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อทิธิพลของส่ือมวลชนต่อการเรียนรู้ของสังคมไทย 

  ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือกลางท่ีน าความรู้ไปสู่มวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วทิยกุระจายเสียง 

และภาพยนตร์ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2525 : 825) ค  าวา่ มวลชน (Mass) Herbert Blumer (1939) ไดพ้ยายาม

ให้ค  าจ  ากดัความโดยน าไปเปรียบเทียบกบัค าอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัหรือเก่ียวขอ้งกบัการรวมตวักนั

ของคนหมู่มาก ซ่ึงไดแ้ก่ค าวา่ กลุ่มคน (Group) ฝงูชน (Crowd) และสาธารณชน (Public) 

            กลุ่มคน (Group) หมายถึง หมู่คนท่ีมีความสนใจในเร่ืองเดียวกนั มีค่านิยมเหมือน ๆ กนั มีโครงสร้าง

ของความสัมพนัธ์ในลกัษณะคงท่ีและมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์บางประการ เช่น 

กลุ่มคนงานก่อสร้าง กลุ่มคนงานสาวโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มนกัธุรกิจ กลุ่มคนสังคมชั้นสูง กลุ่มนกัศึกษา

ชมรมส่ือสารมวลชน กลุ่มนกัการเมือง ฯลฯ  

ส่วนฝงูชน (Crowd) หมายถึงหมูค่นท่ีมีมากข้ึนหรือกลุ่มใหญ่ข้ึน แต่เป็นการรวมกลุ่มกนั ณ สถานท่ี

แห่งใดแห่งหน่ึง ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ฝงูชนเหล่าน้ีมกัจะรวมกนัชัว่คร้ังชัว่คราวเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใด

อยา่งหน่ึง อาจจะมีอารมณ์ร่วมในส่ิงเดียวกนัแต่มกัไม่มีโครงสร้างท่ีชดัเจน มกัรวมตวักนัดว้ย ความรู้สึกผิด

ชอบร่วมกนั อาจจะมีกิจกรรมหรือการแสดงออก (Action)   แต่การแสดงออกนั้นมกัประกอบดว้ยการใช้

อารมณ์ เช่นฝูงชนท่ีมาชุมนุมประทว้งเรียกร้องส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงบางคร้ังก็เรียกว่าม็อบ (Mob) ฝูงชนท่ีมุงดู

เหตุการณ์หน่ึงเหตุการณ์ใด เช่น มุงดูอุบติัเหตุหรือโศกนาฎกรรมคร้ังใหญ่ ๆ หรือฝูงชนท่ีแตกต่ืนหนีภยั

อะไรบางอยา่ง เป็นตน้ 

           สาธารณชนหรือชุมชน (Public) เป็นการรวมตวักนัของกลุ่มคนแบบท่ี 3 ซ่ึงBlumer ไดใ้ห้ความหมาย

ไวว้่า สาธารณชน หมายถึง คนท่ีรวมตวักนัเป็นจ านวนมาก เป็นกลุ่มชนท่ีคงทนถาวร ก่อตวัข้ึนจากสาเหตุ

หรือปัญหาในการด าเนินชีวิต และจุดมุ่งหมายเบ้ืองตน้ของการรวมตวักนัก็เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความสนใจหรือ

ประชามติตลอดจนเป้าหมายสูงสุด ซ่ึงก็คือการพฒันาทางการเมือง สาธารณชนน้ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั

ของสถาบนัการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยมีรากฐานอยูบ่นอุดมการณ์ของการอภิปรายร่วมกนัอยา่งมีเหตุ

มีผลภายใตร้ะบบการเมืองแบบเปิดและมีการใหข้่าวสารแก่ประชาชน ซ่ึงการเติบโตของสาธารณชน(Public) 

น้ี แสดงถึงการเติบโตของระบอบประชาธิปไตย และมีความสัมพนัธ์กบัการเติบโตของชนชั้นกลางหรือ

พรรคการเมืองดว้ย  

ค าว่าส่ือมวลชน ก็น่าจะหมายถึง พาหนะหรือเคร่ืองมือทั้งหลายท่ีมนุษย์ประดิษฐ์และคิดคน้ข้ึนมาเพื่อ

