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บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่” มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความ
คิดเห็นต่อค่านิยมทางด้านเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 2. เพือ่ ศึกษาระดับการรู ้เท่าทัน
สื่ อทางด้านค่านิยมเรื่ องเพศ และ 3. เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศ
ของนักศึกษา โดยใช้วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) เป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจ
ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่และเชียงราย
จ�ำนวน 400 คน สุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage random Sampling) สถิติ
ที่ใช้เป็ นค่าร้อยละ (Percentage) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจยั พบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อค่านิ ยมทางเพศของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า นักศึกษา
* บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิจยั เรื่ อง “การรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่” ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) ปี งบประมาณ 2559
** วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต (ว.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สื่ อสารมวลชน) (2552) ปั จจุบนั เป็ นอาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชานิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงใหม่ และก�ำลังศึ กษาต่ อ
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เห็นด้วยกับค่านิยมทางเพศที่ดีในสังคมไทยโดยชายไทยควรมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง
ไม่หลอกลวง ไม่ข่มเหงน�้ำใจมีค่าเฉลี่ยมากสุ ด ( = 4.28) รองลงมา คือ วัยรุ่ นในปั จจุบนั
มักจะใช้อารมณ์ตดั สิ นใจมากกว่าเหตุผล ( = 4.09) และในปั จจุบนั เกิดปั ญหาหย่าร้างกัน
มากขึ้น เพราะมีรสนิยมแตกต่างกัน ( = 3.73) ซึ่งเป็ นค่านิยมที่ไม่ถกู ต้องในสังคมไทย 2)
ระดับการรู ้เท่าทันสื่ อทางด้านค่านิยมเรื่ องเพศ ภาพรวมมีระดับการรู ้เท่าทันสื่ ออยูใ่ นระดับ
สูง ( = 3.55) อยูใ่ นระดับที่ 3 คือสามารถการประเมินค่าสื่ อได้ (Evaluate) และ 3) ปั จจัยที่
ส่ งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศของนักศึกษา ได้แก่ ครอบครัว (บิดา มารดา) มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ( = 4.34) และกลุ่มตัวอย่างคิดว่าสถาบันการศึกษาควรจะปลูกฝังบทบาทของ
ตนเองและรู ้บทบาทหน้าที่แสดงต่อผูอ้ ื่น ( = 4.12) นอกจากนี้ ยงั พบว่าปั จจัยทางด้าน
ครอบครัว การศึกษาและสื่ อมวลชน ส่งผลต่อระดับการรู ้เท่าสื่ อของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ค�ำส� ำคัญ : การรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศ, 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�ำ

ปั จจุบนั สื่ อมวลชนมีอิทธิพลต่อผูร้ ับสารเป็ นอย่างมาก ด้วยความสะดวกรวดเร็ ว
ในการเข้าถึงสื่ อ ท�ำให้ผรู ้ ับสารสามารถเลือกที่จะบริ โภคข่าวสารได้ตามที่ตนเองต้องการ
รวมถึงคุณลักษณะของสื่ อแต่ละประเภทก็มีผลต่อการเลือกรับชมของผูร้ ับสาร
สื่ อมวลชน (mass media) นับได้วา่ เป็ นสื่ อที่สามารถกระจายข้อมูลข่าวสารจาก
บุคคลหนึ่งหรื อจากองค์กรหนึ่ง ไปยังมวลชนจ�ำนวนมากโดยเฉพาะประชาชนทั้งประเทศ
ในเวลาอันรวดเร็ว ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
การเผยแพร่ ในสื่ อมวลชนส่ วนหนึ่ งต้องจ่ายเงินเพื่อซื้ อเวลา ซื้ อพื้นที่ในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร อย่างไรก็ตามองค์กรสามารถใช้สื่อมวลชนแบบให้เปล่าได้ หากองค์กร
นั้นมีเรื่ องราวที่น่าสนใจแก่การเผยแพร่ หรื อบังคับโดยข้อกฎหมาย
การศึกษาเรื่ องเพศเป็ นเรื่ องที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในสื่ อมวลชน แต่การพูดถึง
เรื่ องเพศนั้น มีการวิเคราะห์รวบรวมปรากฏการณ์เรื่ องเพศที่ถูกสื่ อมวลชนพูดถึงตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2540 – 2545 (วิลาสิ นี พิพธิ กุล, การสื่ อสารเรื่ องเพศในสังคมไทย) พบว่า ปรากฏการณ์
ที่ถกู สื่ อมวลชนน�ำเสนอมากที่สุด คือ ประเด็นความรุ นแรงทางเพศ ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ อง
ของความรุ นแรงทางร่ างกาย เช่น การข่มขืน การท�ำร้ายร่ างกายอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์
ส่ วนตัว รองลงมาคือ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ การที่ประเด็นเรื่ องความรุ นแรง
ทางเพศได้รับการน�ำเสนอมากที่สุดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์เรื่ องเพศของ
สังคมไทยที่มีส่วนสัมพันธ์กบั เรื่ องของความรุ นแรง อันแสดงให้เห็นถึงการใช้อำ� นาจ
