opinion	upon	sexual	values	( =3.49).	When	considering	from	each	

category,	 it	 reveals	 that	 the	 students	 agree	with	 the	good	 sexual	values	 in	 the	aspect	 

of	Thai	society,	which	believe	that	men	are	supposed	to	show	their	responsibilities	upon	

women	i.e.,	not	cheating	and	not	 taking	advantages	which	shows	the	highest	average	 

( =4.28).	The	young	people	 nowadays	 seem	 to	 use	 emotions	when	making	decision	

rather	 than	 reasons	 ( =4.09).	At	 presents	 a	 number	 of	 couples	 devoice	 due	 to	 their	 

different	tastes	( =3.73).	These	are	considered	the	inproper	values	among	Thai	society.		
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2)	The	sample	groups	shows	high	level	of	media	literacy	in	the	aspect	of	sexual	values	 

( =	3.55)	being	the	3rd	level,	which	means	they	can	evaluate	the	media.		3)	The	factors	

influencing	the	media	literacy	in	the	context	of	sex	among	the	students	are	family	(parents)	

which	shows	the	highest	average	( =	4.34),	as	well	as	their	self-realization	thinking	that	

the	educational	institutes	need	to	teach	students	to	realize	their	roles	for	themselves	and	

for	others	( =	4.12).	Moreover,	family,	education	and	media	also	influence	the	students'	

media	literacy.

Keywords:	media-literacy	on	sex,	sexual	values

บทน�า

	 ปัจจุบนัส่ือมวลชนมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารเป็นอยา่งมาก	ดว้ยความสะดวกรวดเร็ว

ในการเขา้ถึงส่ือ	ท�าใหผู้รั้บสารสามารถเลือกท่ีจะบริโภคข่าวสารไดต้ามท่ีตนเองตอ้งการ	

รวมถึงคุณลกัษณะของส่ือแต่ละประเภทกมี็ผลต่อการเลือกรับชมของผูรั้บสาร

	 ส่ือมวลชน	 (mass	media)	นบัไดว้า่เป็นส่ือท่ีสามารถกระจายขอ้มูลข่าวสารจาก

บุคคลหน่ึงหรือจากองคก์รหน่ึง	ไปยงัมวลชนจ�านวนมากโดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศ	

ในเวลาอนัรวดเร็ว	ไดแ้ก่	หนงัสือพิมพ	์นิตยสาร	วทิย	ุโทรทศัน	์ภาพยนตร์	อินเทอร์เน็ต	ฯลฯ	

การเผยแพร่ในส่ือมวลชนส่วนหน่ึงตอ้งจ่ายเงินเพ่ือซ้ือเวลา	 ซ้ือพ้ืนท่ีในการเผยแพร่ 

ขอ้มูลข่าวสาร	อยา่งไรก็ตามองคก์รสามารถใชส่ื้อมวลชนแบบใหเ้ปล่าได	้หากองคก์ร 

นั้นมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจแก่การเผยแพร่	หรือบงัคบัโดยขอ้กฎหมาย	

	 การศึกษาเร่ืองเพศเป็นเร่ืองท่ีถูกพดูถึงกนัอยา่งมากในส่ือมวลชน	แต่การพดูถึง

เร่ืองเพศนั้น	 มีการวิเคราะห์รวบรวมปรากฏการณ์เร่ืองเพศท่ีถูกส่ือมวลชนพดูถึงตั้งแต่ 

ปี	พ.ศ.	2540	–	2545	(วลิาสินี	พิพิธกลุ,	การส่ือสารเร่ืองเพศในสงัคมไทย)	พบวา่	ปรากฏการณ์

ท่ีถกูส่ือมวลชนน�าเสนอมากท่ีสุด	คือ	ประเดน็ความรุนแรงทางเพศ	ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเร่ือง

ของความรุนแรงทางร่างกาย	เช่น	การข่มขืน	การท�าร้ายร่างกายอนัเน่ืองมาจากความสมัพนัธ์

ส่วนตวั	รองลงมาคือ	การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ	การท่ีประเดน็เร่ืองความรุนแรง

ทางเพศไดรั้บการน�าเสนอมากท่ีสุดน้ี	สะทอ้นให้เห็นถึงปรากฏการณ์เร่ืองเพศของ 

สังคมไทยท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัเร่ืองของความรุนแรง	อนัแสดงใหเ้ห็นถึงการใชอ้ �านาจ	 

การครอบง�า	และความไม่เป็นธรรมระหวา่งเพศ
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	 เร่ืองของค่านิยมกเ็ป็นส่ิงหน่ึงท่ีถกูน�าเสนอผา่นส่ือมวลชน	ค่านิยม	ตามพจนานุกรม

ราชบณัฑิตยสถาน	ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าคือ	 ส่ิงท่ีบุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเคร่ือง 

ช่วยตดัสินใจ	และก�าหนดการกระท�าของตนเอง

	 ค่านิยมทางเพศ	 (Sexual	Value)	หมายถึง	หลกัการพ้ืนฐานท่ีบุคคลยดึเป็นหลกั 

ในการปฏิบติัเพ่ือด�าเนินชีวิตซ่ึงเก่ียวกบัเร่ืองเพศ	โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจาก 

การอบรมสัง่สอนจากพอ่แม่ในสถาบนัครอบครัว	ระบบการศึกษา	ประสบการณ์	กระบวนการ

ขดัเกลาและถ่ายทอดทางสงัคม	ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของสงัคมนั้นๆ

	 ปัจจุบนัค่านิยมทางเพศของวยัรุ่นเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก	ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรม

ต่างๆ	ท่ีแสดงออกอยา่งเปิดเผยในเร่ืองเพศ	โดยเฉพาะในวยัรุ่นหญิงหากมีค่านิยมทางเพศ

ท่ีไม่ถูกตอ้ง	กจ็ะท�าใหเ้กิดปัญหาต่างๆ	ตามมาอีกมาก	โดยเฉพาะเร่ืองการมีเพศสมัพนัธ์

ก่อนวยัอนัควร	การตั้งทอ้งในวยัเรียน	 ค่านิยมทางเพศดงักล่าวอาจไดรั้บอิทธิพลมาจาก

ครอบครัว	 ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ	 ส่ือมวลชน	 ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุของการท�าใหเ้กิดพฤติกรรม 

การลอกเลียนแบบค่านิยมทางเพศท่ีไม่ถกูตอ้ง

	 ส�าหรับเร่ืองเพศนั้นเป็นส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัคนเรามากท่ีสุด	แต่กลบัถูกพดูออกมา 