น าไปใชป้ระโยชน์ ในการน าข่าวสารหรือขอ้มูลต่าง ๆ จากผูส่้งสารไปสู่ยงัมวลชน หรือประชาชนโดยทัว่ ๆ 
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ไป ซ่ึงอาจจะมองในแง่ของกลุ่มผูช้ม ผูดู้ ผูฟั้งและผูอ่้านในกระบวนการส่ือสารมวลชน หรืออาจจะเป็นกลุ่ม

ผูบ้ริโภค ในกระบวนการทางการตลาดซ่ึงกลุ่มผูบ้ริโภคน้ีก็คือประชาชนทุก ๆ คนนัน่เอง เพราะทุก ๆ คนมี

ความจ าเป็นตอ้งบริโภคดว้ยกนัทั้งนั้น ไม่วา่จะเป็นสินคา้ประเภทอุปโภคหรือบริโภคก็ตาม หรืออาจจะเป็น

ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในกระบวนการทางการเมือง ซ่ึงเป็นประชากรท่ีมีจ านวนมากมาย และต่างก็กระจดั

กระจายกนัอยูเ่ช่นกนั   

ส่ือมวลชนแต่ละประเภทมีบทบาทและลกัษณะการส่งสารแตกต่างกนั เช่น วทิยกุระจายเสียงเสนอ

ข่าวสารไดร้วดเร็ว เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงประชาชนไดม้ากท่ีสุด สามารถส่ือไปถึงคนทุกทอ้งถ่ิน ทุกประเภท แมแ้ต่

คนท่ีไม่มีความรู้ อ่านหนงัสือไม่ออกก็สามารถฟังวทิยไุด ้ส่วนโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยส่ือวทิยท่ีุ

ใหเ้สียงเหมือนกนั แต่ใหท้ั้งภาพทั้งเสียงในเวลาเดียวกนั  

ส่วนส่ือส่ิงพิมพแ์ละนิตยสารต่างๆ นั้น เป็นส่ือท่ีส่งสารไปยงัผูรั้บสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่ิงพิมพ์

แตกต่างไปจากวทิยแุละโทรทศัน์ตรงท่ีผูใ้ชไ้ม่จ  าเป็นตอ้งรับสารจากส่ือนั้นทนัที และสามารถใชซ้ ้ าได้

หลายๆ คร้ัง ส่วนภาพยนตร์แสดงใหเ้ห็นความเคล่ือนไหวหรือการคล่ีคลายขอข่าวสารผา่นช่วงเวลาต่างๆ ได ้

ช่วยสร้างความเขา้ใจสูงกวา่วิทย ุอยา่งไรก็ตาม ส่ือมวลชนทุกชนิดยอ่มมีประโยชน์ในการส่ือสาร อีกทั้งยงั

ช่วยเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ใหชี้วติ (บ ารุง สุขพรรณ์, 2522 :  1-3) 

“ประเภทของส่ือมวลชน” 

        ส าหรับประเภทของส่ือมวลชนนั้น หากพิจารณาศึกษาในแง่ท่ีมาของค าจ ากดัความของส่ือมวลชนแลว้ 

น่าท่ีจะแยกพิจารณาส่ือแต่ละส่ือออกจากกนั จะไม่ศึกษารวมในแง่ของค ารวมวา่ส่ือมวลชน ทั้งน้ีเน่ืองจาก

ส่ือมวลชนแต่ละแขนงไม่ว่าจะเป็น ส่ือส่ิงพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และ

ภาพยนตร์ ตลอดจนส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ นั้นมีประวติัศาสตร์ วิวฒันาการและสภาพความเป็นมาท่ี

แตกต่างกนั  

1. ส่ือส่ิงพมิพ์ (Print Media)  

ประวติัศาสตร์ของส่ือส่ิงพิมพ ์เร่ิมตน้จากการคิดประดิษฐ์เคร่ืองพิมพข้ึ์น ต่อมามีการใชเ้ทคโนโลยี

การพิมพใ์นการพิมพห์นงัสือเล่ม ซ่ึงนบัเป็นการปฏิบติัคร้ังส าคญัท่ีท าให้มนุษยเ์ราสามารถผลิตหนงัสือหรือ

ต าราท่ีมีขอ้ความอย่างเดียวกันได้คราวละหลายเล่ม ซ่ึงเทคโนโลยีการพิมพ์น้ีเอง ต่อมาท าให้หนังสือมี

บทบาทอยา่งมากมายในการเปล่ียนแปลงสังคม ทั้งในดา้นของการเผยแพร่แนวความคิดทางการเมือง และ