การครอบง�ำ และความไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ
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เรื่ องของค่านิยมก็เป็ นสิ่ งหนึ่งที่ถกู น�ำเสนอผ่านสื่ อมวลชน ค่านิยม ตามพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายไว้ว่าคือ สิ่ งที่บุคคลหรื อสังคมยึดถือเป็ นเครื่ อง
ช่วยตัดสิ นใจ และก�ำหนดการกระท�ำของตนเอง
ค่านิยมทางเพศ (Sexual Value) หมายถึง หลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็ นหลัก
ในการปฏิบตั ิเพื่อด�ำเนินชีวิตซึ่ งเกี่ยวกับเรื่ องเพศ โดยค่านิยมทางเพศของบุคคลเกิดจาก
การอบรมสัง่ สอนจากพ่อแม่ในสถาบันครอบครัว ระบบการศึกษา ประสบการณ์ กระบวนการ
ขัดเกลาและถ่ายทอดทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ
ปัจจุบนั ค่านิยมทางเพศของวัยรุ่ นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
ต่างๆ ที่แสดงออกอย่างเปิ ดเผยในเรื่ องเพศ โดยเฉพาะในวัยรุ่ นหญิงหากมีค่านิยมทางเพศ
ที่ไม่ถูกต้อง ก็จะท�ำให้เกิดปั ญหาต่างๆ ตามมาอีกมาก โดยเฉพาะเรื่ องการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร การตั้งท้องในวัยเรี ยน ค่านิ ยมทางเพศดังกล่าวอาจได้รับอิทธิ พลมาจาก
ครอบครัว สิ่ งแวดล้อมต่างๆ สื่ อมวลชน ซึ่ งอาจเป็ นสาเหตุของการท�ำให้เกิดพฤติกรรม
การลอกเลียนแบบค่านิยมทางเพศที่ไม่ถกู ต้อง
ส�ำหรับเรื่ องเพศนั้นเป็ นสิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั คนเรามากที่สุด แต่กลับถูกพูดออกมา
โดยมีอคติได้นอ้ ยที่สุด ซึ่งสื่ อสารมวลชนนับเป็ นกลไกหนึ่งในสังคมที่จบั เอาความสนใจ
ใคร่ รู้ในเรื่ องเพศมาน�ำเสนออย่างต่อเนื่อง ทั้งในรู ปแบบของข่าว ละคร มิวสิ ควิดีโอ และ
อื่น ๆ อีกมากมาย
ขณะที่สื่อมวลชนสามารถตอบสนองการรับรู ้ของมนุษย์ ในด้านอารมณ์ความรู ้สึก
ได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากความสมจริ งของภาพ และเสี ยงที่ถ่ายทอดเรื่ องราวผ่านการแสดงออก
โดยผูแ้ สดง ท�ำให้กระตุน้ ความรู ้สึกของผูร้ ับชมให้คล้อยตามและน�ำไปสู่อารมณ์ต่างๆ อาทิ
เช่น สนุก เศร้า เป็ นต้น (นภาพร ธนะนุทรัพย์, 2551)
หากพิจารณาถึงเนื้อหาเรื่ องเพศที่สื่อน�ำเสนอไม่วา่ ในรู ปแบบใดก็ตาม อาจจัดแบ่ง
เนื้อหาเป็ นกลุ่มได้ใน 2 ลักษณะ คือ กลุ่มแรกแสดงถึงอคติทางเพศ กลุ่มที่สองแสดงถึง
ความเซ็กซี่ ซึ่ งเนื้อหาทั้งสองกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงมายาคติเกี่ยวกับเรื่ องเพศที่ไหลเวียน
อยูใ่ นสังคมไทยได้เป็ นอย่างดี
ในกลุ่มอคติทางเพศนั้น มีเดียมอนิ เตอร์ เคยศึกษาเรื่ อง อคติและภาพตัวแทน
ในละครซิ ทคอม เมื่อปี 2550 และ ศึกษาเรื่ องสื่ อกับการผลิตซ�้ำความรุ นแรงและอคติ
ทางเพศละครซิ ทคอมในฟรี ทีวี เมื่อปี 2555 โดยเปรี ยบเทียบกับการศึกษาเมื่อปี 2550
พบว่า ความรุ นแรงทางเพศทีพ่ บ ส่วนใหญ่เป็ นความรุ นแรงทางวัฒนธรรม หรื อ ความรุ นแรง
ที่แฝงผ่านความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ในลักษณะเหมารวม และ เป็ นอคติ
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จากตัวอย่างงานศึกษาที่กล่าวมา ไม่วา่ จะเป็ นการวิเคราะห์สื่อละครซิทคอม หรื อ
รายการวาไรตี้ลว้ นแล้วแต่ยนื ยันให้เห็นว่า เรื่ องเพศที่ปรากฏในสื่ อนั้นล้วนแล้วแต่เป็ นไป
เพือ่ การตอกย�้ำมายาคติเรื่ องเพศที่ดำ� รงอยูใ่ นสังคมไทย ว่าเพศหญิงเป็ นผูอ้ อ่ นแอ ตกเป็ นรอง
เป็ นวัตถุทางเพศ เจ้าอารมณ์ ไร้เหตุผล สร้างปัญหา ในขณะเพศชายเป็ นผูท้ ี่มีความเข้มแข็ง
เต็มไปด้วยพละก�ำลัง เป็ นผูน้ ำ � มีเหตุผล
แต่ทว่าในความเป็ นจริ งแล้วมิใช่ ผูช้ าย หรื อ ผูห้ ญิง หรื อ บุคคลผูม้ คี วามหลากหลาย
ทางเพศ ทุกคนจะมีคุณสมบัติตามที่สื่อเลือกคัดสรรมาน�ำเสนอ แต่เมื่อสื่ อตอกย�้ำคุณค่า
ระหว่างเพศเช่นที่กล่าวมา ก็ยอ่ มเป็ นการส่ งผ่านชุดความคิด “ภาพเหมารวม” ที่บิดเบือน
จากความเป็ นจริ ง ไปสู่ ผชู ้ มอย่างมิตอ้ งสงสัย จนอาจกล่าวได้วา่ สื่ อมีส่วนส�ำคัญในการ
ท�ำให้สังคมไม่หลุดพ้นจากอคติทางเพศ และหากสื่ อยังผลิตรายการที่มีเนื้อหาชี้นำ� อคติ
ทางเพศ ขณะที่ผชู ้ มก็ยงั คงเฝ้ าชม “ความบันเทิงแบบฉาบฉวย” ที่ไม่สะท้อนความเป็ นจริ ง
ทางสังคมอย่างวันแล้ววันเล่า อย่างไม่มีขอ้ สงสัยหรื อข้อท้วงติงใดๆ
ปั จจุบนั เมื่อวัยรุ่ นได้รับชมภาพจากสื่ อมวลชนที่มีเนื้อหาทางเพศ ก็จะส่ งผลต่อ
ค่านิยมทางเพศ อีกทั้งในสภาพสังคมปัจจุบนั ที่วยั รุ่ นต้องเผชิญปัญหาต่างๆ นานามากมาย
การที่วยั รุ่ นเติบโตทามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ท�ำให้วยั รุ่ นเข้าถึงสื่ อได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ ว ดังนั้นจึงอาจจะส่ งผลต่อค่านิยมทางเพศการไม่รู้จกั ความรักอย่างแท้จริ ง
ความหลงงมงายต่อวัตถุ และสิ่ งล่อลวงต่างๆ โดยที่วยั รุ่ นไม่ทนั ได้ย้งั คิด ขาดการควบคุม
