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Abstract 
 The objectives of this research were to study the causes of unsuitable media consumption 

behavior and to investigate the predictive factors of intellectual media consumption behavior of 

undergraduate students in Bangkok. Both qualitative and quantitative methods were used. The 

qualitative method in this research was in-depth interviews and focus group. The interviewed key 

informants consisted of 1) scholars from the field of communication arts and psycho-behavioral 

science 2) persons who involved in child and adolescent development from public and private 

organizations 3) undergraduate students of universities in Bangkok. In terms of the quantitative 

method, the samples consisted of 481 undergraduate students in Bangkok. They were selected via 

multi - stage random sampling. The data were collected by questionnaires. Statistical methods used to 

analyze data were Pearson Product Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple regression. 

The results indicated some important the personal factors, like students lacking in media literacy, 

awareness of media effect ,inquiry and self control. In terms of social factors, students were induced to 

consume unsuitable media by peer group and were unsuitably socialized by family. Educational 

institutes didn’t support to develop students’ media literacy and thinking skill system. Media producers 

lacked ethics. Besides, entrepreneurs and government officers lacked social responsibility. All together, 

media literacy, self control, inquiry and influence of peer group, were the co-predictors of 

undergraduate students’ intellectual media consumption behavior that could be predictable at 40.0 

percent, with statistical significance at the .001 level. 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคส่ือที่ไมเหมาะสม และศึกษาปจจัย

ทำนายพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ใชวิธีการวิจัย

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมผูใหขอมูลสำคัญไดแก 1) กลุมของนักวิชาการทางดาน

นิเทศศาสตรและดานจิตพฤติกรรมศาสตร 2) กลุมของบุคคลท่ีทำงานเกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้ง

จากองคกรภาครัฐและเอกชน และ 3) กลุมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับการ

วิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 481 คน ไดมาจากการสุมแบบ

หลายขั้น เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติ

สหสัมพันธของเพียรสัน และ สถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรทีละขั้น ผลวิจยัพบวา สาเหตุของ

พฤติกรรมการบริโภคส่ือที่ไมเหมาะสมของนักศึกษา ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย การไมรูเทาทันสื่อ 

การขาดความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ การขาดการใฝรู การขาดความสามารถในการควบคุมตนเอง และ 2) 

ปจจัยทางสังคม ไดแก อิทธิพลของกลุมเพื่อนในการชักจูงใหเปดรับสื่อที่ไมเหมาะสม การถายทอดทางสังคม

จากครอบครัวที่ไมเหมาะสม สถาบันการศึกษาไมสงเสริมการพัฒนาการรูเทาทันสื่อและระบบการคิดของผูเรียน 

การขาดจรรยาบรรณของสื่อ การขาดความรับผิดชอบตอสังคมของผูประกอบการและเจาหนาที่ของรัฐ และมี

ปจจัย4 ตัวแปรที่รวมกันทำนายพฤติกรรมการบริโภคส่ือดวยปญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก การรูเทาทันสื่อ การควบคุมตน การใฝรูและอิทธิพลของกลุมเพื่อน ท้ังสี่ตัวแปรนี้รวม

กันทำนายไดรอยละ 40.0 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
 

คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา การรูเทาทันสื่อ  
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ที่มาและความสำคัญของปญหา 
 ในทามกลางกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยมที่

กำลังครอบงำสังคมไทยในปจจุบัน สื่อมวลชนถูกนำ

มาใชเปนเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อ กระตุน 

ชักจูงใจใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาและบริการตางๆ 

ทุกวันนี้สื่อมวลชนไดเขามามีอิทธิพลตอการปลูกฝง

และเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความเชื่อ คานิยม 

ความรูสึกนึกคิด อารมณและพฤติกรรมของประชาชน 

ในสังคม รวมถึงสื่อมวลชนยังมีสวนในการกำหนด

แบบแผนในการใชชีวิตของผูคนในยุคปจจุบัน (เอื้อจิต 

วิโรจนไตรรัตน,2540:16;นภินทร ศิริไทย, 2547:56; 

Pearson & Nelson, 2000:132) นอกจากน้ี สื่อมวลชน 

ยังมีอิทธิพลตอการกระตุนพฤติกรรมการบริโภคของผู

บริโภคในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะกับกลุมเยาวชน วัยรุน 

นิสิตนักศึกษาซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่สำคัญของธุรกิจ

สื่อสารมวลชน เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้มีกำลังซื้อสูง

และเปนกลุมที่ถูกชักจูงไดงายเพราะมักใชอารมณและ

ความรูสึกเปนตัวแปรในการตัดสินใจ (รดี ธนารักษ, 

2544:4-5) ทั้งนี้หากกลุมดังกลาวเปดรับสื่อและมี

พฤติกรรมการบริโภคสื่อโดยไมใชปญญา ขาดวิจารณ

ญาณ ขาดการวิเคราะห วิพากษประเมินเนื้อหาที่สื่อ

นำเสนออาจตกเปนเหยื่อคานิยมที่สื่อจงใจนำเสนอ

เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจโดยไมรูตัว  

 ในชวงทศวรรษที่ผานมานักวิชาการทางดาน

สื่อสารมวลชนและผู เชี่ยวชาญทางสุขภาพตาง

ตระหนักเปนอยางดีวา สื่อไดเขามามีอิทธิพลตอการ

ดำเนินชีวิตและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมสุขภาพของ

เยาวชนมากข้ึน ทั้งนี้จากการศึกษาเอกสารและงาน

วิจัยหลายเร่ือง พบวา การใชสื่อมีผลกระทบในทาง

ลบตอเด็กและเยาวชน อาทิ ปญหาเกี่ยวกับคานิยม

และพฤติกรรมทางเพศ มีการศึกษาจำนวนมากพบวา 

ความออนไหวตออิทธิพลของสื่อมวลชนของวัยรุนมี

ผลตอเจตคติ คานิยมและความเช่ือทางเพศของ

วัยรุน(American academy of pediatrics, 2001: 