ศาสนา 
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ส่ือหนังสือพิมพ์มิได้เป็นเพียงประดิษฐกรรมใหม่ของเทคโนโลยีการพิมพ์เท่านั้น หากแต่มี

ความส าคญัและมีความหมายอยา่งยิง่ เพราะมีบทบาทและอิทธิพลต่อความคิด ทศันคติ และสาธารณมติของ

คนในสังคม เน้ือหาท่ีน าเสนออยู่ในหนงัสือพิมพล์ว้นเป็นเร่ืองราวของข่าวสาร การแสดงความคิดเห็น

วิพากษ์วิจารณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และวิถีวฒันธรรมของสังคมนั้นๆ 

ประวติัศาสตร์สังคมไดบ้นัทึกไวว้า่หนงัสือพิมพเ์ป็นท่ีมาของเร่ืองราว ข่าวสาร และความคิดเห็นใหม่ๆ ซ่ึง

เป็นทศันะซ่ึงมีผลน าไปสู่การปฏิวติัหรืออภิวฒัน์สังคม หรือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในรูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึงอยูเ่สมอ 

“หนังสือพิมพ์มีจุดเด่นตรงที่ผู้ รับสารสามารถอ่านทวนซ ้ากี่คร้ังก็ได้ตามความต้องการ” เพียงแต่

ผูรั้บสารจะตอ้งอ่านหนงัสือออกเท่านั้น ภาษาหนงัสือพิมพม์กัเป็นภาษาง่ายๆ เพื่อให้คนท่ีไม่มีความรู้มาก

นกัสามารถอ่านแล้วเขา้ใจได้ (มลัลิกา คณานุรักษ์ (2547 : 225-226) โดยในแต่ละวนัหนังสือพิมพ์จะ

รวบรวมข่าวสารท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน น ามาตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ตามความสนใจของ

กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผูอ่้านของหนงัสือพิมพฉ์บบันั้นๆ ส่ือมวลชนมีอิทธิพลสูงมากในการโน้มน้าวหรือ

ชกัจูงใจ ใหค้นในสังคมมีความคิดความเช่ือไปในทิศทางเดียวกบัขอ้มูลข่าวสารท่ีส่ือมวลชนน าเสนอ  

2. ภาพยนตร์ (Film)  

ภาพยนตร์ก าเนิดข้ึนเม่ือประมาณช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ในฐานะเทคโนโลยีแปลกใหม่ท่ีน าเสนอ

ความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆทั้งเน้ือเร่ือง เพลง การแสดง ความตลกขบขนั และเทคนิคต่างๆท่ีจะท าให้เป็นท่ี

นิยมของคนดู ภาพยนตร์เป็นส่ิงหน่ึงท่ีตอบสนองต่อการใชเ้วลาวา่งของคนทั้งครอบครัว นอกจากนั้นยงัให้

คนท างานไดรั้บความสุขและประโยชน์จากส่ือได้ดีกว่าส่ิงท่ีมีอยู่เดิม(ส่ือท่ีเคยมีอยู่เดิม) วิวฒันาการหรือ

ประวติัศาสตร์ของภาพยนตร์นั้นยงัเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมดา้นอ่ืนๆ ดงัน้ี 

  ประการแรก ไดมี้การใชภ้าพยนตร์เป็นส่ือในการโฆษณาชวนเช่ือ (Propaganda) ทั้งน้ีดว้ยลกัษณะ

ของส่ือภาพยนตร์ท่ีดูสมจริง และสามารถมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกเป็นท่ีนิยมอยา่งแพร่หลายและ

เขา้ถึงประชาชนจ านวนมาก ท าใหมี้ผูน้ าภาพยนตร์ไปใชเ้ป็นส่ือเพื่อการโฆษณาชวนเช่ือ  

  ประการที่สอง อนัท่ีจริงความพยายามท่ีจะผสมผสานข่าวสารกบัความบนัเทิงมีมานานแลว้ โดย

ปรากฏในรูปของละคร (Drama) และวรรณกรรม (Literature) แต่ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงคนจ านวนมาก

ไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็วกวา่ และสามารถเสริมเติมแต่งไดโ้ดยท าใหดู้เหมือนจริงและไม่ท าให้ขาดความน่าเช่ือถือ

ไป  
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  ประการทีส่าม ประกอบกบัยงัมีปรากฏการณ์อ่ืน ๆ ในประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่การเกิดข้ึนอยา่งมากมาย

ของสถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวกบัภาพยนตร์ ท าใหว้งการภาพยนตร์มีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว  