ดูแล เนื่ องจากวัยรุ่ นขาดการควบคุมตนเอง การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สิ่ งเหล่านี้ เป็ น
ภาพสะท้อนของปัญหาทางเพศในวัยรุ่ น ซึ่งวัยรุ่ นที่เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงเหล่านี้อาจจะส่ งผล
มาจากการรู ้เท่าทันสื่ อของวัยรุ่ น
ดังนั้น การใช้สื่อมวลชนอย่างรู ้เท่าทันจึงน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ในสังคม
ปัจจุบนั ซึ่งการรู ้เท่าทันสื่ อนั้น พรทิพย์ เย็นจะบก และคณะ (2548) ได้แบ่งการรู ้เท่าทันสื่ อ
เป็ น 4 ระดับ ได้แก่ 1) การเข้าถึง (Access) 2) การวิเคราะห์ (Analyze) 3) การประเมินค่าสื่อ
(Evaluate) และ 4) การสร้างสรรค์สื่อ (Create) การท�ำความเข้าใจถึงการระดับรู ้เท่าทันสื่ อ
ของกลุม่ ผูใ้ ช้สื่อมวลชน จึงน่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดแนวนโยบายในการให้ความรู ้
เกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยเฉพาะกับกลุ่มนักศึกษา ซึ่งเป็ น
กลุ่มที่ยงั ขาดวิจารณญาณในการรับสื่ อ การคิดแบบแยกแยะประเด็นปั ญหา มองปั ญหา
ด้านเดียว วิเคราะห์แต่ละประเด็นอย่างละเอียดรอบคอบ พร้อมทั้งใช้สติสัมปชัญญะ
ในการเลือกรับแต่ส่ิ งดีๆ เข้ามา หากผูใ้ ช้ไม่มีวิจารณญาณในการใช้สื่อมวลชน เช่น
การน�ำเสนอเรื่ องเพศในทางที่ผดิ เมื่อเด็กและเยาวชนได้รับชมเรื่ องดังกล่าว ก็อาจจะท�ำให้
เกิดการลอกเลียนแบบ และมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
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วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นต่อค่านิยมทางเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาระดับการรู ้เท่าทันสื่ อทางด้านค่านิยมเรื่ องเพศของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการเปิ ดรับสื่ อ และการเปิ ดรับข่ าวสาร
“การเปิ ดรับสื่ อ” หรื อ “การเปิ ดรับข่าวสาร” (Media Exposure) นั้น หมายถึง
ความบ่อยครั้ง รู ปแบบ เนื้ อหาของข่าวสารจากการอ่านหนังสื อพิมพ์ การดูโทรทัศน์
การฟังวิทยุ และการพูดคุยกับสื่ อบุคคล (ลดาวัลย์ แก้วสี นวล, 2553 : Online)
การสื่ อสารนั้นจัดได้วา่ เป็ นปัจจัยที่สำ� คัญปัจจัยหนึ่งในชีวติ ของมนุษย์ นอกเหนือ
จากปัจจัยสี่ทมี่ คี วามจ�ำเป็ นต่อความอยูร่ อดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อาหาร ทีอ่ ยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม
และยารักษาโรค แม้วา่ การสื่ อสารจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็ นความตาย
ของมนุษย์เหมือนกับปั จจัยสี่ แต่การที่จะให้ได้มาซึ่ งปั จจัยสี่ เหล่านั้น ย่อมต้องอาศัยการ
สื่ อสารเป็ นเครื่ องมืออย่างแน่นอน มนุษย์ตอ้ งอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการด�ำเนิ นกิจกรรมใดๆ ของตนและเพื่ออยูร่ ่ วมกับคนอื่นๆ ในสังคม
การสื่อสารเป็ นพืน้ ฐานของการติดต่อของกระบวนการสังคม ยิง่ สังคมมีความสลับซับซ้อนมาก
และประกอบด้วยคนจ�ำนวนมากขึ้นเท่าใดการสื่ อสารก็ยงิ่ มีความส�ำคัญมากขึ้นเท่านั้น
ทั้งนี้เพราะการเปลีย่ นแปลง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและสังคมจะน�ำมาซึ่งความสลับซับซ้อน
หรื อความสับสนต่างๆ จนอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและไม่แน่ใจแก่สมาชิกของสังคม
ดังนั้น จึงต้องอาศัยการสื่ อสารเป็ นเครื่ องมือเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว (ยุพดี ฐิติกลุ เจริ ญ,
2537:3)
ข่าวสารจึงเป็ นปัจจัยส�ำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
ความต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสิ นใจ หรื อ
ไม่แน่ใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
นอกจากนั้นข่าวสารยังเป็ นสิ่ งที่ทำ� ให้ผเู ้ ปิ ดรับมีความทันสมัย สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบนั ได้ดียงิ่ ขึ้น ดังที่ ชาร์ลส์ เค อัทคิน (Charles k. Atkin,
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1973:208) ได้กล่าวว่า บุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารมาก ย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู ้ความเข้าใจ
ในสภาพแวดล้อมและเป็ นคนทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิ ดรับข่าวสารน้อย
อย่างไรก็ตาม บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างที่ผา่ นมาสู่ ตนทั้งหมด แต่จะเลือก
รับรู ้เพียงบางส่ วนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตน ดังนั้น ข่าวสารที่หลัง่ ไหลผ่านเข้ามาไปยัง
บุคคลจากช่องทางต่างๆ นั้นมักจะถูกคัดเลือกตลอดเวลา ข่าวสารที่น่าสนใจ มีประโยชน์
และเหมาะสมตามความนึ กคิดของผูร้ ับสาร จะเป็ นข่าวสารที่ก่อให้เกิ ดความส�ำเร็ จ
ในการสื่ อสาร (กิติมา สุ รสนธิ, 2533 : หน้า 46-47)
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการรู้ เท่ าทันสื่ อ