191-194; Brown, Greenberg,& Buerkel-

Rothfuss,1993: 511-525) นอกจากน้ี การเปดรับ

ภาพโป สื่อลามกที่ปรากฏในสื่อตางๆไมวาจะเปนทาง

อินเตอรเน็ต นิตยสาร การตูนวีซีดีนั้นมีผลกระทบตอ

พัฒนาการและคานิยมทางเพศของเยาวชนทำให

เยาวชนกลายเปนคนที่มีเพศสัมพันธแบบไมรับผิด

ชอบ (ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์, 2547: 5-6) นอกจาก

ปญหาที่กลาวไปในขางตนแลว ทุกวันนี้สื่อโฆษณามี

อิทธิพลอยางมากตอการสรางหรือการเปล่ียนแปลง

เจตคติและคานิยมของผูบริโภคสื่อโดยเฉพาะกับกลุม

วัยรุนที่สวนใหญมักจะเลียนแบบส่ิงที่พวกเขาเห็นใน

สื่อหรือบางคนนำมายึดถือเปนแบบอยางก็มีจนบาง

ครั้งถึงกับหลงติดคุณคาเทียมมากกวาคุณคาแท 

(พนิตตา วงษแจง และดวงนภา ปานเพ็ชร, 2544) 

อยางไรก็ตามปญหาท่ีเกิดจากอิทธิพลของส่ือก็ไมไดมี

ผลกระทบตอกับผูรับสื่อทุกคน หากวาผูรับสื่อรูจัก

เลือกบริโภคสื่อโดยใชปญญาดวยแลว ปญหาการถูก

ครอบงำจากอิทธิพลของส่ือดังกลาวก็คงไมสงผล 

กระทบตอบุคคลน้ันๆ 

 ทั้งนี้ปญหาเร่ืองของการไมรูจักบริโภคสื่อดวย

ปญญาของเยาวชนไทยสะทอนใหเห็น ไดจากการการ

ศึกษาของอมรวิชช นาครทรรพ หัวหนาทีมวิจัยระดับ

ประเทศโครงการ Child Watchไดนำเสนอผลวิจัยจาก

การติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัดซึ่ง

เก็บขอมูลกลุมตัวอยางประมาณ 1.2 แสนคน ทั่ว

ประเทศ ตั้งแตป 2547-2548 ผลการวิจัยปจจัยลบ

เรื่องเด็กกับสื่อ พบวา เด็กมัธยมถึงอุดมศึกษาดู

การตูนโป วีซีดีโป เว็บโป เปนครั้งคราวถึงเปนประจำ

มีถึงรอยละ 30, 39 และ 27 ตามลำดับ เด็กมัธยมถึง

อุดมศึกษาเลนพนันบอล หวยบนดินและสงSMSชิง

โชคเปนครั้งคราวถึงเปนประจำมีถึงรอยละ 18 ,20 

และ 33 ตามลำดับ (มติชน,5 มกราคม 2549 : 13) 

ในขณะที่ ในป 2548-2549 ผลวิจัยพบวา เด็กมัธยม

ถึงอุดมศึกษาดู วีซีดีโป เว็บโป เปนครั้งคราวถึงเปน

ประจำมีถึง 41% และ 30% ตามลำดับ ตัวเลข
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ดังกลาวเพิ่มขึ้นจากในป 2547 - 2548 (ผูจัดการออน

ไลน, 27 ธันวาคม 2549) และในป 2550 - 2551 ผล

การสำรวจ พบวา เด็กและเยาวชนใชเวลากับส่ือ

ประเภทตางๆ สูงมากถึงวันละ 6-7 ชั่วโมงโดยหมด

ไปกับโทรทัศนราว 3 ช่ัวโมง อินเตอรเน็ตกวา 2 

ชั่วโมงและโทรศัพทอีกชั่วโมงครึ่งหรือเทากับครึ่งชีวิต

ยามตื่นของเด็กก็วาได (มติชนออนไลน, 7 มกราคม 

2552) ปญหาดังกลาวสะทอนใหเห็นถึงสภาวการณ

ของการไมรูจักบริโภคสื่อดวยปญญาของเยาวชนไทย

ในยุคปจจุบัน 

 จากสถานการณปญหาดังกลาวขางตน ทำให

คณะผูวิจัยสนใจศึกษาสาเหตุของปญหาพฤติกรรม

การบริโภคสื่อที่ ไมเหมาะสมของนักศึกษาระดับ

อุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาปจจัย

ตางๆ ที่ทำนายพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา

ของนักศึกษาระดับ อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหา 

นคร ผลการศึกษาที่ไดจะทำใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้ง

หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและสถาบันทาง

สังคมตางๆ ไดตระหนักและนำไปใชเปนขอมูลในการ

แสวงหาแนวทางเพื่ อสร างรูปแบบการพัฒนา

พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาใหกับกลุมนัก

ศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เ พ่ือศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการ

บริโภคสื่อที่ไมเหมาะสมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน

บุคคล ปจจัยทางสังคมและพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

ดวยปญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยในการทำนายพฤติกรรม

การบริโภคสื่อดวยปญญาของนักศึกษาระดับอุดม 

ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ คณะผูวิจัยไดบูรณาการแนว

คิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งทางสังคมวิทยา 

จิตวิทยาและนิเทศศาสตรมาเปนกรอบแนวคิดในการ

วิจัย โดยทำการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตรใชแนวคิด

พื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคมของ

แบนดูรา (Bandura,1986) เปนกรอบในการวิเคราะห

สาเหตุของพฤติกรรม โดยทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา

พฤติกรรมของคนเราน้ันไมไดเกิดขึ้นและเปลี่ยน 

แปลงไปเนื่องจากปจจัยทางสภาพ แวดลอมแตเพียง

อยางเดียว หากแตวาจะตองมีปจจัยสวนบุคคลรวม

ดวยและการรวมของปจจัยสวนบุคคลนั้นจะตองรวม

กันในลักษณะซึ่ งกันและกันกับปจ จัยทางด าน

พฤติกรรมและสภาพแวดลอม ซึ่งจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีเกี่ยว 

ของกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา ไดแก 

การรูเทาทันส่ือ การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ 

การใฝรู และการควบคุมตน (Potter , 1998; 

Buckingham, 2003; Hindin, 2001; Potter, 2005 

และ ดวงเดือน พันธุมนาวิน อรพินทร ชูชม และ  

สุภาพร ลอยด, 2529) สวนปจจัยทางดานสังคมที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา 

ไดแก การถายทอดทางสังคมจากครอบครัว และ 

อิทธิพลของกลุมเพ่ือน (มะลิ วิมาโน, 2540; จุฑาพัฒน 

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2547 และผจงจิต อินทสุวรรณ 

และคณะ, 2547) ดังนั้นคณะผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัยโดยสามารถเขียนแสดงใหเห็นใน

ภาพประกอบ 1 ไดดังนี้ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธทางบวก

กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพ มหานคร 

 2. ปจจัยทางสังคมมีความสัมพันธทางบวก

กับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพ มหานคร 

 3. ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางสังคม

สามารถทำนายพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา

ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดใชวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ 

 1. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ คณะผูวิจัยไดศึกษา

เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอ 1ในสวนของการศึกษา

สาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่ไมเหมาะสมของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร การเก็บ

รวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 

interviews) กลุมของนักวิชาการทางดานนิเทศศาสตร 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ดานจิตพฤติกรรมศาสตรและกลุมของบุคคลที่ทำงาน

เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมจำนวน 10 

คน นอกจากนี้ใชการสนทนากลุม(Focus group)กับ

กลุมนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำนวน 20 คน 

 2. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ คณะผูวิจัยได

ศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย ขอ 2 และ 3  

ในสวนของการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวน

บุคคล ปจจัยทางสังคมและพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

ดวยปญญาและศึกษาปจจัยในการทำนายพฤติกรรม

การบริโภคสื่อดวยปญญา 

 กลุมตัวอยางที่ทำการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ไดแก 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานครจำนวน 481 คนไดมาจากการ

สุมแบบหลายขั้น(Multi-stage sampling) ในระดับ

มหาวิทยาลัย กลุมสาขาวิชาและคณะ 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบวัด

พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาและแบบวัดปจจัย

สวนบุคคลและปจจัยทางสังคม ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์

พฤติกรรมการบริโภคส่ือดวยปญญา 

ปจจัยสวนบุคคล 
- การรูเทาทันสื่อ 

- การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ 

- การใฝรู 

- การควบคุมตน 

ปจจัยทางสัมคม 
- การถ ายทอดทางสัมคมจาก

ครอบครัว 

- อิทธิพลของกลุมเพ่ือน 
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ความเชื่อมั่นแอลฟาของครอนบาคของแบบวัดอยู

ระหวาง 0.66 - 0.85 คณะผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบ 

รวมขอมูลระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 

2552  

 สำหรับสถิติที่ ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานคร้ังนี้ ไดแก สถิติสหสัมพันธของ

เพียรสัน และสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ

เพิ่มตัวแปรทีละขั้น (Stepwise multiple regression 

analysis)  

 

ผลการวิจัย  
 1. สาเหตุสำคัญของปญหาพฤติกรรมการ

บริโภคสื่อที่ไมเหมาะสมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แบงไดเปน 2 ปจจัยหลัก 

ไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย การไมรูเทา

ทันสื่อ การขาดความตระหนักถึงผลกระทบของส่ือ 

การขาดการใฝรู การขาดความสามารถในการควบคุม

ตนเอง และ 2) ปจจัยทางสังคม ประกอบดวย อิทธิพล 

ของกลุมเพื่อนในการชักจูงใหเปดรับสื่อที่ไมเหมาะสม 

การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวที่ไมเหมาะสม 

สถาบันการศึกษาไมสงเสริมการพัฒนาการรูเทาทัน

สื่อและระบบการคิดของผูเรียน การขาดจรรยาบรรณ

ของสื่อ และขาดความรับผิดชอบตอสังคมของผู

ประกอบการและเจาหนาที่ของรัฐ 

 2. ปจจัยสวนบุคคลทุกตัวมีความสัมพันธ 

ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยการควบคุมตน

มีความสัมพันธสูงสุดกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือดวย

ปญญา (r = 0.527) รองลงมาไดแก การรูเทาทันสื่อ 

(r = 0.473) การใฝรู( r = 0.425) และการตระหนักถึง

ผลกระทบของสื่อ (r = 0.397) ตามลำดับ เปนไปตาม

สมมติฐานขอ 1 

 3. ปจจัยทางสังคมทุกตัวมีความสัมพันธทาง

บวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยอิทธิพลของกลุม

เพื่อนมีความสัมพันธสูงสุดกับพฤติกรรมการบริโภค

สื่อดวยปญญา (r = 0.509) รองลงมา ไดแก การ

ถายทอดทางสังคมจากครอบครัว (r = 0.341)เปนไป

ตามสมมติฐานขอ 2  

 4. ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางสังคม

สามารถทำนายพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา

ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการการรูเทาทันสื่อเปนตัวทำนายที่มีอิทธิพลสูง

ที่สุดตอพฤติกรรมการบริโภคส่ือดวยปญญา (β= 

0.272) รองลงมา คือ การควบคุมตน (β= 0.210) 

อิทธิพลของกลุมเพื่อน (β= 0.188) การใฝรู (β = 

0.152) โดยทั้งส่ีตัวแปรนี้รวมกันทำนายพฤติกรรม

การบริโภคส่ือดวยปญญาไดรอยละ 40 อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 เปนไปตามสมมติฐาน

ขอ 3 

 

อภิปรายผล 
 คณะผูวิจัยอภิปรายผลจากขอคนพบจากผล

วิจัยตามวัตถุประสงคและสมมติฐาน ดังมีรายละเอียด

ตอไปนี้ 

 จากผลการศึกษาสาเหตุของพฤติกรรมการ

บริโภคสื่อที่ไมเหมาะสมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา มีสาเหตุมาจากท้ัง