  ประการสุดท้าย คือ การเจริญเติบโตของภาพยนตร์สารคดีท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัสังคม (The Social 

Documentary Film) 

            อย่างไรก็ตามจากประวติัศาสตร์ท่ีผ่านมา เราจะเห็นไดว้่าส่ิงเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดท่ีว่า 

ภาพยนตร์เป็นส่ืออยา่งหน่ึงของการโฆษณาชวนเช่ือ และดว้ยการเล็งเห็นประโยชน์ของภาพยนตร์ในดา้นน้ี 

ท าใหเ้กิดการพฒันาไปสู่วกิฤติการณ์ทางสังคมในหลายประเทศ 

            นอกเหนือจากการใช้ภาพยนตร์เพื่อการโฆษณาชวนเช่ือแลว้ ยงัไดมี้การกล่าวถึง การใชภ้าพยนตร์

เพื่อสนบัสนุนการศึกษาดว้ย เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีมีศกัยภาพสูงในการน าข่าวสารไปสู่ผูรั้บไดอ้ยา่ง

สมจริงสมจงั แต่ในเวลาต่อมาส่ือมวลชนประเภทภาพยนตร์น้ีก็ถูกน าไปใช้เพื่อจุดมุ่งหมายอ่ืน ๆ มากข้ึน 

เพราะเหตุว่าภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีตอ้งใช้ความคิดท่ีรอบคอบและตอ้งการการสร้างสรรค์มากกว่าส่ืออ่ืน ๆ 

ตวัอยา่งเช่น ภาพยนตร์เป็นส่ือท่ีถูกกระทบไดง่้ายและตอ้งใชทุ้นสูงในการสร้าง ฉะนั้นจึงมีความเส่ียงอยูม่าก 

            จากจุดหกัเหดงักล่าว วิทยุโทรทศัน์จึงไดเ้กิดข้ึนในเวลาต่อมา วิทยุโทรทศัน์สามารถน าเสนอเน้ือหา

ท่ีเหมาะกบัทุกคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นการเขา้ถึงกลุ่มคนจึงอยูใ่นวงกวา้งกวา่ภาพยนตร์ อยา่งไรก็ตาม

โทรทศัน์สามารถน าเสนอศิลปะและความงามไดเ้สมอเหมือนภาพยนตร์ แต่ภาพยนตร์มีอิสระท่ีจะเสนอ

เน้ือหาเก่ียวกบัความรุนแรงเร่ืองสยองขวญั หรือเร่ืองลามกไดม้ากกวา่โทรทศัน์ แมว้า่ภาพยนตร์จะมีเสรีภาพ

ท่ีเพิ่มข้ึนในลักษณะเช่นน้ี ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปทัสถานทางสังคมด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม

ภาพยนตร์ก็ไม่มีเสรีภาพมากนกัท่ีจะเสนอหรือแสดงออกทางการเมืองอยา่งเต็มท่ี หลาย ๆ ประเทศยงัใชก้าร

ควบคุมภาพยนตร์ในหลายรูปแบบดว้ยกนั เช่น ดา้นภาษี (Licensing) การตรวจพิจารณา (Censorship) และ

การควบคุมดว้ยกฎหมาย  

3. ส่ือกระจายเสียงและแพร่ภาพ (Broadcasting)  

ในบรรดาส่ือมวลชนทั้งหมด วทิยกุระจายเสียงเป็นส่ืออนัดบัหน่ึงท่ีเขา้ถึงมวลชนผูรั้บสารมากท่ีสุด 

เน่ืองจากเคร่ืองรับวทิยมีุราคาถูก คนทัว่ไปจึงสามารถหาซ้ือไวเ้ป็นเจา้ของไดไ้ม่ยากนกั วิทยุกระจายเสียงมุ่ง

ใหม้วลชนฟังโดยไม่เห็นภาพ ภาษาท่ีใช่จึงตอ้งเป็นค าท่ีเขา้ใจง่าย เพราะหากใชค้  าท่ียากเกินไป ผูฟั้งก็จะไม่

เขา้ใจ และจะเลิกฟังไปในท่ีสุด (มลัลิกา คณานุรักษ์, 2547 : 236-239)บ ารุง สุขพรรณ (2522 : 1-3) กล่าวถึง