แนวคิดเรื่ องการรู ้เท่าทันสื่ อเป็ นเรื่ องค่อนข้างใหม่ส�ำหรับประเทศไทย แต่
ในต่างประเทศมีการพัฒนา และศึกษาแนวคิดการรู ้เท่าทันสื่ อกันอย่างแพร่ หลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในประเทศอังกฤษ แคนาดา และสหรัฐอเมริ กา (อุณาโลม จันทร์รุ่งมณี กลุ , 2549)
ส�ำหรับการวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั จะใช้คำ� ว่า “การรู ้เท่าทันสื่ อ” (Media Literacy) เพราะ
ต้องการศึกษาสภาวะของความรู ้ การเข้าใจสื่ อ อิทธิพล และผลกระทบของสื่ อ ความสามารถ
ในการวิเคราะห์สื่อ และความสามารถในการตอบโต้สื่อของผูร้ ับสารที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจยั
ความหมายของการรู้ เท่ าทันสื่ อ
พรทิพย์ เย็นจะบก และคณะ (2548) ได้นิยามว่า เป็ นความสามารถในการวิเคราะห์
วิจารณ์ และประเมินค่าสื่ อ ความสามารถในการเข้าถึงสื่ อ น�ำเสนอสื่ อในแบบฉบับของ
ตนเอง และผลิตสื่ อเพื่อการสื่ อสารได้หลายรู ปแบบ นอกจากนี้ การเรี ยนรู ้สื่อยังหมายถึง
กิ จกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงสื่ อ โดยทักษะแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้
1. การเข้าถึง (Access) คือการได้รับสื่ อประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่ และรวดเร็ ว
สามารถรับรู ้ และเข้าใจเนื้อหาของสื่ อประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ มีการแสวงหา
ข่าวสารจากสื่อหลายประเภท และไม่ถกู จ�ำกัดอยูก่ บั สื่อประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป
2. การวิเคราะห์ (Analyze) คือการตีความเนื้อหาสื่ อตามองค์ประกอบ และฟอร์ม
ที่สื่อแต่ละประเภทน�ำเสนอว่า สิ่ งที่นำ� เสนอนั้นส่ งผลกระทบอะไรบ้างต่อสังคม การเมือง
หรื อเศรษฐกิจ โดยใช้พ้ืนความรู ้เดิม และประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้น ที่อาจมาจากการวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร การวิเคราะห์กลุ่ม
เป้ าหมายของสื่ อ (กลุ่มผูเ้ ปิ ดรับสื่ อ) จุดยืนของสื่ อ บริ บทต่างๆ ของสื่ อที่ส่งผลต่อการน�ำ
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เสนอของสื่ อ โดยอาจใช้วธิ ีการของการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ การแตกองค์ประกอบย่อย
ต่างๆ หรื อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเหตุและผล
3. การประเมินค่าสื่ อ (Evaluate) เป็ นผลจากการวิเคราะห์สื่อที่ผา่ นมา ท�ำให้
สามารถประเมินค่าคุณภาพของเนื้อหาสารที่ถูกส่ งออกมานั้นว่า มีคุณค่าต่อผูร้ ับสารมาก
น้อยเพียงใด สามารถน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูร้ ับสารในด้านใดได้บา้ ง คุณค่าที่เกิดขึ้น
เป็ นคุณค่าที่เกิดขึ้นทางใจ อารมณ์ ความรู ้สึก หรื อมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณสังคม
วัฒนธรรม หรื อประเพณีอย่างไรบ้าง สิ่งทีส่ ื่อน�ำเสนอมีคณ
ุ ค่าต่อการเรี ยนรูศ้ าสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง
หรื อไม่อย่างไร ในขณะเดียวกัน การประเมินค่าที่เกิดขึ้นอาจเป็ นการประเมินคุณภาพ
ของสื่ อว่า การน�ำเสนอของสื่ อนั้น มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพหรื อไม่ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับสื่ อในประเภทเดียวกัน
4. การสร้างสรรค์สื่อ (Create) การเรี ยนรู ้สื่อ รวมถึงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อ
ในแบบฉบับของตนเองขึ้นมา เมื่อผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์
ประเมิน ค่าสื่ อได้อย่างถ่องแท้แล้ว ทุกคนจะต้องเปลี่ยนบทบาทเป็ นผูผ้ ลิตที่จะต้องวางแผน
เขียนบท ค้นคว้าข้อมูล เนื้อหามาประกอบตามเทคโนโลยีของสื่ อ หรื อรู ปแบบองค์ประกอบ
ของสื่ อแต่ละประเภท เพือ่ ที่จะสามารถสื่ อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตนได้วางไว้ การพัฒนา
ทักษะนี้จึงเป็ นบทสรุ ปที่ทำ� ให้ครบกระบวนการเรี ยนรู ้สื่อได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
ดังนั้น “การรู ้ เท่าทันสื่ อ” จะหมายถึ ง การที่ ผูร้ ั บสารรู ้ เท่าทันการสื่ อสาร
ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การรู ้เท่าทันจุดมุ่งหมายแท้ๆ ของผูส้ ่ งสาร รู ้ทนั ความหมายแท้ๆ
ของสาร รู ้เท่าทันสื่ อ รู ้เท่าทันผลโดยตรง และผลกระทบสื บเนื่องของการสื่ อสารครั้งนั้น
รวมถึงมีวิธีคิด และวิธีตดั สิ นใจเลือกวางท่าทีในการสื่ อสาร ให้เหมาะแก่สถานการณ์
หรื อภาวการณ์น้ นั (สุ ขมุ าล จันทวี, 2550)
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิดการรู ้เท่าทัน
สื่ อของพรทิพย์ เย็นจะบก (2548) มาเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร ว่านักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ มีระดับการรู ้เท่าทันสื่ อมวลชน
ในระดับใด อย่างไร
แนวคิดเกีย่ วกับค่ านิยมทางเพศ