โดยมีอคติไดน้อ้ยท่ีสุด	 ซ่ึงส่ือสารมวลชนนบัเป็นกลไกหน่ึงในสงัคมท่ีจบัเอาความสนใจ

ใคร่รู้ในเร่ืองเพศมาน�าเสนออยา่งต่อเน่ือง	ทั้งในรูปแบบของข่าว	ละคร	มิวสิควดีิโอ	และ

อ่ืน	ๆ	อีกมากมาย

	 ขณะท่ีส่ือมวลชนสามารถตอบสนองการรับรู้ของมนุษย	์ในดา้นอารมณ์ความรู้สึก

ไดเ้ป็นอยา่งดี	เน่ืองจากความสมจริงของภาพ	และเสียงท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นการแสดงออก

โดยผูแ้สดง	ท�าใหก้ระตุน้ความรู้สึกของผูรั้บชมใหค้ลอ้ยตามและน�าไปสู่อารมณ์ต่างๆ	อาทิ

เช่น	สนุก	เศร้า	เป็นตน้	(นภาพร	ธนะนุทรัพย,์	2551)

	 หากพิจารณาถึงเน้ือหาเร่ืองเพศท่ีส่ือน�าเสนอไม่วา่ในรูปแบบใดกต็าม	อาจจดัแบ่ง

เน้ือหาเป็นกลุ่มไดใ้น	2	ลกัษณะ	 คือ	กลุ่มแรกแสดงถึงอคติทางเพศ	กลุ่มท่ีสองแสดงถึง

ความเซ็กซ่ี	 ซ่ึงเน้ือหาทั้งสองกลุ่มน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงมายาคติเก่ียวกบัเร่ืองเพศท่ีไหลเวยีน

อยูใ่นสงัคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี

	 ในกลุ่มอคติทางเพศนั้น	 มีเดียมอนิเตอร์เคยศึกษาเร่ือง	อคติและภาพตวัแทน 

ในละครซิทคอม	 เม่ือปี	 2550	และ	 ศึกษาเร่ืองส่ือกบัการผลิตซ�้ าความรุนแรงและอคติ 

ทางเพศละครซิทคอมในฟรีทีวี	 เม่ือปี	 2555	 โดยเปรียบเทียบกบัการศึกษาเม่ือปี	 2550	 

พบวา่	ความรุนแรงทางเพศท่ีพบ	ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางวฒันธรรม	หรือ	ความรุนแรง

ท่ีแฝงผา่นความคิด	ความเช่ือ	ค่านิยม	ในลกัษณะเหมารวม	และ	เป็นอคติ	
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	 จากตวัอยา่งงานศึกษาท่ีกล่าวมา	ไม่วา่จะเป็นการวเิคราะห์ส่ือละครซิทคอม	หรือ

รายการวาไรต้ีลว้นแลว้แต่ยนืยนัใหเ้ห็นวา่	เร่ืองเพศท่ีปรากฏในส่ือนั้นลว้นแลว้แต่เป็นไป

เพ่ือการตอกย �้ามายาคติเร่ืองเพศท่ีด�ารงอยูใ่นสงัคมไทย	วา่เพศหญิงเป็นผูอ่้อนแอ	ตกเป็นรอง	

เป็นวตัถุทางเพศ	เจา้อารมณ์	ไร้เหตุผล	สร้างปัญหา	ในขณะเพศชายเป็นผูท่ี้มีความเขม้แขง็	

เตม็ไปดว้ยพละก�าลงั	เป็นผูน้�า	มีเหตุผล	

	 แต่ทวา่ในความเป็นจริงแลว้มิใช่	ผูช้าย	หรือ	ผูห้ญิง	หรือ	บุคคลผูมี้ความหลากหลาย

ทางเพศ	 ทุกคนจะมีคุณสมบติัตามท่ีส่ือเลือกคดัสรรมาน�าเสนอ	แต่เม่ือส่ือตอกย �้าคุณค่า

ระหวา่งเพศเช่นท่ีกล่าวมา	กย็อ่มเป็นการส่งผา่นชุดความคิด	“ภาพเหมารวม”	 ท่ีบิดเบือน

จากความเป็นจริง	ไปสู่ผูช้มอยา่งมิตอ้งสงสยั	จนอาจกล่าวไดว้า่	 ส่ือมีส่วนส�าคญัในการ

ท�าใหส้ังคมไม่หลุดพน้จากอคติทางเพศ	และหากส่ือยงัผลิตรายการท่ีมีเน้ือหาช้ีน�าอคติ 

ทางเพศ	ขณะท่ีผูช้มกย็งัคงเฝ้าชม	“ความบนัเทิงแบบฉาบฉวย”	ท่ีไม่สะทอ้นความเป็นจริง

ทางสงัคมอยา่งวนัแลว้วนัเล่า	อยา่งไม่มีขอ้สงสยัหรือขอ้ทว้งติงใดๆ	

	 ปัจจุบนัเม่ือวยัรุ่นไดรั้บชมภาพจากส่ือมวลชนท่ีมีเน้ือหาทางเพศ	กจ็ะส่งผลต่อ 

ค่านิยมทางเพศ	อีกทั้งในสภาพสงัคมปัจจุบนัท่ีวยัรุ่นตอ้งเผชิญปัญหาต่างๆ	นานามากมาย	

การท่ีวยัรุ่นเติบโตทามกลางเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงไป	ท�าใหว้ยัรุ่นเขา้ถึงส่ือไดอ้ยา่ง

สะดวกและรวดเร็ว	ดงันั้นจึงอาจจะส่งผลต่อค่านิยมทางเพศการไม่รู้จกัความรักอยา่งแทจ้ริง	

ความหลงงมงายต่อวตัถุ	และส่ิงล่อลวงต่างๆ	โดยท่ีวยัรุ่นไม่ทนัไดย้ ั้งคิด	ขาดการควบคุม

ดูแล	 เน่ืองจากวยัรุ่นขาดการควบคุมตนเอง	การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร	 ส่ิงเหล่าน้ีเป็น 

ภาพสะทอ้นของปัญหาทางเพศในวยัรุ่น	ซ่ึงวยัรุ่นท่ีเกิดพฤติกรรมเส่ียงเหล่าน้ีอาจจะส่งผล

มาจากการรู้เท่าทนัส่ือของวยัรุ่น

	 ดงันั้น	การใชส่ื้อมวลชนอยา่งรู้เท่าทนัจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชใ้นสังคม

ปัจจุบนั	ซ่ึงการรู้เท่าทนัส่ือนั้น	พรทิพย	์เยน็จะบก	และคณะ	(2548)	ไดแ้บ่งการรู้เท่าทนัส่ือ	