คุณสมบติัของส่ือวทิยกุระจายเสียงวา่  ส่ือวิทยุกระจายเสียงเป็นเคร่ืองมือประเภทเวลา และผูฟั้งไม่มีโอกาส
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ท่ีจะฟังส่ิงท่ีผ่านไปแล้วได้เสนอข่าวได้รวดเร็วกว่าโทรทศัน์  ส่ือวิทยุกระจายเสียงไปถึงผูฟั้งได้ทุกแห่ง

เพราะอาศยัคล่ืนอากาศ  มีแรงจูงใจให้ผูฟั้งเกิดความเช่ือถือไดม้ากจากน ้ าเสียงของผูพู้ด และเสียงท่ีไดย้ินมี

คุณสมบติัพิเศษในการเขา้ถึงจิตใจคน  สามารถปลุกปลอบใจคนคนได ้และขณะท่ีฟังวิทยุอาจท างานอย่าง

อ่ืนไปดว้ยก็ได ้     

วทิยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ เป็นส่ือมวลชนท่ีเพิ่งเกิดข้ึนไม่นานนกัประมาณ 60 กวา่ปี และ 

30 กวา่ปีเท่านั้น ความส าคญัของวทิยแุละโทรทศัน์ มีดงัน้ี  

ประการแรก ก็คือ เป็นเทคโนโลยท่ีีตอบสนองการใชง้านในตวัของส่ือเอง มากกวา่ตอบสนองความ

ตอ้งการทางดา้นเน้ือหาหรือบริการในรูปแบบใหม่ วิทยุกระจายเสียง (วิทยุ) เป็นเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนก่อน

วิทยุโทรทศัน์ (โทรทศัน์) ในขณะท่ีวิทยุโทรทศัน์ (โทรทศัน์) เร่ิมต้นในฐานะเป็นของใหม่ท่ีน่าสนใจ

มากกวา่ท่ีจะมองวา่เป็นเร่ืองจริงจงั ส่ือทั้ง 2 ประเภทน้ีเร่ิมเขา้มาแทนท่ีส่ือมวลชนประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูก่่อน

หนา้น้ีและเน้ือหาท่ีน าเสนอในส่ือทั้ง 2 มกัประกอบดว้ย ข่าว ภาพยนตร์และกีฬา 

ประการที่สอง เน่ืองจากวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ เป็นส่ือท่ีสามารถเสนอข่าวสารได้

รวดเร็วฉบัพลนั ขอ้เท็จจริงท่ีเรามกัพบเสมอในประวติัศาสตร์ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ ก็คือ 

การถูกควบคุมโดยกฎหมาย หรือการตอ้งขออนุญาตจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจ 

นอกจากน้ี วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ เป็นส่ือท่ีสามารถท าหน้าท่ีได้ทั้ งด้านการเสนอ

ข่าวสารการเมือง และเร่ืองคนท่ีอยูใ่นความสนใจของประชาชน ในขณะเดียวกนัก็เป็นส่ือท่ีแพร่กระจายได้

กวา้งไกล และมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นทางการเมืองและการด าเนินชีวิตของประชาชนในสังคมเป็นอยา่ง

มาก วทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์จึงมกัเป็นส่ือท่ีถูกจบัตามองโดยผูมี้อ านาจและมีอิสระในการเสนอ

ความคิดเห็นทางการเมืองไดน้อ้ยกวา่หนงัสือพิมพ ์ 

4. ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic Media)  

Telematic Media ถือเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึงและเป็นส่ือท่ีคาดหมายว่าจะเขา้มาทดแทน

วิทยุโทรทศัน์ในอนาคต ดว้ยการเช่ือมโยงจอโทรทศัน์เขา้กบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

ประกอบดว้ยชุดของเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์หลายๆชนิด ซ่ึงตอบสนองการใชง้านในลกัษณะต่างๆกนัไป 

เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยกนัก็เช่น การส่งข่าวสารผ่านสายเคเบิลหรือการส่งข่าวสารผา่นดาวเทียม 

การเก็บและแสดงขอ้มูลทางจอคอมพิวเตอร์ สาระส าคญัของส่ือใหม่ๆน้ี ท่ีตรงขา้มกบัส่ือแบบเก่าก็คือ การ
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กระจายอ านาจในการส่ือสาร (Decentralization) ผูรั้บสารส าหรับส่ือใหม่ น้ีสามารถท่ีจะเลือกตอบกลบัหรือ

แลกเปล่ียนข่าวสารกบัผูส่้งสารได ้และในขณะเดียวกนัก็สามารถต่อเช่ือมกบัผูรั้บสารรายอ่ืนๆไดโ้ดยตรง