ค�ำว่า “ค่านิยมทางเพศ” นั้น เป็ นการผสมค�ำระหว่างค�ำว่า “ค่านิยม” และ “เพศ”
ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การทบทวนวรรณกรรมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  เพื่อท�ำความเข้าใจ และหา
ความสัมพันธ์ของค�ำว่า “ค่านิยม” และ “เพศ” ในการนิยามความหมายของค�ำว่า “ค่านิยม
ทางเพศ” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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“ค่านิ ยม” เป็ นตัวแปรส�ำคัญที่มีต่อพฤติกรรมส่ วนใหญ่ของมนุษย์ และมีส่วน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆ ในด้านสังคมศาสตร์ เกือบทุกสาขาวิชาในทางการศึกษาถือ
ได้วา่ “ค่านิ ยม” เป็ นได้ท้ งั ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ ในฐานะตัวแปรตาม ค่านิ ยม
จะเป็ นผลผลิตของวัฒนธรรม สังคม สถาบัน รวมทั้งแรงผลักดันส่ วนบุคคลที่ต่างก็มีอิทธิพล
ในการก�ำหนดค่านิยมขึ้นมา และในฐานะที่เป็ นตัวแปรอิสระ ค่านิยมจะมีผล และมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกๆ ด้าน ซึ่งการศึกษาถึงค่านิยมในกลุ่มบุคคล จะท�ำให้เข้าใจ
และอธิบายถึงพฤติกรรม ตลอดจนการคาดหมายพฤติกรรมของบุคคลได้ส่วนหนึ่ง เนื่องจาก
ค่านิ ยมมีส่วนส�ำคัญอย่างหนึ่ งในการก�ำหนด หรื อผลักดันให้เกิดพฤติกรรม (สุ พตั รา
บุญญานุภาพพงศ์, 2548:9)
ค่ านิยมทางเพศทีถ่ ูกต้ อง
ในประเทศไทย มีความเป็ นไทย มีขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอัน
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะค่านิยมในเรื่ องเพศ ซึ่งมีมุมมองได้ 2 ทาง ดังนี้คือ
1. ค่านิยมทางเพศในเรื่ องที่ไม่ถกู ต้องส�ำหรับคนไทย ได้แก่
1.1 การไม่เผยแพร่ ความจริ งในเรื่ องเพศหรื อการไม่ให้ความรู ้เรื่ องเพศแก่
บุตรหลาน โดยคิดว่าเป็ นเรื่ องหยาบคาย หรื อน่าอาย
1.2 การไม่สนับสนุนหรื อส่ งเสริ มให้บุคคลในสังคมพูดคุยกันในเรื่ องเพศ
อย่างเปิ ดเผย
1.3 การยกย่องให้เพศชายเป็ นใหญ่กว่าเพศหญิง
1.4 การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสโดยถือว่าเพศชายไม่ผดิ
ค่านิ ยมเหล่านี้ ทำ� ให้บุคคลในสังคมมีทศั นคติที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งมีพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเอาเปรี ยบเพศตรงกันข้ามเมื่อมีโอกาส ความไม่เสมอภาค
ระหว่างเพศ การดูถูกเพศตรงกันข้าม อันเป็ นผลต่อความรักความผูกพัน ความสงบสุ ข
ในครอบครัวและสังคมโดยรวม
2. ค่านิยมทางเพศที่ดีของสังคมไทย
2.1 หญิงไทยมักจะรักนวลสงวนตัว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
2.2 ชายไทยไม่ควรส�ำส่ อนทางเพศเพราะอาจเกิดผลเสี ยโดยการติดโรค
2.3 ชายไทยมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง ไม่หลอกลวง ไม่ข่มเหงน�้ำใจ
2.4 ชายไทยรับผิดชอบต่อครอบครัว
การสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพศในวัยรุ่ น เป็ นสิ่ งส�ำคัญส�ำหรับชีวิตวัยรุ่ นที่
ต้องการเพื่อนหรื อคนพิเศษที่เข้าใจ ให้ความเอื้ออาทร ช่วยเหลือ แต่การมีสมั พันธภาพ
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ระหว่างเพศจะต้องมีขอบเขตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของสังคมไทย ซึ่ งในการที่จะเลือกสัมพันธภาพระหว่างเพศแบบใดและปฏิบตั ิอย่างไร
จึงจะเหมาะสมนั้น วัยรุ่ นจะต้องมีวจิ ารณญาณมีสติสมั ปชัญญะ และมีเหตุผลในการเลือก
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับค่ านิยมทางเพศ
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมทางเพศ มีอยูห่ ลายประการ อาทิเช่น
1. ด้านเพื่อน เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่ นเป็ นอย่างมาก เนื่องจากว่า
โดย ธรรมชาติ วัยรุ่ นจะมีความผูกพันและให้ความสําคัญกับกลุม่ เพือ่ นมากทีส่ ุด มีการเลียนแบบ
เห็นคล้อยตาม ในหลายๆ ด้าน
2. ด้านครอบครัว เป็ นด้านที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมวัยรุ่ นเป็ นอย่างมากเช่นกัน
เพราะครอบครัว เป็ นสถาบันแรกของการปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ การเรี ยนรู ้แบบอย่าง
การแสดงออก บุคลิกภาพ ซึ่ งจะมีการ ลอกเลียนแบบ เรี ยนรู ้จากบิดามารดา ค่านิยมทาง
เพศที่ครอบครัวมีการปลูกฝังให้แก่บุตรมีความสาํ คัญต่อค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออก
เป็ นอย่างมาก (ปิ ยวร กุมภิรัตน์, 2546)
3. ด้านชุมชน เป็ น ด้านทีม่ อี ทิ ธิพลต่อเรื่ องเพศเช่นกัน โดยอาจมีอทิ ธิพลต่อเรื่ องเพศ
ทั้งด้านบวก และด้านลบ เช่น หากมีการเปิ ดเสรี ของสถานเริ งรมย์ วัยรุ่ นในชุมชน ก็จะเห็น
และชินต่อภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน จนคิดว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา
4. โรงเรี ยน ปัจจุบนั โรงเรี ยนเป็ นสถาบันที่เด็กวัยรุ่ นได้เรี ยนรู ้บทบาทเรื่ องเพศ