เป็น	4	ระดบั	ไดแ้ก่	1)	การเขา้ถึง	(Access)	2)	การวเิคราะห์	(Analyze)	3)	การประเมินค่าส่ือ	

(Evaluate)	และ	4)	การสร้างสรรคส่ื์อ	(Create)	การท�าความเขา้ใจถึงการระดบัรู้เท่าทนัส่ือ

ของกลุ่มผูใ้ชส่ื้อมวลชน	จึงน่าจะเป็นประโยชนต่์อการก�าหนดแนวนโยบายในการใหค้วามรู้

เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือไดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม	โดยเฉพาะกบักลุ่มนกัศึกษา	ซ่ึงเป็น 

กลุ่มท่ียงัขาดวิจารณญาณในการรับส่ือ	การคิดแบบแยกแยะประเดน็ปัญหา	มองปัญหา 

ดา้นเดียว	 วิเคราะห์แต่ละประเด็นอยา่งละเอียดรอบคอบ	พร้อมทั้งใชส้ติสัมปชญัญะ 

ในการเลือกรับแต่ส่ิงดีๆ	 เขา้มา	หากผูใ้ชไ้ม่มีวิจารณญาณในการใชส่ื้อมวลชน	 เช่น	 

การน�าเสนอเร่ืองเพศในทางท่ีผดิ	เม่ือเดก็และเยาวชนไดรั้บชมเร่ืองดงักล่าว	กอ็าจจะท�าให้

เกิดการลอกเลียนแบบ	และมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่เหมาะสม
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วตัถุประสงค์

	 1.	 เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อค่านิยมทางเพศของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ในเขตจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่

	 2.	 เพ่ือศึกษาระดบัการรู้เท่าทนัส่ือทางดา้นค่านิยมเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบั

อุดมศึกษาในเขตจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่

	 3.	 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ในเขตจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับส่ือ และการเปิดรับข่าวสาร

	 “การเปิดรับส่ือ”	หรือ	 “การเปิดรับข่าวสาร”	 (Media	Exposure)	นั้น	หมายถึง	 

ความบ่อยคร้ัง	 รูปแบบ	 เน้ือหาของข่าวสารจากการอ่านหนงัสือพิมพ	์การดูโทรทศัน	์ 

การฟังวทิย	ุและการพดูคุยกบัส่ือบุคคล	(ลดาวลัย	์แกว้สีนวล,	2553	:	Online)

	 การส่ือสารนั้นจดัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ีส�าคญัปัจจยัหน่ึงในชีวติของมนุษย	์นอกเหนือ

จากปัจจยัส่ีท่ีมีความจ�าเป็นต่อความอยูร่อดของมนุษย	์ซ่ึงไดแ้ก่	อาหาร	ท่ีอยูอ่าศยั	เคร่ืองนุ่งห่ม

และยารักษาโรค	แมว้า่การส่ือสารจะไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความเป็นความตาย

ของมนุษยเ์หมือนกบัปัจจยัส่ี	 แต่การท่ีจะใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัส่ีเหล่านั้น	 ยอ่มตอ้งอาศยัการ

ส่ือสารเป็นเคร่ืองมืออยา่งแน่นอน	มนุษยต์อ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพื่อใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคใ์นการด�าเนินกิจกรรมใดๆ	ของตนและเพ่ืออยูร่่วมกบัคนอ่ืนๆ	 ในสังคม	 

การส่ือสารเป็นพ้ืนฐานของการติดต่อของกระบวนการสงัคม	ยิง่สงัคมมีความสลบัซบัซอ้นมาก	

และประกอบดว้ยคนจ�านวนมากข้ึนเท่าใดการส่ือสารก็ยิง่มีความส�าคญัมากข้ึนเท่านั้น	 
ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลง	เศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและสงัคมจะน�ามาซ่ึงความสลบัซบัซอ้น

หรือความสบัสนต่างๆ	จนอาจก่อใหเ้กิดความไม่เขา้ใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสงัคม	

ดงันั้น	 จึงตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว	 (ยพุดี	 ฐิติกลุเจริญ,	

2537:3)	

	 ข่าวสารจึงเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ	ของมนุษย	์

ความตอ้งการข่าวสารจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือบุคคลนั้นตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจ	หรือ 

ไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง	

	 นอกจากนั้นข่าวสารยงัเป็นส่ิงท่ีท�าใหผู้เ้ปิดรับมีความทนัสมยั	สามารถปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของโลกปัจจุบนัไดดี้ยิง่ข้ึน	ดงัท่ี	ชาร์ลส์	เค	อทัคิน	(Charles	k.	Atkin,	
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1973:208)	ไดก้ล่าววา่	บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารมาก	ยอ่มมีหูตากวา้งไกล	มีความรู้ความเขา้ใจ

ในสภาพแวดลอ้มและเป็นคนทนัสมยัทนัเหตุการณ์กวา่บุคคลท่ีเปิดรับข่าวสารนอ้ย

	 อยา่งไรกต็าม	บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอยา่งท่ีผา่นมาสู่ตนทั้งหมด	แต่จะเลือก

รับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดวา่มีประโยชน์ต่อตน	ดงันั้น	 ข่าวสารท่ีหลัง่ไหลผา่นเขา้มาไปยงั

บุคคลจากช่องทางต่างๆ	นั้นมกัจะถกูคดัเลือกตลอดเวลา	ข่าวสารท่ีน่าสนใจ	มีประโยชน์

และเหมาะสมตามความนึกคิดของผูรั้บสาร	 จะเป็นข่าวสารท่ีก่อให้เกิดความส�าเร็จ 

ในการส่ือสาร	(กิติมา	สุรสนธิ,	2533	:	หนา้	46-47)	

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการรู้เท่าทนัส่ือ

	 แนวคิดเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือเป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่ส�าหรับประเทศไทย	แต่ 

ในต่างประเทศมีการพฒันา	และศึกษาแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือกนัอยา่งแพร่หลาย	โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในประเทศองักฤษ	แคนาดา	และสหรัฐอเมริกา	(อุณาโลม	จนัทร์รุ่งมณีกลุ,	2549)

	 ส�าหรับการวจิยัน้ี	ผูว้จิยัจะใชค้ �าวา่	 “การรู้เท่าทนัส่ือ”	 (Media	Literacy)	 เพราะ

ตอ้งการศึกษาสภาวะของความรู้	การเขา้ใจส่ือ	อิทธิพล	และผลกระทบของส่ือ	ความสามารถ

ในการวิเคราะห์ส่ือ	และความสามารถในการตอบโตส่ื้อของผูรั้บสารท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง

ของงานวจิยั

 ความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือ

	 พรทิพย	์เยน็จะบก	และคณะ	(2548)	ไดนิ้ยามวา่	เป็นความสามารถในการวเิคราะห์	

วิจารณ์	และประเมินค่าส่ือ	ความสามารถในการเขา้ถึงส่ือ	น�าเสนอส่ือในแบบฉบบัของ

ตนเอง	และผลิตส่ือเพ่ือการส่ือสารไดห้ลายรูปแบบ	นอกจากน้ี	การเรียนรู้ส่ือยงัหมายถึง	

กิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพฒันาทกัษะการวิเคราะห์	 วิจารณ์	 และสร้างโอกาส 

ในการเขา้ถึงส่ือ	โดยทกัษะแต่ละดา้นมีรายละเอียด	ดงัน้ี

	 1.	 การเขา้ถึง	 (Access)	 คือการไดรั้บส่ือประเภทต่างๆ	อยา่งเตม็ท่ี	และรวดเร็ว	

สามารถรับรู้	และเขา้ใจเน้ือหาของส่ือประเภทต่างๆ	ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ	มีการแสวงหา

ข่าวสารจากส่ือหลายประเภท	และไม่ถกูจ�ากดัอยูก่บัส่ือประเภทใดประเภทหน่ึงมากเกินไป

	 2.	 การวเิคราะห์	(Analyze)	คือการตีความเน้ือหาส่ือตามองคป์ระกอบ	และฟอร์ม

ท่ีส่ือแต่ละประเภทน�าเสนอวา่	ส่ิงท่ีน�าเสนอนั้นส่งผลกระทบอะไรบา้งต่อสงัคม	การเมือง	

หรือเศรษฐกิจ	โดยใชพ้ื้นความรู้เดิม	และประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลกระทบ 

ท่ีจะเกิดข้ึน	 ท่ีอาจมาจากการวเิคราะห์ถึงวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร	การวเิคราะห์กลุ่ม

เป้าหมายของส่ือ	(กลุ่มผูเ้ปิดรับส่ือ)	 จุดยนืของส่ือ	บริบทต่างๆ	ของส่ือท่ีส่งผลต่อการน�า
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เสนอของส่ือ	โดยอาจใชว้ธีิการของการวเิคราะห์	เปรียบเทียบ	การแตกองคป์ระกอบยอ่ย

ต่างๆ	หรือการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเหตุและผล

	 3.	 การประเมินค่าส่ือ	 (Evaluate)	 เป็นผลจากการวิเคราะห์ส่ือท่ีผา่นมา	ท�าให้

สามารถประเมินค่าคุณภาพของเน้ือหาสารท่ีถูกส่งออกมานั้นวา่	 มีคุณค่าต่อผูรั้บสารมาก

นอ้ยเพียงใด	สามารถน�าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อผูรั้บสารในดา้นใดไดบ้า้ง	คุณค่าท่ีเกิดข้ึน

เป็นคุณค่าท่ีเกิดข้ึนทางใจ	อารมณ์	ความรู้สึก	หรือมีคุณค่าทางศีลธรรม	จรรยาบรรณสงัคม	

วฒันธรรม	หรือประเพณีอยา่งไรบา้ง	ส่ิงท่ีส่ือน�าเสนอมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึง

หรือไม่อยา่งไร	 ในขณะเดียวกนั	การประเมินค่าท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นการประเมินคุณภาพ 

ของส่ือวา่	การน�าเสนอของส่ือนั้น	มีกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพหรือไม่	เม่ือเปรียบเทียบ

กบัส่ือในประเภทเดียวกนั

	 4.	 การสร้างสรรคส่ื์อ	(Create)	การเรียนรู้ส่ือ	รวมถึงการพฒันาทกัษะการสร้างส่ือ

ในแบบฉบบัของตนเองข้ึนมา	 เม่ือผูเ้รียนมีความรู้	ความเขา้ใจสามารถวเิคราะห์	วจิารณ์	

ประเมิน	ค่าส่ือไดอ้ยา่งถ่องแทแ้ลว้	ทุกคนจะตอ้งเปล่ียนบทบาทเป็นผูผ้ลิตท่ีจะตอ้งวางแผน	

เขียนบท	คน้ควา้ขอ้มูล	เน้ือหามาประกอบตามเทคโนโลยขีองส่ือ	หรือรูปแบบองคป์ระกอบ

ของส่ือแต่ละประเภท	เพ่ือท่ีจะสามารถส่ือใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตนไดว้างไว	้การพฒันา

ทกัษะน้ีจึงเป็นบทสรุปท่ีท�าใหค้รบกระบวนการเรียนรู้ส่ือไดอ้ยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด

	 ดงันั้น	 “การรู้เท่าทนัส่ือ”	 จะหมายถึง	 การท่ีผูรั้บสารรู้เท่าทนัการส่ือสาร 

ทั้งกระบวนการ	ตั้งแต่การรู้เท่าทนัจุดมุ่งหมายแท้ๆ 	ของผูส่้งสาร	 รู้ทนัความหมายแท้ๆ 	 

ของสาร	 รู้เท่าทนัส่ือ	 รู้เท่าทนัผลโดยตรง	และผลกระทบสืบเน่ืองของการส่ือสารคร้ังนั้น	

รวมถึงมีวิธีคิด	และวิธีตดัสินใจเลือกวางท่าทีในการส่ือสาร	 ให้เหมาะแก่สถานการณ์ 

หรือภาวการณ์นั้น	(สุขมุาล	จนัทว,ี	2550)

	 จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ	ผูว้จิยัไดน้�าแนวคิดการรู้เท่าทนั

ส่ือของพรทิพย	์ เยน็จะบก	 (2548)	มาเป็นเกณฑใ์นการวิเคราะห์ผูรั้บสาร	 ว่านกัศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษาในจงัหวดัเชียงรายและจงัหวดัเชียงใหม่	 มีระดบัการรู้เท่าทนัส่ือมวลชน 

ในระดบัใด	อยา่งไร

 แนวคดิเกีย่วกบัค่านิยมทางเพศ

	 ค �าวา่	“ค่านิยมทางเพศ”	นั้น	เป็นการผสมค�าระหวา่งค�าวา่	“ค่านิยม”	และ	“เพศ”	

ซ่ึงผูว้จิยัไดท้ �าการทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ	 	 เพ่ือท�าความเขา้ใจ	และหา 

