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บทคัดย่อ
การวิจยั เพือ่ พัฒนาตัวบ่งชีก้ ารรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศและดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ระดับมัธยมศึกษา (อายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่า
ทันสื่อฯ ส�ำหรับเด็กในช่วงวัยมัธยมศึกษา ประกอบด้วยการศึกษาสถานการณ์การใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อก�ำหนดสมรรถนะการรู้เท่าทันสื่อฯ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้วยการวิจัย
เอกสาร และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาตัวบ่งชีใ้ นขัน้ ตอนสุดท้ายจากการสนทนากลุม่ กับกลุม่ เป้าหมายและผูเ้ ชีย่ วชาญ
และน�ำเสนอผลการพัฒนาตัวบ่งชีต้ อ่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ รับการประเมิน โดยผลการส�ำรวจสถานการณ์การใช้สอื่
ของกลุ่มเป้าหมายพบว่ามีการใช้สื่อออนไลน์มากที่สุดโดยเฉพาะไลน์และเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน มี
วัตถุประสงค์เพื่อสนทนาเรื่องทั่วไป เรื่องการเรียน มีการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น ความรุนแรง การ
พนัน และเนื้อหาลามกอนาจาร ซึ่งกระท�ำไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น ความบันเทิง ถูกชักชวน และเพราะ
เป็นเนือ้ หาทีส่ ง่ ต่อกันมา นอกจากนีย้ งั พบว่ามีการเผยแพร่เนือ้ หาทีไ่ ม่เหมาะสมด้วยเหตุผลหลักคือเพราะเป็น
เนือ้ หาทีเ่ ป็นไวรัล หรือเป็นเพราะความคึกคะนองและความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ นอกจากนีย้ งั กลุม่ เป้าหมายยังมี
ความคิดเห็นว่าการแสดงออกทีไ่ ม่เหมาะสมทางสือ่ ออนไลน์เป็นสิทธิสว่ นบุคคล และกระท�ำไปเพราะต้องการ
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มีชื่อเสียง โอ้อวด เรียกร้องความสนใจ เลียนแบบ ระบายความรู้สึก ต้องการเงิน และขาดความอบอุ่นตาม
ล�ำดับ เมื่อศึกษาโดยพิจารณาพฤติกรรมการใช้สื่อเหล่านี้ตามหลักพัฒนาการตามช่วงวัยพบว่ามีผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของช่วงวัย ท�ำให้เกิดการเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง การเสพติดสื่อ และการได้รับผลกระ
ทบทางอารมณ์และมีความประพฤติที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นหรือสังคมโดยรวม ในด้านสมรรถนะการรู้เท่าทัน
สื่อฯ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยพบว่าเด็กระดับมัธยมศึกษาควรมีสมรรถนะการ
รู้เท่าทันสื่อฯ 4 ด้าน คือ การเข้าถึงสื่อสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย การวิเคราะห์อย่าง
มีวิจารณญาณและการประเมินค่า การสร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้และ
สร้างสรรค์การเปลีย่ นแปลง ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาขัน้ ตอนนี้ น�ำเข้าสูก่ ารสนทนากลุม่ กับผูเ้ ชีย่ วชาญและกลุม่
เป้าหมายเพือ่ พัฒนาตัวบ่งชีส้ ำ� หรับสมรรถนะทัง้ สีด่ า้ นเพือ่ ให้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเครือ่ งมือ
วัดระดับความรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศและดิจทิ ลั เพือ่ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : การรูเ้ ท่าทันสือ่ วัยมัธยมศึกษา ตัวบ่งชี้ พลเมืองประชาธิปไตย การรูเ้ ท่าทันสือ่ เพือ่ ความเป็นพลเมือง
Abstract
The study for The Indicators of Competencies for Media, Information and Digital Literacy
(MIDL) for Democratic Citizenship for Secondary School Children (10-18 years old) is aimed to
develop the MIDL indicators suitable for the age group. In order to accomplish the research goal,
the media use behavior of the target group was extensively studied through document research
in order to identify the corresponding MIDL competencies specifically for the secondary school
children. The resulting MIDL indicators were validated and evaluated by experts in the field. The
study found that children in the secondary school level used online media the most, particularly
LINE and Facebook, and via smartphones. The purposes were to converse about general topics,
school matters and it is also found that they accessed inappropriate content including violence,
gambling, pornography. The behavior was due to curiosity, entertainment, persuaded, and the
viral nature of the content. This virality of the content was also found to be the cause of children
of this age group distributing inappropriate content in addition to their reckless nature. The target
group viewed the act of publishing their inappropriate act online as personal rights and did it for the
sakes of fame, showing off, attention, imitation, expression, money, and familial love, respectively.
Based on the child development concepts for this age group, these media use bahaviors would
lead to the Loss of Opportunity and media addiction as well as emotional impact and affecting
others in the society at large. The focus group with experts as well as the target group found that
the secondary school children should exhibit four competencies of MIDL including Access (safely
and ethically), Analyze and Evaluate (through critical thinking), Create, and Reflect and Act to
make changes in the society. These competencies led to the development of the indicators that
would be useful for all stakeholders in creating a tool to measure the MIDL level of the secondary
school children.
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