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางสังคม สำหรับปจจัย

สวนบุคคลน้ันเปนการพิจารณาจากการขาดคุณลักษณะ 

สำคัญหลายประการของนักศึ กษาที่ ส งผลต อ

พฤติกรรมการบริโภคสื่อที่ไมเหมาะสม น่ันคือเมื่อ 

นักศึกษาขาดการรูเทาทันสื่อ ขาดการตระหนักถึง

ผลกระทบของส่ือ รวมทั้งขาดความสามารถในการ

ควบคุมตนทำใหนักศึกษาแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการ

บริโภคส่ือที่ไมเหมาะสมเกิดขึ้น ผลวิจัยนี้สอดคลอง

กับแนวคิดของกลุมเยาวชนพิทักษสิทธิผูบริโภค 

จังหวัดสุราษฎรธานีที่ชี้ใหเห็นเชนกันวาเยาวชนยัง

ขาดทักษะที่จำเปนในการเลือกสื่อ การวิเคราะหขอ

เท็จจริงจากสื่อ เมื่อเยาวชนขาดทักษะที่จำเปนในการ
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ใชสื่อทำใหเกิดผลกระทบหลายอยางตามมา ไมวาจะ

เปนการใชสื่อที่ไมเหมาะสมและการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมไปตามสื่อนั้นๆ เชน สุขภาพ สุขภาวะทั้ง

ดานรางกาย จิตใจและอารมณ  

 นอกจากนี้ในสวนปจจัยทางสังคมที่เกี่ยวของ

กับสถาบันและกลุมคน เริ่มตั้งแตสถาบันครอบครัว 

สถาบันการศึกษา กลุมเพื่อน สื่อมวลชน และ

เจาหนาที่ของรัฐตางเปนสาเหตุของปญหาเชนกัน 

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาปจจัยทางสังคมประการแรก ไดแก 

การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวที่ไมเหมาะสม 

ในการศึกษาครั้งนี้พบวา ปญหาพฤติกรรมการบริโภค

สื่อที่ไมเหมาะสมของนักศึกษาสาเหตุสวนหนึ่งมีผล

มาจากรูปแบบการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัวตั้งแต

วัยเด็กที่บมเพาะนิสัย ความคิด พฤติกรรมและการ

เปนตัวแบบในการเลือกสื่อ กลาวคือ ครอบครัวที่มี

การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย แบบตามใจ

โดยพอแมไมมีเวลาดูแลใกลชิดจนบุตรหลานขาดการ

ไดรับคำแนะนำที่ดีจากครอบครัว หรือบางสวนเลี้ยงดู

แบบเขมงวดมีการควบคุมมากเกินไปก็อาจเปนที่มา

ของปญหาพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่ไมเหมาะสมได

เชนกัน ทั้งนี้เมื่อครอบครัวไมสามารถช้ีนำแสดง

บทบาทของการมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เหมาะสม

ได พฤติกรรมการบริโภคส่ือที่ไมเหมาะสมของนัก

ศึกษายอมเกิดขึ้นและเม่ือพิจารณาปจจัยทางสังคม

ประการตอมา คือ อิทธิพลของกลุมเพื่อน พบวา 

เพื่อนมีบทบาทในการเปนผูชักจูงในการบริโภคส่ือที่

ไมเหมาะสม ซึ่งเด็กวัยรุนจะยอมทำตาม เพ่ือใหเกิด

การยอมรับในกลุมเพื่อน หรือตองการใหตนเองเปน

จุดสนใจ ผลการวิจัยนี้มีความสอดคลองกับงานวิจัย

ของอัญชิสา ปงคำเฟย (2547) ที่ศึกษาการขัดเกลา

ทางสังคมกับพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนของวัยรุนใน

สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาพบ

วา กลุมเพื่อนเปนสถาบันท่ีมีสวนปลูกฝงใหเกิด

พฤติกรรมการบริโภคนิยม พฤติกรรมการด่ืมเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล พฤติกรรมการเลนการพนัน พฤติกรรม 

การใช สารเสพติดและพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ

อยางเสรี เนื่องจากเกิดกระบวนการเลียนแบบภายใน

กลุม ปจจัยทางสังคมประการตอมา คือ สถาบันการ

ศึกษานับวาเปนปจจัยหนึ่งที่ถูกระบุวาเปนสาเหตุของ

พฤติกรรมการบริโภคสื่อที่ไมเหมาะสม ผูใหขอมูล

สำคัญสวนหนึ่งเห็นวา ระบบการศึกษาในปจจุบันนั้น

ไมเอื้อตอการสงเสริมการพัฒนาระบบการคิด การรู

เทาทันส่ือของเยาวชน เยาวชนจึงขาดการศึกษาไม

ไดรับการแนะนำในการบริโภคสื่อที่ถูกตอง ปจจัยนี้จึง

สะทอนถึงความบกพรองในการแสดงบทบาทของ

สถาบันการศึกษาที่มิใชเพียงระดับอุดมศึกษา แตเริ่ม

นับตั้งแตโรงเรียนเปนตนมาซึ่งจากการเสวนา “ปญหา

ความรุนแรงในโรงเรียนและแนวทางในการแกไข” 

โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้นชี้วา เด็กเรียนรูจาก

ผูใหญและถูกปลูกฝงความกาวราว ยกยองความรุนแรง 

การลอเลียนเหยียดหยามในสื่อตางๆ เชน ภาพยนตร 

ละครโทรทัศน เกมที่สอนวิธีการกออาชญากรรมทุก

รูปแบบลวนปลูกฝงใหเด็กเกิดพฤติกรรมกาวราวรุนแรง 

ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการไมไดสอนวิธีอื่นใหครูใน

การแกปญหาเพียงแตสอนนักเรียนใหเรียนเกงแตไม

ไดสอนการจัดการพฤติกรรมเด็ก (ขาวสด, 9 กุมภาพันธ 

2550 : ออนไลน) นอกจากนี้ในสวนของส่ือมวลชน

เองก็เปนสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคส่ือที่ไม

เหมาะสม เน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ

สื่อสารประกอบกับสภาพสังคมท่ีมีเสรีภาพในการ

สื่อสารมากขึ้นและการพัฒนาไปอยางรวดเร็วของ

อุตสาหกรรมส่ือมวลชนทำใหสื่อตางๆ สามารถเขาถึง

ประชาชนจำนวนมากอยางทั่วถึง รวดเร็ว และครอบ 

คลุม จากสมรรถนะดังกลาวของส่ือมวลชน ทำใหสื่อ

นับเปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทและทรงพลัง

อยางยิ่งในสังคมปจจุบัน แตจุดสำคัญที่เปนปญหาที่

ไดรับการวิพากษวิจารณกันมาก ไดแก การขาด

จรรยาบรรณของส่ือโดยมุงหาผลประโยชนผล กำไร

เปนหลัก และสาเหตุอีกประการหน่ึง น่ันคือการ
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ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของ

กับการจัดการส่ือแตมิไดดำเนินการตามมาตรการทาง

กฎหมายอยางเครงครัด ปจจัยตางๆเหลาน้ีเปนสวน

เสริมสำคัญทำใหพฤติกรรมการบริโภคที่ไมเหมาะสม

ของนักศึกษายังไมสามารถลดความรุนแรงของปญหา

ลงได  

 การอภิปรายผลจากขอคนพบตามสมมติฐาน
การวิจัย 
 จากผลวิจัยท่ีสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 พบวา 

ปจจัยสวนบุคคลทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบ

ดวยปจจัยดังนี้ 

 1. การควบคุมตนมีความสัมพันธทาง บวก

สูงสุดกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา แสดง

วา นักศึกษาที่มีการควบคุมตนสูง ทำใหมีพฤติกรรม

การบริโภคสื่อดวยปญญาสูงดวย การท่ีพบผลเชนนี้ 

เนื่องมาจากการควบคุมตนเปนปจจัยท่ีมีอยู ในตัว

บุคคลอยูแลว การควบคุมตนเปนความสามารถใน

การกำหนดตนเองของบุคคลท้ังดานความคิด อารมณ 

ความรูสึกและการกระทำ หากบุคคลมีความ สามารถ

ในการควบคุมตนสูงก็จะสามารถละเวนการกระทำท่ี

ไมเกิดผลดีแกตน ผลวิจัยที่พบนี้สอดคลองกับงาน

วิจัยของผจงจิต อินทสุวรรณและคณะ (2547) ท่ีพบ

วา การควบคุมตนเปน ตัวแปรที่มีความสัมพันธทาง

บวกกับพฤติกรรมการบริโภคดวยปญญาอยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  2. การรูเทาทันสื่อมีความสัมพันธทางบวก

รองลงมา แสดงวา การท่ีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานครมีการรูเทาทันสื่อสูงทำใหมี

พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาสูงดวย การท่ีพบ

ผลเชนนี้ อธิบายตามแนวคิดเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อ

ไดวาบุคคลที่มีการรูเทาทันสื่อสูงจะสามารถวิเคราะห 

วิพากษ ประเมินสิ่งท่ีสื่อนำเสนอไดและสามารถเลือก

รับและใชประโยชนจากเนื้อหาสื่อไดอยางมีประสิทธิผล 

มากยิ่งขึ้น (Baran, 2004:50 & Davis, 1992: online) 

โดยการรูเทาทันสื่อจะชวยเสริมสรางพลังอำนาจใหผู

รับส่ือสามารถที่จะเลือกรับและใชสื่ออยางมีประสิทธิผล 

ในบริบทตางๆ และสามารถใชประโยชนจากเนื้อหา

สื่อไดอยางมีประสิทธิผล (Halliday & Blackburn, 

2003: online; Baran, 2004: 50) สอดคลองกับงาน

วิจัยของคูเซล (อดุลย เพียรรุงโรจน, 2543: 139 

อางอิงจาก Kusel, 1999) ที่ไดทำการศึกษาเพื่อสอน

วัยรุนหญิงใหรูจักวิธีวิเคราะหเชิงวิพากษสารท่ีมาจาก

สื่อเพื่อใหพวกเขารูจักตั้งขอสงสัยเกี่ยวกับมาตรฐาน

ของรูปลักษณภายนอกและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไมดี

ตอสุขภาพ ผลวิจัยสรุปไดวา กลุมทดลองเม่ือเปรียบ

เทียบผลการทดสอบกอนกับผลการทดสอบหลัง พบ

วา ระดับของการอดอาหาร ความไมพอใจรูปราง 

ความคาดหวังและความปรารถนาในรูปรางลดลง

อยางมีนัยสำคัญและการเห็นคุณคาในตนเองเพิ่มขึ้น

กวากอนการทดลอง  

 3. การใฝรูมีความสัมพันธทางบวกรองลงมา 

กลาวคือการที่นักศึกษาระดับอุดม ศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครมีการใฝรูสูงทำใหมีพฤติกรรมการ

บริโภคสื่อดวยปญญาสูงดวย เน่ืองจากการใฝรูเปน

คุณลักษณะของความกระตือรือรนในการแสวงหา

ความรูอยางสม่ำเสมอ นับเปนคุณสมบัติที่เอื้ออำนวย

ตอการคิด(ทิศนา แขมมณีและคณะ, 2544: 106)และ

สงผลตอพฤติกรรมและการกระทำของบุคคล พฤติกรรม 

การบริโภคสื่อดวยปญญาเปนการกระทำที่ผานกระบวน 

การคิดวิเคราะหและไตรตรองอยางมีเหตุผลกอนท่ีจะ

ตัดสินใจเลือกบริโภคสื่อ ขอมูลขาวสาร การกระทำ

ดังกลาวตองผานกระบวนการคิด ดังนั้นการใฝรูจึงมี

ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

ดวยปญญา 

 4. การตระหนักถึงผลกระทบของส่ือมีความ

สัมพันธทางบวกรองลงมา กลาวคือ การที่นักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีการ

ตระหนักถึงผลกระทบของส่ือสูงทำใหมีพฤติกรรมการ



 

ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม 2553 130วารสารพฤติกรรมศาสตร 

บริโภคสื่อดวยปญญาสูงดวย การท่ีพบผลเชนนี้ 

เนื่องจากการตระหนักถึงผลกระทบของส่ือเปนผลมา

จากการท่ีบุคคลนั้นมีความรูเก่ียวกับผลกระทบทั้งดาน

บวกและดานลบของส่ือท่ีมีตอบุคคล การตระหนัก

เปนพฤติกรรมข้ันตนทางดานอารมณ ความรูสึก จัด

เปนพฤติกรรมทางดานจิตพิสัย (Affective domain) 

ซึ่งสงผลตอพฤติกรรม ทั้งนี้พอตเตอร (Potter,2005) 

ไดกลาวไววา การตระหนักรูในผลกระทบของสื่อจะ

ชวยใหผูบริโภคสื่อปกปองตนเองได การจะไมใหผู

บริ โภคสื่อตกเปนเหย่ือของการนำเสนอของสื่อ 

แนวทางหนึ่งตองทำใหผูบริโภคสื่อตระหนักและเขาใจ

ถึงผลกระทบของส่ือ ผู รับสื่อตองไมคิดวาสื่อมี

ผลกระทบเพียงแคคนบางกลุม การท่ีผูรับสื่อมีความรู

ความเขาใจถึงผลกระทบของส่ือจะทำใหสามารถ

ตัดสินใจไดวา ผลแบบใดท่ีตองการและผลแบบใดท่ี

ควรตองหลีกเลี่ยง การตระหนักรูในผลกระทบของสื่อ

จะชวยใหผูรับสื่อปกปองตนเองได  

 ผลวิจัยท่ีสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 พบวา 

ปจจัยทางสังคมทุกตัวมีความสัมพันธทางบวกกับ

พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย

ปจจัยดังนี้ 

 1. อิทธิพลของกลุมเพื่อนมีความสัมพันธทาง

บวกสูงสุดกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของผจงจิต อินทสุวรรณและ

คณะ (2547) ที่พบวา อิทธิพลของกลุมเพื่อนเปน

ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธทางบวกสูงสุดกับพฤติกรรม

การบริโภคดวยปญญาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

 2. การถายทอดทางสังคมจากครอบครัวมี

ความสัมพันธทางบวกรองลงมา กลาวไดวา การที่นัก

ศึกษาไดรับการถายทอดทางสังคมจากครอบครัวสูง

ทำใหมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาสูงดวย 

ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของผจงจิต อินทสุวรรณและ

คณะ (2547) ที่พบวา ประสบการณในครอบครัวเปน

ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการ

บริโภคดวยปญญาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 นอกจากนี้ในงานวิจัยของ ดวงเดือน พันธุมนา

วิน อรพินทร ชูชมและสุภาพร ลอยด (2529) ท่ี

ศึกษาบทบาทของครอบครัวในการควบคุมอิทธิพล

ของสื่อ กลุมตัวอยางเปนนักเรียนอาย ุ 10-15 ป 

จำนวน 1,600 คนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ผลวิจัยพบวา ผูปกครองที่รายงานวามี

การควบคุมเด็กในดานการเปดรับส่ือดานการเขาใจ

เนื้อหาจากส่ือมวลชนและดานการยอมตามการชักจูง

จากส่ือมวลชนมากเทาใด เด็กในปกครองรายงานวา

ไดอานส่ิงพิมพมากและชอบอานเน้ือหาที่มีประโยชน

มากดวย สวนเด็กที่รายงานวาชอบชมรายการโทรทัศน 

ที่มีประโยชนจะเปนเด็กที่รายงานวาถูกอบรมเล้ียงดู

แบบใชเหตุผลมากดวย  

 ผลวิจัยที่สนับสนุนสมมติฐานที่ 3 พบวา 

ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางสังคมสามารถทำนาย

พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การรูเทา

ทันส่ือเปนตัวทำนายที่มีอิทธิพลทางบวกสูงที่สุดใน

การทำนายพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา รอง

ลงมาอันดับสอง คือ การควบคุมตน อันดับสาม คือ 

อิทธิพลของกลุมเพื่อนและการใฝรูเปนตัวทำนาย

พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาที่มีอิทธิพลเปน

อันดับที่สี่ในการทำนายพฤติกรรมการบริโภคส่ือดวย

ปญญา โดยทั้งส่ีตัวแปรนี้รวมกันทำนายพฤติกรรม

การบริโภคส่ือดวยปญญาไดรอยละ 40.0 อยางมีนัย

สำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 และจากผลวิจัย พบวา 

การรูเทาทันสื่อมีอิทธิพลทางบวกสูงสุดตอการทำนาย

พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา ขอคนพบนี้

สอดคลองกับแนวคิดของพอตเตอร (Potter, 1998: 

5) ที่มองวา ผูรับสื่อที่มีการรูเทาทันส่ือในระดับสูงจะ

สามารถควบคุมผลกระทบจากสื่อได กลาวคือ จะรูวา

ผลกระทบอะไรจากส่ือที่เกิดขึ้นกับเราและรูวิธีการที่จะ
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จัดการรับผลกระทบของสื่อเหลานั้นได ผูที่มีระดับ

การรูเทาทันสื่อสูงจะสามารถเขาใจในเน้ือหาของส่ือ

ไดดีและมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นวาจะเลือกเชื่อหรือไม