ความสมัพนัธ์ของค�าวา่	“ค่านิยม”	และ	“เพศ”	ในการนิยามความหมายของค�าวา่	“ค่านิยม

ทางเพศ”	ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี
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	 “ค่านิยม”	 เป็นตวัแปรส�าคญัท่ีมีต่อพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย	์และมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาต่างๆ	 ในดา้นสังคมศาสตร์เกือบทุกสาขาวิชาในทางการศึกษาถือ 

ไดว้า่	 “ค่านิยม”	 เป็นไดท้ั้งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ	 ในฐานะตวัแปรตาม	 ค่านิยม 

จะเป็นผลผลิตของวฒันธรรม	สงัคม	สถาบนั	รวมทั้งแรงผลกัดนัส่วนบุคคลท่ีต่างกมี็อิทธิพล

ในการก�าหนดค่านิยมข้ึนมา	และในฐานะท่ีเป็นตวัแปรอิสระ	ค่านิยมจะมีผล	และมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์นทุกๆ	ดา้น	ซ่ึงการศึกษาถึงค่านิยมในกลุ่มบุคคล	จะท�าใหเ้ขา้ใจ	

และอธิบายถึงพฤติกรรม	ตลอดจนการคาดหมายพฤติกรรมของบุคคลไดส่้วนหน่ึง	เน่ืองจาก

ค่านิยมมีส่วนส�าคญัอยา่งหน่ึงในการก�าหนด	หรือผลกัดนัให้เกิดพฤติกรรม	 (สุพตัรา	

บุญญานุภาพพงศ,์	2548:9)

 

 ค่านิยมทางเพศทีถู่กต้อง

	 ในประเทศไทย	 มีความเป็นไทย	 มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนั

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดยเฉพาะค่านิยมในเร่ืองเพศ	ซ่ึงมีมุมมองได	้2	ทาง	ดงัน้ีคือ

		 1.	 ค่านิยมทางเพศในเร่ืองท่ีไม่ถกูตอ้งส�าหรับคนไทย	ไดแ้ก่	

		 		 1.1	 การไม่เผยแพร่ความจริงในเร่ืองเพศหรือการไม่ใหค้วามรู้เร่ืองเพศแก่	

บุตรหลาน	โดยคิดวา่เป็นเร่ืองหยาบคาย	หรือน่าอาย

		 	 1.2	 การไม่สนบัสนุนหรือส่งเสริมใหบุ้คคลในสงัคมพดูคุยกนัในเร่ืองเพศ

อยา่งเปิดเผย

		 	 1.3	 การยกยอ่งใหเ้พศชายเป็นใหญ่กวา่เพศหญิง

	 	 1.4	 การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนการสมรสโดยถือวา่เพศชายไม่ผดิ

	 ค่านิยมเหล่าน้ีท�าใหบุ้คคลในสังคมมีทศันคติท่ีไม่ถูกตอ้งรวมทั้งมีพฤติกรรม 

ทางเพศท่ีไม่ถูกตอ้ง	 เช่น	การเอาเปรียบเพศตรงกนัขา้มเม่ือมีโอกาส	ความไม่เสมอภาค

ระหวา่งเพศ	การดูถูกเพศตรงกนัขา้ม	อนัเป็นผลต่อความรักความผกูพนั	ความสงบสุข	 

ในครอบครัวและสงัคมโดยรวม

	 2.	 ค่านิยมทางเพศท่ีดีของสงัคมไทย

		 	 2.1	 หญิงไทยมกัจะรักนวลสงวนตวั	ไม่มีเพศสมัพนัธ์ก่อนการแต่งงาน

		 	 2.2	 ชายไทยไม่ควรส�าส่อนทางเพศเพราะอาจเกิดผลเสียโดยการติดโรค

	 	 2.3	 ชายไทยมีความรับผดิชอบต่อเพศหญิง	ไม่หลอกลวง	ไม่ข่มเหงน�้าใจ

	 	 2.4	 ชายไทยรับผดิชอบต่อครอบครัว

	 การสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งเพศในวยัรุ่น	 เป็นส่ิงส�าคญัส�าหรับชีวิตวยัรุ่นท่ี

ตอ้งการเพ่ือนหรือคนพิเศษท่ีเขา้ใจ	 ใหค้วามเอ้ืออาทร	 ช่วยเหลือ	แต่การมีสมัพนัธภาพ
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ระหวา่งเพศจะตอ้งมีขอบเขตท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัค่านิยมและวฒันธรรมท่ีดีงาม

ของสังคมไทย	 ซ่ึงในการท่ีจะเลือกสัมพนัธภาพระหวา่งเพศแบบใดและปฏิบติัอยา่งไร 

จึงจะเหมาะสมนั้น	วยัรุ่นจะตอ้งมีวจิารณญาณมีสติสมัปชญัญะ	และมีเหตุผลในการเลือก

 ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัค่านิยมทางเพศ 

	 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่านิยมทางเพศ	มีอยูห่ลายประการ	อาทิเช่น	

	 1.	 ดา้นเพื่อน	เป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวยัรุ่นเป็นอยา่งมาก	เน่ืองจากวา่

โดย	ธรรมชาติ	วยัรุ่นจะมีความผกูพนัและใหค้วามส�าคญักบักลุ่มเพ่ือนมากท่ีสุด	มีการเลียนแบบ 

เห็นคลอ้ยตาม	ในหลายๆ	ดา้น

	 2.	 ดา้นครอบครัว	เป็นดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวยัรุ่นเป็นอยา่งมากเช่นกนั	

เพราะครอบครัว	 เป็นสถาบนัแรกของการปลูกฝังค่านิยม	ความเช่ือ	การเรียนรู้แบบอยา่ง

การแสดงออก	 บุคลิกภาพ	 ซ่ึงจะมีการ	ลอกเลียนแบบ	 เรียนรู้จากบิดามารดา	 ค่านิยมทาง

เพศท่ีครอบครัวมีการปลกูฝังใหแ้ก่บุตรมีความส�าคญัต่อค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก

เป็นอยา่งมาก	(ปิยวร	กมุภิรัตน,์	2546)	

	 3.	 ดา้นชุมชน	เป็น	ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อเร่ืองเพศเช่นกนั	โดยอาจมีอิทธิพลต่อเร่ืองเพศ

ทั้งดา้นบวก	และดา้นลบ	เช่น	หากมีการเปิดเสรีของสถานเริงรมย	์วยัรุ่นในชุมชน	กจ็ะเห็น