ผ่านหลักสู ตรต่างๆ ของโรงเรี ยน เช่น สุ ขศึกษา การอยูร่ ่ วมกันในสังคม ความเชื่อและ
ค่านิยมต่างๆ
5. สื่ อมวลชน สื่ อในปั จจุบนั มีความรวดเร็ ว ทันสมัยและกว้างไกล สามารถ
เรี ยนรู ้ได้อย่างกว้างไกล สื่ อเหล่านี้อาจเสนอทั้งสิ่ งที่ไม่ดี และสิ่ งที่ดี หากวัยรุ่ นไม่สามารถ
แยกแยะ ใช้ความคิด ความเชื่อ และกระบวนการกลุ่ม เลือกในสิ่ งที่มีผลทางลบต่อตนเอง
ต่อครอบครัว สังคมและชุมชน ก็จะทําให้วยั รุ่ นกลุ่ม นั้นได้รับการปลูกฝังค่านิยมในทาง
ไม่ถกู ต้อง เช่น การนําเสนอพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การ กอด จูบ เล้าโลม
การมีเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น
โดยงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั จะศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างชายกับหญิง
และศึกษาเบื้องต้นของค่านิยมทางเพศ ปั จจัยที่ส่งผลต่อค่านิยมทางเพศ ทั้งนี้จะน�ำแนวคิด
เกี่ยวกับค่านิ ยมทางเพศไปใช้ในการนิ ยามศัพท์ การออกแบบงานวิจยั และอภิปรายผล
ของงานวิจยั
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กรอบแนวคิดส� าหรับการวิจยั (Conceptual Framework)

ระเบียบวิธีการศึกษา

งานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research)
เป็ นการวิจยั เชิงส�ารวจ (Survey Resesrch) ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในเขตพื้นที่จงั หวัดเชี ยงใหม่และเชี ยงราย การก�าหนดขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
เป็ นสูตรการก�าหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) จ�านวนกลุม่ ตัวอย่าง 400 คน
โดยใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage random Sampling)
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จังหวัดเชียงราย ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถิติที่ใช้เป็ นค่าร้อยละ (Percentage) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
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ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 15-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 85.80 ส่ วนใหญ่เรี ยน
อยูร่ ะดับชั้นปี ที่ 1 คิดเป็ นร้อยละ 84.50 เปิ ดรับชมละครโทรทัศน์ที่มีเนื้ อหาเรื่ องเพศ
อยูใ่ นระดับปานกลาง ช่วงเวลาที่รับชมละครโทรทัศน์มากที่สุดคือช่วงเวลา 20.01-00.00 น.
คิดเป็ นร้อยละ 51.20 โดยจ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถามจ�ำแนกตามสถานภาพการสมรส
ของบิดา-มารดา พบว่า สถานภาพการสมรสกัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ร้อยละ 65.50
ผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นระดับความคิดเห็นต่อค่านิยมทางเพศ การรู ้เท่าทัน
สื่ อทางเพศ และปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อทางเพศ มีดงั นี้
1) ค่านิยมทางเพศ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงระดับความคิดเห็นต่อค่านิยมทางเพศของนักศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อค่านิยมทางเพศของนักศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่
นักศึกษาจะเห็นด้วยกับค่านิยมที่วา่ ชายไทยควรมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง ไม่หลอกลวง
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ไม่ขม่ เหงน�้ำใจมีคา่ เฉลีย่ มากสุด ( = 4.28) รองลงมานักศึกษาเห็นด้วยกับค่านิยมทีไ่ ม่ถกู ต้อง
ในสังคมไทย ทีเ่ ห็นว่าสิ่งทีว่ ยั รุ่นในปัจจุบนั มักจะใช้อารมณ์ตดั สินใจมากกว่าเหตุผล ( = 4.09)
และในปั จจุบนั เกิดปั ญหาหย่าร้างกันมากขึ้น เพราะมีรสนิยมแตกต่างกัน ( = 3.73)
2) การรู ้เท่าทันสื่ อทางเพศของนักศึกษา
ตารางที่ 2 ตารางแสดงระดับการรู ้เท่าทันสื่ อของนักศึกษา
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จากตารางที่ 2 แสดงระดับการรู ้เท่าทันสื่ อ พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีระดับ
การรู ้เท่าทันสื่ ออยูใ่ นระดับสู ง ( = 3.55) อยูใ่ นระดับที่ 3 คือสามารถประเมินค่าสื่ อ
(Evaluate) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สามารถแยกแยะได้วา่ ผูช้ ายข่มเหงรังแกผูห้ ญิง
เป็ นสิ่ งที่ผดิ จะส่ งผลต่อการใช้ชีวติ ในสังคม มีการรู ้เท่าทันระดับสูง ( = 4.09) รองลงมา
คือ สามารถน�ำเรื่ องความซื่ อสัตย์ต่อชี วิตคู่ที่ได้ชมจากละครโทรทัศน์ไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวันได้ ระดับสูง ( = 3.86)
3) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศของนักศึกษา
ตารางที่ 3 ตารางแสดงปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศ
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จากตารางที่ 3 ปั จจัยที่ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศ พบว่า ครอบครัว