เชื่อเนื้อหาจากสื่อเหลานั้นไดมากนอยเพียงใดไป

จนกระท่ังมีความสามารถในการใชสื่อเพื่อความสัม

ฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคของตนเองได  

 ผลวิจัยครั้งนี้ยังแสดงใหเห็นถึงความสำคัญ

ของการควบคุมตนเปนตัวทำนายพฤติกรรมการ

บริโภคสื่อดวยปญญาที่มีอิทธิพลสูงเปนอันดับสอง 

ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของผจงจิต อินท

สุวรรณและคณะ (2547)ท่ีพบวา การควบคุมตนเปน

ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุดในการทำนายพฤติกรรมการ

บริโภคดวยปญญา และสอดคลองกับงานวิจัยในตาง

ประเทศหลายเรื่องที่พบวา การควบคุมตนเปนจิต

ลักษณะภายในตัวบุคคลที่สามารถควบคุมการคิด 

อารมณ การกระทำท่ีไมพึงปรารถนา(Tangney et al., 

2004)โดยพบวาบุคคลที่มีการควบคุมตนเองไดมี

ความสามารถในการยับยั้งความอยากในการบริโภค

อาหาร สุรา ยาเสพติดและประหยัดในการใชเงิน ผล

วิจัยนี้จึงยืนยันแนวคิดที่วาบุคคลท่ีมีความสามารถใน

การควบคุมตนเองก็จะสามารถทำนายวาบุคคลนั้นมี

แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมการบริโภคส่ือดวยปญญา  

 อิ ท ธิ พ ลขอ งก ลุ ม เพื่ อ น เป นตั ว ท ำนาย

พฤติกรรมการบริโภคส่ือดวยปญญาที่มีอิทธิพลสูงเปน

อันดับสาม ตัวแปรดังกลาวเปนปจจัยทางสังคมเพียง

ตัวเดียวที่สามารถทำนายพฤติกรรมการบริโภคส่ือ

ดวยปญญา ทั้ งนี้ เนื่องมาจากนักศึกษาระดับ

อุดมศึกษาจัดอยูในชวงของวัยรุนซึ่งเปนชวงอายุที่

ครอบครัวจะมีบทบาทความสำคัญลดนอยลง แตกลุม

เพื่อนจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น กลุมเพ่ือนมีอิทธิพล

ตอพัฒนาการทางสังคมและการรูคิด ( Berns, 2004) 

โดยเฉพาะการถายทอดจากการเห็นแบบอยาง วัยรุน

เปนวัยที่ตองการไดรับการยอมรับจากสังคม โดย

เฉพาะกลุมเพื่อนซึ่งมีอิทธิพลตอความคิดและการ

กระทำของชวงวัยนี้เปนอยางมาก พฤติกรรมการ

บริโภคของคนในวัยนี้จึงมักจะกระทำตามกลุมเพื่อน 

ขอคนพบที่ไดสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี

รัตน (2538: 255-306) ที่กลาวถึงอิทธิพลของกลุม

เพื่อนวาเปนปจจัยสำคัญที่มีผลตอพฤติกรรมการ

บริโภคของวัยรุน เนื่องจากวัยนี้เปนวัยที่ใหความ

สำคัญกับกลุมเพื่อนมากที่สุด เม่ือมีปญหาจะปรึกษา

เพื่อนเปนอันดับแรก ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ผจงจิต อินทสุวรรณและคณะ(2547) ที่

พบวาอิทธิพลของเพื่อนเปนตัวทำนายที่มีอิทธิพลสูง

ตอพฤติกรรมบริโภคดวยปญญา  

 การใฝรูเปนตัวทำนายพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

ดวยปญญาที่มีอิทธิพลเปนอันดับที่สี่ ขอคนพบนี้ยืน

ยันแนวคิดของวัลนิกา ฉลากบาง(2548: 30) ที่เสนอ

วา สาเหตุของการบริโภคโดยขาดปญญา สาเหตุ

ประการหน่ึงเกิดจากความไมรู หรือ ความออนแอ

ทางปญญา ดังนั้นถาจะแกไขปญหาดังกลาวไดจำเปน

ตองสรางความเขมแข็งทางปญญาใหเกิดขึ้นดวยการ

ใหความรู ความเขาใจเพ่ือใหรูจักคิดอยางรอบคอบลึก

ซึ้ง เมื่อมีความเขมแข็งทางปญญาซึ่งเปนความเขมแข็ง

ที่แทที่เกิดจากฐานภายในจะทำใหเจตคติหรือทาทีตอสิ่ง

ตาง ๆ เปลี่ยนไป จัดเปนความเขมแข็งทางจิตใจและ

จะสงผลใหพฤติกรรมเปล่ียนแปลงและเกิดความเขม

แข็งทางพฤติกรรมขึ้นมาแทนที่  

 จากผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี ้

จะเห็นไดวา ผลการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพชี้ ใหเห็นวาทั้งปจจัยที่เปนสาเหตุของ

พฤติกรรมการบริโภคส่ือที่ไมเหมาะสมและปจจัยที่

เกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือดวยปญญาของ

นักศึกษาระดับ อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย ปจจัยหลักสำคัญสองประการ คือ 

ปจจัยสวนบุคคลที่เกิดจากตัวนักศึกษาและปจจัยทาง

สังคมหรือปจจัยทางสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับนัก

ศึกษา ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูทางปญญา

สังคมของแบนดูรา (Bandura, 1986) ที่เ ช่ือวา

พฤติกรรมของคนเราน้ันไมไดเกิดขึ้นและเปลี่ยน 
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แปลงไป เน่ืองจากปจจัยทางสภาพแวดลอมแตเพียง

อยางเดียว หากแตวาจะตองมีปจจัยสวนบุคคลรวม

ดวยและการรวมของปจจัยสวนบุคคลนั้นจะตองรวม

กันในลักษณะซ่ึงกันและกันกับปจจัยดานพฤติกรรม

และสภาพแวดลอม  

 จากขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้จะนำไปสู

การกำหนดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการนำไป

ใชตอไป 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะดานการนำผลการวิจัยไปใช  
 1.ผูปกครอง/สมาชิกในครอบครัว 
 ผูปกครอง/สมาชิกในครอบครัว ควรเปน