และชินต่อภาพท่ีเกิดข้ึนในชุมชน	จนคิดวา่เป็นเร่ืองธรรมดา	

	 4.	 โรงเรียน	ปัจจุบนั	โรงเรียนเป็นสถาบนัท่ีเดก็วยัรุ่นไดเ้รียนรู้บทบาทเร่ืองเพศ

ผา่นหลกัสูตรต่างๆ	ของโรงเรียน	 เช่น	 สุขศึกษา	การอยูร่่วมกนัในสงัคม	ความเช่ือและ 

ค่านิยมต่างๆ	

	 5.	 ส่ือมวลชน	 ส่ือในปัจจุบนัมีความรวดเร็ว	ทนัสมยัและกวา้งไกล	สามารถ 

เรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งไกล	ส่ือเหล่าน้ีอาจเสนอทั้งส่ิงท่ีไม่ดี	และส่ิงท่ีดี	หากวยัรุ่นไม่สามารถ

แยกแยะ	ใชค้วามคิด	ความเช่ือ	และกระบวนการกลุ่ม	เลือกในส่ิงท่ีมีผลทางลบต่อตนเอง	

ต่อครอบครัว	สงัคมและชุมชน	กจ็ะท�าใหว้ยัรุ่นกลุ่ม	นั้นไดรั้บการปลกูฝังค่านิยมในทาง

ไม่ถกูตอ้ง	เช่น	การน�าเสนอพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม	เช่น	การ	กอด	จูบ	เลา้โลม	

การมีเพศสมัพนัธ์	เป็นตน้	

	 โดยงานวิจยัน้ี	ผูว้ิจยัจะศึกษาเฉพาะความสมัพนัธ์ทางเพศระหวา่งชายกบัหญิง	

และศึกษาเบ้ืองตน้ของค่านิยมทางเพศ	ปัจจยัท่ีส่งผลต่อค่านิยมทางเพศ	ทั้งน้ีจะน�าแนวคิด

เก่ียวกบัค่านิยมทางเพศไปใชใ้นการนิยามศพัท	์การออกแบบงานวิจยั	และอภิปรายผล 

ของงานวจิยั
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กรอบแนวคดิส�าหรับการวจิยั (Conceptual Framework)

ระเบียบวธีิการศึกษา

	 งานวิจยัเร่ือง	 “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศของนกัศึกษาระดบั

อุดมศึกษาในเขตจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่	ใชว้ธีิวจิยัเชิงปริมาณ	(Quantitative	research)	

เป็นการวจิยัเชิงส�ารวจ	(Survey	Resesrch)	ใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย	การก�าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั	

เป็นสูตรการก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ	Taro	Yamane	(1973)	จ�านวนกลุ่มตวัอยา่ง	400	คน 

โดยใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน	 (Multi-Stage	 random	Sampling)	

ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา	จงัหวดัเชียงใหม่	 ไดแ้ก่	มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่	

และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่	และนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา	จงัหวดัเชียงราย	ไดแ้ก่	มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชียงราย	และมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	

	 สถิติท่ีใชเ้ป็นค่าร้อยละ	 (Percentage)	และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (S.D)	และ

การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ	(Multiple	Regression)
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ผลการศึกษา

	 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย	ุ 15-20	 ปี	 คิดเป็นร้อยละ	 85.80	 ส่วนใหญ่เรียน 

อยูร่ะดบัชั้นปีท่ี	 1	 คิดเป็นร้อยละ	 84.50	 เปิดรับชมละครโทรทศัน์ท่ีมีเน้ือหาเร่ืองเพศ 

อยูใ่นระดบัปานกลาง	ช่วงเวลาท่ีรับชมละครโทรทศันม์ากท่ีสุดคือช่วงเวลา	20.01-00.00	น.	

คิดเป็นร้อยละ	51.20	 โดยจ�านวนผูต้อบแบบสอบถามจ�าแนกตามสถานภาพการสมรส 

ของบิดา-มารดา	พบวา่	สถานภาพการสมรสกนั	มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด	ร้อยละ	65.50

	 ผลการศึกษาเก่ียวกบัประเดน็ระดบัความคิดเห็นต่อค่านิยมทางเพศ	การรู้เท่าทนั

ส่ือทางเพศ	และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือทางเพศ	มีดงัน้ี

	 1)	 ค่านิยมทางเพศ

ตารางที ่1 ตารางแสดงระดบัความคิดเห็นต่อค่านิยมทางเพศของนกัศึกษา

 

	 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อค่านิยมทางเพศของนกัศึกษา	พบวา่	ส่วนใหญ่

นกัศึกษาจะเห็นดว้ยกบัค่านิยมท่ีวา่ชายไทยควรมีความรับผดิชอบต่อเพศหญิง	ไม่หลอกลวง	
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ไม่ข่มเหงน�้าใจมีค่าเฉล่ียมากสุด	( 	=	4.28)	รองลงมานกัศึกษาเห็นดว้ยกบัค่านิยมท่ีไม่ถกูตอ้ง

ในสงัคมไทย	ท่ีเห็นวา่ส่ิงท่ีวยัรุ่นในปัจจุบนัมกัจะใชอ้ารมณ์ตดัสินใจมากกวา่เหตุผล	( =	4.09)	

และในปัจจุบนัเกิดปัญหาหยา่ร้างกนัมากข้ึน	เพราะมีรสนิยมแตกต่างกนั	( =	3.73)	

	 2)	 การรู้เท่าทนัส่ือทางเพศของนกัศึกษา

ตารางที ่2 ตารางแสดงระดบัการรู้เท่าทนัส่ือของนกัศึกษา
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	 จากตารางท่ี	 2	 แสดงระดบัการรู้เท่าทนัส่ือ	พบว่า	ภาพรวมนกัศึกษามีระดบั 

การรู้เท่าทนัส่ืออยูใ่นระดบัสูง	 ( 	=	 3.55)	อยูใ่นระดบัท่ี	 3	 คือสามารถประเมินค่าส่ือ

(Evaluate)	เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้	พบวา่	สามารถแยกแยะไดว้า่ผูช้ายข่มเหงรังแกผูห้ญิง

เป็นส่ิงท่ีผดิ	จะส่งผลต่อการใชชี้วติในสงัคม	มีการรู้เท่าทนัระดบัสูง	( 	=	4.09)	รองลงมา	

คือ	สามารถน�าเร่ืองความซ่ือสัตยต่์อชีวิตคู่ท่ีไดช้มจากละครโทรทศัน์ไปปรับใชใ้ห ้

เกิดประโยชนใ์นชีวติประจ�าวนัได	้ระดบัสูง	( 	=	3.86)	

	 3)	 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศของนกัศึกษา

ตารางที ่3  ตารางแสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศ
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	 จากตารางท่ี	 3	 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศ	พบว่า	 ครอบครัว	 

(บิดา	มารดา)	 ท่ีมีเวลาในการเล้ียงดูบุตร	ใกลชิ้ดบุตร	กจ็ะมีโอกาสในการอบรม	สัง่สอน