(บิดา มารดา) ที่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตร ใกล้ชิดบุตร ก็จะมีโอกาสในการอบรม สัง่ สอน
และเป็ นแบบอย่างได้มากในเรื่ องของค่านิยมทางเพศมีคา่ เฉลีย่ มากที่สุด ( = 4.34) รองลงมา
คือ สถาบันแรกของการปลูกฝังค่านิ ยม ความเชื่อ การเรี ยนรู ้แบบอย่างการแสดงออก
บุคลิกภาพ มาจากครอบครัว (บิดา มารดา) ( = 4.25) และมีความคิด การแต่งกาย
การแสดงออก ที่คล้ายเพื่อน เพื่อให้เพื่อนยอมรับฉันเป็ นสมาชิกกลุ่มมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( = 3.20)
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ผลการวิเคราะห์ ค่าความถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regressions) เพือ่ ทดสอบ
ความสั มพันธ์ ของ ตัวแปร
ตัวแปรที่ทำ� นายปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อ จากตารางที่  4  จะเห็นว่า ตัวแปร
ที่สามารถพยากรณ์ระดับการเข้าถึงสื่ อ มีท้ งั หมด  2  ตัวแปร คือ เพื่อน (.223)  และชุมชน
(.183),  ตวั แปรทีส่ ามารถพยากรณ์ระดับการวิเคราะห์สื่อ มีท้งั หมด  2  ตวั แปร คือ  เพือ่ น (.276)
และชุมชน  (.310),  ตวั แปรที่สามารถพยากรณ์ระดับการประเมินค่าสื่ อ  มีท้ งั หมด  3  ตวั แปร  
คือ  การศึกษา (.308)  ครอบครัว  (.277)  และสื่ อ (.209)  สำ� หรับตัวแปรที่สามารถที่สามารถ
พยากรณ์ระดับการสร้างสรรค์สื่อ  มี 1  ตัวแปร  คือ  สื่ อ  (.286)
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ เพื่อพยากรณ์ตวั แปรอิสระที่มีผลต่อระดับ
การรู ้เท่าทันสื่ อ
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อภิปรายผล

งานวิจยั เรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ เรื่ อ งเพศของนัก ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่” ผูว้ ิจยั มีประเด็นข้อค้นพบจากผล
การวิจยั ซึ่งสามารถน�ำมาอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ระดับความคิดเห็นเรื่องค่ านิยมเรื่องเพศ
จากผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเรื่ องค่านิ ยมทางเพศของนักศึกษา พบว่า
ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.49) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ชายไทยควรมีความรับผิดชอบต่อเพศหญิง ไม่หลอกลวง ไม่ข่มเหงน�้ำใจมีค่าเฉลี่ยมากสุ ด
( = 4.28) รองลงมา คือ วัยรุ่ นในปั จจุบนั มักจะใช้อารมณ์ตดั สิ นใจมากกว่าเหตุผล
( = 4.09) วัยรุ่ นเปลี่ยนคู่นอนเป็ นเรื่ องที่ทำ� ได้ หากยังไม่แต่งงานมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
( = 2.60) ซึ่งสอดคล้องกับ สุ พตั รา บุญญานุภาพพงศ์ (2548) ที่กล่าวถึงค่านิยมที่ถกู ต้อง
ในประเทศไทยว่า ค่านิ ยมทางเพศเรื่ องที่ถูกต้องก็คือชายไทยควรมีความผิดชอบต่อ
เพศหญิง ไม่ควรหลอกลวง และไม่ข่มเหงน�้ำใจ ของผูห้ ญิง รวมถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์
นับว่าเป็ นสิ่ งส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับผูค้ รองเรื อน เพราะวุฒิภาวะทางอารมณ์จะเป็ นผูส้ ุ ขมุ รอบคอบ
มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถปรับตัวได้ดี
ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ถือว่านักศึกษาเห็นว่าค่านิยมดังกล่าวเป็ นค่านิยมที่ควรท�ำในสังคมไทย
ระดับการรู้ เท่ าทันสื่ อของนักศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมมีระดับการรู ้เท่าทันสื่ ออยูใ่ นระดับสู ง โดยเมื่อ
แยกเป็ นรายด้าน พบว่า นักศึกษาจะมีระดับการรู ้เท่าทันสื่ อเกือบทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
ยกเว้นด้านการสร้างสรรค์สื่อ ที่จะมีการรู ้เท่าทันสื่ ออยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจจะ
อธิบายได้วา่ นักศึกษายังคงมองสังคมไม่รอบด้าน เข้าใจชีวติ ไม่ถ่องแท้ ซึ่งนักศึกษายังคง
ต้องพึ่งพาการดูแลจากสถาบันต่างๆ ทั้งสถาบันครอบครัว การศึกษา สื่ อมวลชน ซึ่ งควร
แนะน�ำสื่ อที่เหมาะสมกับเยาวชน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในวัยผูใ้ หญ่ โดยจะ
แนะน�ำสื่ อที่เหมาะสมโดยการเริ่ มต้นที่การเลือกเนื้ อหาของสื่ อที่กลุ่มนักศึกษาสนใจ
จัดสาระส�ำคัญของเนื้อหาต่างๆ ให้สอดคล้องกับเรี ยนรู ้ โดยไม่เน้นเรื่ องความรุนแรง หรื อเน้น
เรื่ องเพศทีไ่ ม่เหมาะสม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุขใจ ประเทืองสุขเลิศ
(2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู ้ของคนไทยเกี่ยวกับความส�ำคัญของการรู ้เท่าทันสื่ อ
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ในยุคโลกาภิวตั น์ พบว่า ทักษะการประเมินค่าสื่อเป็ นทักษะทีใ่ ห้ความส�ำคัญมากเป็ นอันดับแรก
ในขณะที่ทกั ษะการสร้างสรรค์สื่อถือเป็ นอันดับสุ ดท้าย
ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการรู้ เท่ าทันสื่ อเรื่องเพศ
ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศ ผลการวิจยั พบว่า ครอบครัว
มีผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อมากที่สุด จะเห็นได้ว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัด
เชียงใหม่และเชียงรายยังคงให้ความส�ำคัญกับสถาบันแรกอยู่ สถาบันครอบครัวยังคงเป็ น
สถาบันของการปลูกฝังค่านิยม ความเชื่อ การเรี ยนรู ้ แบบอย่างการแสดงออก โดยที่ครอบครัว
(บิดา มารดา) ที่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตรอย่างใกล้ชิด ก็จะมีโอกาสในการอบรมสัง่ สอน
เป็ นแบบอย่างได้มากในเรื่ องของค่านิยมทางเพศ ซึ่งสอดคล้องกับปิ ยวร กุมภิรัตน์ (2546)
ที่กล่าวว่าเป็ นด้านที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมวัยรุ่ นเป็ นอย่างมากเช่นกัน เพราะครอบครัว
เป็ นสถาบันแรกของการปลูกฝังค่านิ ยม ความเชื่อ การเรี ยนรู ้แบบอย่างการแสดงออก
บุคลิกภาพ ซึ่ งจะมีการลอกเลียนแบบ เรี ยนรู ้จากบิดามารดา ค่านิยมทางเพศที่ครอบครัว
มีการปลูกฝังให้แก่บุตรมีความสําคัญต่อค่านิยมและพฤติกรรมการแสดงออกเป็ นอย่างมาก
เช่น บางครอบครัวถือว่าควรแสดงออกถึงการรักนวล สงวนตัว การไม่ชิงสุ กก่อนห่ าม
ครอบครัวที่มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตร ใกล้ชิดบุตร ก็จะมีโอกาสในการอบรม สั่งสอน
และเป็ นแบบอย่างได้มาก แต่หากครอบครัวที่ไม่มีเวลาสาํ หรับบุตร ต้องใช้เวลาในการ
ทํามาหาเลี้ยงชีพ บุตรก็จะขาดโอกาสทีจ่ ะได้รบั การอบรมปลูกฝังเลี้ยงดูทถี่ กู ต้อง แต่บตุ รจะไป
เรี ยนรู ้ลอกเลียนแบบตามสภาพการณ์ เช่น จาก กลุม่ เพือ่ น และปัจจุบนั วัยรุ่ นหญิงบางส่วนก็
มีคา่ นิยมการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นสมรสเป็ นเรื่ องที่สามารถยอมรับได้ (ปิ ยวร กุมภิรัตน์, 2546)
นอกจากนี้ นกั ศึกษายังเห็นว่าสื่ อมวลชนก็เป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการรู ้
เท่าทันสื่อเรื่ องเพศ ด้านสื่อสอดคล้องกับ นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์ และคณะ (2540) กล่าวว่า
ในปั จจุบนั กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเป็ นอย่างมาก
สิ่ งสําคัญที่เป็ นตัวถ่ายทอดความรู ้และค่านิยมทางเพศให้แก่วยั รุ่ น คือสื่ อ และเทคโนโลยี
ที่มีการพัฒนาก้าว ไกลในยุคปั จจุบนั มาก วัยรุ่ นจะรับและเลียนแบบโดยเห็นว่าเป็ น
เรื่ องธรรมดา เป็ นเรื่ องที่ทนั สมัย มากกว่าที่จะศึกษาอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น หากวัยรุ่ นมีการรับรู ้
ค่านิ ยมทางเพศจากสื่ อ โดยขาดการวิเคราะห์ ไตร่ ตรอง หรื อขาดผูช้ ่วยชี้แนะแนวทาง
อาจทาํ ให้วยั รุ่ นได้รับรู ้ประสบการณ์ที่ไม่ เหมาะสมได้ นอกจากนี้ ด้านการสื่ อสารที่มี
ความรวดเร็ ว ว่องไว ทันสมัย สามารถติดต่อกันได้ทวั่ โลก ทาํ ให้วยั รุ่ นสามารถติดต่อ
เพศตรงข้ามได้อย่างเสรี โอกาสที่จะมีความ เสี่ ยงทางด้านเพศสูงขึ้น
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ข้ อเสนอแนะจากงานวิจยั
1. จากผลการวิจยั จะพบว่านักศึกษาจะมีการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศพบว่าอยูใ่ น
ระดับมาก คืออยู่ ระดับที่ 3 การประเมินค่าสื่ อได้ ซึ่งผูว้ จิ ยั เห็นว่านักศึกษาควรจะรู ้เท่าทัน
สื่ อในระดับที่ 4 คือการสร้างสรรค์สื่อ ดังนั้น จึงควรมีการสนับสนุนทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อ
ของวัยรุ่ นให้ไปถึงระดับดังกล่าว เพือ่ ช่วยเสริ มสร้างภูมคิ มุ ้ กันให้กบั วัยรุ่ น ป้ องกันให้มกี าร
ด�ำเนินชีวติ ไปในทางที่เหมาะสม
2. ผลการวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อเรื่ องเพศ ปัจจัยที่มีความส�ำคัญ
มากที่สุดได้แก่ครอบครัว เพื่อน สถาบันการศึกษา และสื่ อมวลชน ดังนั้น ควรมีการเน้น
กิจกรรมที่เป็ นการส่ งเสริ มความรู ้ความ เข้าใจในการรู ้เท่าสื่ อเรื่ องเพศของคนในครอบครัว
โดยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นภาครัฐ อาจจะหาวิธีการส่ งเสริ ม เพื่อให้เข้าถึงครอบครัว
ที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจในด้านค่านิยมทางเพศของผูช้ มละครโทรทัศน์
ทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณภาพ เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาเนื้ อหา
ของละครโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสารของผูช้ มละครโทรทัศน์ต่อไป
2. ควรศึกษาถึงค่านิยมทางเพศในสื่ ออื่นๆ เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร เป็ นต้น
เพื่อน�ำผลวิจยั มาเปรี ยบเทียบ และเข้าใจรู ปแบบการน�ำเสนอเนื้ อหาความรักหนุ่มสาว
ผ่านสื่ อต่างๆ มากขึ้น
3. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษากลุ่มเป้ าหมายในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น
ควรจะศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อให้เห็นทิศทางหรื อแนวทางการรู ้เท่าทันสื่ อ
ในเรื่ องค่านิยมทางเพศ
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