ตนแบบที่ดีในการเปดรับสื่อสรางสรรคที่มีประโยชน

ใหคำแนะนำอบรมส่ังสอนดูแล บุตรหลานอยาง

ใกลชิด มีสวนรวมในการรับชมสื่อ ปลูกฝงพฤติกรรม

ใฝรูใฝเรียนใหแกบุตรหลาน นอกจากน้ีควรอบรมและ

ฝกใหบุตรหลานมีความสามารถในการควบคุมตนเอง

โดยสอดแทรกในการอบรมเลี้ยงดู และเปดโอกาสให

ความคิดเห็นและรวมหาทางออกเมื่อเกิดสถานการณ

ที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนจะทำใหบุตรหลานเกิด

การจดจำไดดีขึ้นและสามารถนำส่ิงเหลานี้มาปรับใช

ในการควบคุมตนได 

 2. สถาบันการศึกษา 
  2.1 ผูบริหาร ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการ

เรียนการสอนในสถาบันการศึกษา ควรจัดหลักสูตรให

มีรายวิชาการรูเทาทันสื่อ สำหรับการศึกษาในระดับ

อุดมศึกษา และพัฒนาแหลงเรียนรู บริการสาร-

สนเทศใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความ

ตองการของผูเรียน 

  2.2 อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา 

ควรจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกในเร่ืองของ

การฝกคิดวิเคราะหวิพากษสื่อ ประเมินเนื้อหาสิ่งที่สื่อ

นำเสนอ ฝกใหผูเรียนรูจักต้ัง ขอสงสัยกับสิ่งที่สื่อนำ

เสนอ เพื่อใหผูเรียนเกิดการรูเทาทันสื่อ รวมทั้งควร

จัดกิจกรรมพัฒนาตนเองโดยใชแนวคิดการควบคุมตน 

สอดแทรกกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการควบคุมตน หรือใช

เปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยจัดฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญา  

 3. กลุมเพื่อน  

  ผูปกครองและครูอาจารยควรตระหนักถึง

ความสำคัญของอิทธิพลของกลุมเพื่อนเพราะในวัยนี้

เปนวัยที่พรอมจะซึมซับ เอาแบบอยางตามเพื่อน 

ควรมีการจัดต้ังเครือขายกลุมวัยรุนในการจัดทำ

กิจกรรมส่ือสรางสรรคตางๆและขยายเครือขายสูกลุม

วัยรุนในสังคมในระดับที่กวางขวางมากขึ้น  

 4. สื่อมวลชน  
  สื่อมวลชนควรมีความรับผิดชอบตอสังคม 

ผลิตและนำเสนอส่ือเชิงสรางสรรคสังคม แมวาธุรกิจ

สื่อจะมีการแขงขันกันสูง แตกลยุทธเชิงสรางสรรคจะ

เปนผลดีตอทั้งผูผลิตสื่อ เยาวชนและสังคมในระยะ

ยาว รวมท้ังควรมีการควบคุมการนำเสนอเน้ือหาใน

สื่อใหเหมาะสมและพอดี ควรนำเสนอสาระความรูที่

ผานการตรวจสอบกล่ันกรองกอนที่จะนำเสนอสู

สาธารณะ  

 5. เจาหนาที่ของรัฐ 
  เจาหนาที่ของรัฐควรดำเนินการควบคุมสื่อ

ที่ไมเหมาะสมอยางเครงครัด เพ่ือใหสื่อตางๆเห็นถึง

มาตรการการลงโทษและยับยั้งการผลิตและนำเสนอ

สื่อท่ีไมเหมาะสม นอกจากน้ีควรดำเนินการออก

มาตรการทางกฎหมายที่ยังมิไดครอบคลุมส่ือที่ไม

เหมาะสมตางๆอยางเรงดวน  

  

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ขอคนพบที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี ้ พบวา 

การรูเทาทันสื่อ การควบคุมตน และการใฝรู เปน

ปจจัยสวนบุคคลที่สามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นได ตัว 

แปรดังกลาวมีความสัมพันธและสงผลตอพฤติกรรม

การบริโภคสื่อดวยปญญา ดังนั้นควรทำการวิจัยเชิง

ทดลองเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่มุงเนนการ
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สงเสริมสรางการควบคุมตนใหกับผูเรียนควบคูไปกับ

การพัฒนาการรูเทาทันสื่อ และการสงเสริมพฤติกรรม

ใฝรูใฝเรียนควบคูกันไป เพื่อจะไดนำไปสูการพัฒนา

พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาของนักศึกษา

ตอไป 

 2. การวิจัยครั้งตอไป ควรทำการศึกษาในรูป

แบบการวิจัยระยะสั้น แตศึกษากับกลุมตัวอยางใน

ชวงวัยเด็ก 10-12 ป หรือ กลุมท่ีมีอายุชวง13-17 ป 

ซึ่งมีระดับพัฒนาการท่ีแตกตางจากชวงวัยที่ศึกษา

ครั้งนี้ 

 3. การวิจัยครั้งตอไป ควรทำการศึกษาในรูป

ความสัมพันธเชิงสาเหตุ (Path Analysis) เพ่ือทำให

ทราบวาตัวแปรใดมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทาง

ออมกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาของนัก

ศึกษา 

 4. ผลการวิจัยพบวาปจจัยสวนบุคคลและ

ปจจัยทางสังคมสามารถทำนายพฤติกรรมการบริโภค

สื่อดวยปญญาของนักศึกษาไดรอยละ 40 แสดงวายัง

มีตัวแปรที่สามารถทำนายพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

ดวยปญญาไดอีก โดยอาจเพิ่มเติม ตัวแปรปจจัยสวน

บุคคลและปจจัยทางสังคมที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

กับพฤติกรรมการบริโภคส่ือดวยปญญา เชน แรงจูง

ใจใฝสัมฤทธิ์ ความเชื่ออำนาจในตน การเห็นคุณคา

ในตน การคิดแบบโยนิโสมนสิการ การสนับสนุนทาง
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