และเป็นแบบอยา่งไดม้ากในเร่ืองของค่านิยมทางเพศมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด	( 	=	4.34)	รองลงมา	

คือ	สถาบนัแรกของการปลูกฝังค่านิยม	ความเช่ือ	การเรียนรู้แบบอยา่งการแสดงออก	

บุคลิกภาพ	มาจากครอบครัว	 (บิดา	มารดา)	 ( 	=	 4.25)	 และมีความคิด	การแต่งกาย	 

การแสดงออก	 ท่ีคลา้ยเพ่ือน	 เพ่ือใหเ้พ่ือนยอมรับฉนัเป็นสมาชิกกลุ่มมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด	 

( 	=	3.20)	
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 ผลการวเิคราะห์ค่าความถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regressions) เพือ่ทดสอบ

ความสัมพนัธ์ของ ตวัแปร

	 ตวัแปรท่ีท�านายปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือ	จากตารางท่ี		4		จะเห็นวา่	ตวัแปร

ท่ีสามารถพยากรณ์ระดบัการเขา้ถึงส่ือ	มีทั้งหมด		2		ตวัแปร	คือ	เพื่อน	(.223)		และชุมชน	

(.183),		ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ระดบัการวเิคราะห์ส่ือ	มีทั้งหมด		2		ตวัแปร	คือ		เพ่ือน	(.276) 

และชุมชน		(.310),		ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ระดบัการประเมินค่าส่ือ		มีทั้งหมด		3		ตวัแปร		

คือ		การศึกษา	(.308)		ครอบครัว		(.277)		และส่ือ	(.209)		ส�าหรับตวัแปรท่ีสามารถท่ีสามารถ

พยากรณ์ระดบัการสร้างสรรคส่ื์อ		มี	1		ตวัแปร		คือ		ส่ือ		(.286)

ตารางที ่4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 เพ่ือพยากรณ์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อระดบั 

การรู้เท่าทนัส่ือ



176 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)

อภปิรายผล

	 งานวิจยัเร่ือง	 “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศของนักศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดัเชียงรายและเชียงใหม่”	ผูว้ิจยัมีประเดน็ขอ้คน้พบจากผล 

การวจิยั	ซ่ึงสามารถน�ามาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี

 ระดบัความคดิเห็นเร่ืองค่านิยมเร่ืองเพศ

	 จากผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นเร่ืองค่านิยมทางเพศของนกัศึกษา	พบว่า 

ในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก	( 	=	3.49)	เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้	พบวา่	

ชายไทยควรมีความรับผดิชอบต่อเพศหญิง	ไม่หลอกลวง	ไม่ข่มเหงน�้าใจมีค่าเฉล่ียมากสุด	

( 	=	 4.28)	 รองลงมา	 คือ	 วยัรุ่นในปัจจุบนัมกัจะใชอ้ารมณ์ตดัสินใจมากกว่าเหตุผล	 

( 	=	 4.09)	 วยัรุ่นเปล่ียนคู่นอนเป็นเร่ืองท่ีท�าได	้หากยงัไม่แต่งงานมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด	 

( 	=	2.60)	ซ่ึงสอดคลอ้งกบั	สุพตัรา	บุญญานุภาพพงศ	์(2548)	ท่ีกล่าวถึงค่านิยมท่ีถกูตอ้ง

ในประเทศไทยว่า	 ค่านิยมทางเพศเร่ืองท่ีถูกตอ้งก็คือชายไทยควรมีความผิดชอบต่อ 

เพศหญิง	ไม่ควรหลอกลวง	และไม่ข่มเหงน�้าใจ	ของผูห้ญิง	รวมถึงวฒิุภาวะทางอารมณ์	

นบัวา่เป็นส่ิงส�าคญัยิง่ส�าหรับผูค้รองเรือน	เพราะวฒิุภาวะทางอารมณ์จะเป็นผูสุ้ขมุรอบคอบ	

มีเหตุผล	มีความรับผดิชอบ	ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล	และสามารถปรับตวัไดดี้	

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถือวา่นกัศึกษาเห็นวา่ค่านิยมดงักล่าวเป็นค่านิยมท่ีควรท�าในสงัคมไทย

 

 ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือของนักศึกษา  

 จากผลการศึกษาพบวา่	ภาพรวมมีระดบัการรู้เท่าทนัส่ืออยูใ่นระดบัสูง	โดยเม่ือ

แยกเป็นรายดา้น	พบวา่	นกัศึกษาจะมีระดบัการรู้เท่าทนัส่ือเกือบทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก	

ยกเวน้ดา้นการสร้างสรรคส่ื์อ	 ท่ีจะมีการรู้เท่าทนัส่ืออยูใ่นระดบัปานกลาง	ทั้งน้ีอาจจะ

อธิบายไดว้า่	นกัศึกษายงัคงมองสงัคมไม่รอบดา้น	เขา้ใจชีวติไม่ถ่องแท	้ซ่ึงนกัศึกษายงัคง

ตอ้งพึ่งพาการดูแลจากสถาบนัต่างๆ	ทั้งสถาบนัครอบครัว	การศึกษา	 ส่ือมวลชน	 ซ่ึงควร

แนะน�าส่ือท่ีเหมาะสมกบัเยาวชน	 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใชชี้วิตในวยัผูใ้หญ่	 โดยจะ

แนะน�าส่ือท่ีเหมาะสมโดยการเร่ิมตน้ท่ีการเลือกเน้ือหาของส่ือท่ีกลุ่มนกัศึกษาสนใจ	 

จดัสาระส�าคญัของเน้ือหาต่างๆ	ใหส้อดคลอ้งกบัเรียนรู้	โดยไม่เนน้เร่ืองความรุนแรง	หรือเนน้

เร่ืองเพศท่ีไม่เหมาะสม	ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ	สุขใจ	ประเทืองสุขเลิศ	

(2549)	 ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรับรู้ของคนไทยเก่ียวกบัความส�าคญัของการรู้เท่าทนัส่ือ 
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ในยคุโลกาภิวตัน	์พบวา่	ทกัษะการประเมินค่าส่ือเป็นทกัษะท่ีใหค้วามส�าคญัมากเป็นอนัดบัแรก 

ในขณะท่ีทกัษะการสร้างสรรคส่ื์อถือเป็นอนัดบัสุดทา้ย	

 ปัจจยัทีส่่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศ

	 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศ	ผลการวจิยัพบวา่	ครอบครัว	

มีผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือมากท่ีสุด	จะเห็นไดว้่านกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตจงัหวดั

เชียงใหม่และเชียงรายยงัคงใหค้วามส�าคญักบัสถาบนัแรกอยู	่สถาบนัครอบครัวยงัคงเป็น

สถาบนัของการปลกูฝังค่านิยม	ความเช่ือ	การเรียนรู้	แบบอยา่งการแสดงออก	โดยท่ีครอบครัว	

(บิดา	มารดา)	 ท่ีมีเวลาในการเล้ียงดูบุตรอยา่งใกลชิ้ด	กจ็ะมีโอกาสในการอบรมสัง่สอน

เป็นแบบอยา่งไดม้ากในเร่ืองของค่านิยมทางเพศ	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัปิยวร	กมุภิรัตน	์(2546)	

ท่ีกล่าววา่เป็นดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวยัรุ่นเป็นอยา่งมากเช่นกนั	 เพราะครอบครัว	

เป็นสถาบนัแรกของการปลูกฝังค่านิยม	ความเช่ือ	การเรียนรู้แบบอยา่งการแสดงออก	

บุคลิกภาพ	 ซ่ึงจะมีการลอกเลียนแบบ	 เรียนรู้จากบิดามารดา	 ค่านิยมทางเพศท่ีครอบครัว 

มีการปลกูฝังใหแ้ก่บุตรมีความส�าคญัต่อค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกเป็นอยา่งมาก	

เช่น	บางครอบครัวถือวา่ควรแสดงออกถึงการรักนวล	สงวนตวั	การไม่ชิงสุกก่อนห่าม	

ครอบครัวท่ีมีเวลาในการเล้ียงดูบุตร	 ใกลชิ้ดบุตร	ก็จะมีโอกาสในการอบรม	สั่งสอน 

และเป็นแบบอยา่งไดม้าก	แต่หากครอบครัวท่ีไม่มีเวลาส�าหรับบุตร	ตอ้งใชเ้วลาในการ 

ท�ามาหาเล้ียงชีพ	บุตรกจ็ะขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บการอบรมปลกูฝังเล้ียงดูท่ีถกูตอ้ง	แต่บุตรจะไป

เรียนรู้ลอกเลียนแบบตามสภาพการณ์	เช่น	จาก	กลุ่มเพ่ือน	และปัจจุบนัวยัรุ่นหญิงบางส่วนก็

มีค่านิยมการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนสมรสเป็นเร่ืองท่ีสามารถยอมรับได	้(ปิยวร	กมุภิรัตน,์	2546)	

	 นอกจากน้ีนกัศึกษายงัเห็นว่าส่ือมวลชนก็เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผลต่อการรู้ 

เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศ	ดา้นส่ือสอดคลอ้งกบั	นงลกัษณ์	เอมประดิษฐ	์และคณะ	(2540)	กล่าววา่	

ในปัจจุบนักระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาเป็นอยา่งมาก	

ส่ิงส�าคญัท่ีเป็นตวัถ่ายทอดความรู้และค่านิยมทางเพศใหแ้ก่วยัรุ่น	 คือส่ือ	และเทคโนโลย	ี

ท่ีมีการพฒันากา้ว	 ไกลในยคุปัจจุบนัมาก	วยัรุ่นจะรับและเลียนแบบโดยเห็นว่าเป็น 

เร่ืองธรรมดา	เป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั	มากกวา่ท่ีจะศึกษาอยา่งลึกซ้ึง	ดงันั้น	หากวยัรุ่นมีการรับรู้

ค่านิยมทางเพศจากส่ือ	โดยขาดการวิเคราะห์	 ไตร่ตรอง	หรือขาดผูช่้วยช้ีแนะแนวทาง	 

อาจท�าใหว้ยัรุ่นไดรั้บรู้ประสบการณ์ท่ีไม่	 เหมาะสมได	้นอกจากน้ี	ดา้นการส่ือสารท่ีมี 

ความรวดเร็ว	 วอ่งไว	ทนัสมยั	สามารถติดต่อกนัไดท้ัว่โลก	ท�าใหว้ยัรุ่นสามารถติดต่อ 

เพศตรงขา้มไดอ้ยา่งเสรี	โอกาสท่ีจะมีความ	เส่ียงทางดา้นเพศสูงข้ึน	
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 ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 

	 1.	 จากผลการวิจยัจะพบวา่นกัศึกษาจะมีการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศพบวา่อยูใ่น

ระดบัมาก	คืออยู	่ระดบัท่ี	3	การประเมินค่าส่ือได	้ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่นกัศึกษาควรจะรู้เท่าทนั

ส่ือในระดบัท่ี	4	คือการสร้างสรรคส่ื์อ	ดงันั้น	จึงควรมีการสนบัสนุนทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ

ของวยัรุ่นใหไ้ปถึงระดบัดงักล่าว	เพ่ือช่วยเสริมสร้างภมิูคุม้กนัใหก้บัวยัรุ่น	ป้องกนัใหมี้การ

ด�าเนินชีวติไปในทางท่ีเหมาะสม

	 2.	 ผลการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือเร่ืองเพศ	ปัจจยัท่ีมีความส�าคญั

มากท่ีสุดไดแ้ก่ครอบครัว	 เพื่อน	สถาบนัการศึกษา	และส่ือมวลชน	ดงันั้น	ควรมีการเนน้

กิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริมความรู้ความ	เขา้ใจในการรู้เท่าส่ือเร่ืองเพศของคนในครอบครัว	

โดยท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง	 เช่นภาครัฐ	อาจจะหาวธีิการส่งเสริม	 เพื่อใหเ้ขา้ถึงครอบครัว 

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย	

 

 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

	 1.	ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจในดา้นค่านิยมทางเพศของผูช้มละครโทรทศัน	์

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 เพ่ือน�าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการพฒันาเน้ือหา 

ของละครโทรทศันใ์หส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการรับสารของผูช้มละครโทรทศันต่์อไป	

	 2.	 ควรศึกษาถึงค่านิยมทางเพศในส่ืออ่ืนๆ	เช่น	หนงัสือพิมพ	์นิตยสาร	เป็นตน้	

เพ่ือน�าผลวิจยัมาเปรียบเทียบ	และเขา้ใจรูปแบบการน�าเสนอเน้ือหาความรักหนุ่มสาว 

ผา่นส่ือต่างๆ	มากข้ึน	

	 3.	 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มเป้าหมายในระดบัอุดมศึกษาเท่านั้น	 

ควรจะศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษา	 เพ่ือให้เห็นทิศทางหรือแนวทางการรู้เท่าทนัส่ือ 

ในเร่ืองค่านิยมทางเพศ
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