เช่น การส่ือสารผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ท,  อิเล็กทรอนิกส์เมล หรือ E-mail เป็นตน้ 

“บทบาทของส่ือสารมวลชนหรือส่ือมวลชน” 

องคก์ารดา้นส่ือมวลชนหรือสถาบนัส่ือมวลชนน้ี จะมีบทบาทต่าง ๆ ในสังคมท่ีส่ือมวลชนด าเนิน

กิจการอยู ่ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  

1. บทบาทขององค์กรด้านส่ือสารมวลชนในฐานะทีเ่ป็นส่ือกลางของความสัมพนัธ์ต่าง ๆ 

 ในสังคมองคก์รดา้นส่ือสารมวลชนนบัเป็นหน่วยงานผลิตและกระจายความรู้หรือขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ 

อยา่งกวา้งขวางท่ีสุด แต่ความรู้และขอ้มูลเหล่าน้ีจะแตกต่างจากความรู้และขอ้มูลจากสถาบนัอ่ืน ๆ ในสังคม

ท่ีมีอยูม่ากมาย 

ความแตกต่างของความรู้และขอ้มูลจากองคก์รดา้นส่ือสารมวลชนกบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในสังคมนั้นมี

ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ส่ือมวลชนท าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ทั้งหลายของสถาบนัต่าง ๆ ในสังคมออกสู่

สาธารณชนอีกต่อหน่ึง  

2. ส่ือมวลชนสามารถเขา้ถึงสมาชิกหรือมวลชนทุกระดบั หรือทุกสถาบนัไดอ้ยา่งเต็มใจ (ใครพอใจ

จะดู ฟัง หรืออ่านก็ไดต้ามท่ีตนเองตอ้งการ)และอยา่งเปิดเผยโดยมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่า 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ือมวลชน กับสาธารณชนหรือมวลชนผูรั้บสารมีความพอดีกัน 

(ส่ือมวลชนเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นส่ิงท่ีสาธารณชนเองก็อยากรู้ ถา้เขาไม่อยากรู้ส่ิงต่าง ๆ เหล่านั้นจาก

ส่ือเขาก็ไม่บริโภค ไม่ซ้ือหรือไม่ติดตามชมนัน่เอง)  

4. ส่ือมวลชนสามารถส่งข่าวสารถึงประชาชนจ านวนมากกวา่และในระยะยาวกวา่การส่งข่าวสาร

ของสถาบนัอ่ืนๆท่ีกระท าการส่งสารถึงผูรั้บสารโดยตรงโดยไม่พยายามอาศยัส่ือมวลชนท่ีมีอยูใ่นสังคมนั้น                  

2.  บทบาทของส่ือมวลชนในฐานะทีเ่ป็นส่ือกลางของสาธารณชน   

สถาบนัส่ือมวลชนนบัเป็นตวักลางระหว่างผูรั้บสารหรือสาธารณชนหรือมวลชนกบัสถาบนัอ่ืน ๆ 

หรือระหว่างสถาบนัต่าง ๆ ในสังคมดว้ยกนัเอง ทั้งน้ีเพราะผูรั้บสารจะมีโอกาสติดต่อโดยตรงกบัคนหรือ

บุคคลต่าง ๆ ในสังคม หรือรัฐบาลและนกัการเมืองนอ้ยมากดงันั้นความเขา้ใจของผูรั้บสารต่อกลุ่มคน หรือ

บุคคลเหล่าน้ีจะเป็นอยา่งไรหรือเป็นไปในทิศทางใดนั้น ส่วนหน่ึงมาจากส่ือมวลชนเท่านั้น เพราะไม่ค่อยมี
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ใครจะรับข่าวสาร หรือขอ้มูลทุกส่ิงทุกอยา่งจากส่ือมวลชนไปเสียทั้งหมด แต่ในทางปฏิบติัจริงแลว้ปรากฏ

วา่ผูรั้บสารส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรับข่าวสารจากแหล่งข่าวอ่ืน ๆ ยกเวน้แต่จะรับจากส่ือมวลชน เพราะสะดวก

รวดเร็ว และรับไดง่้ายกวา่การจะเขา้ไปหาข่าวสารจากแหล่งข่าวนั้น ๆ โดยตรงดว้ยตนเอง  

 

“ส่ือมวลชนในสายตาของผู้รับสารหรือสาธารณชนโดยทัว่ไปจะมีภาพพจน์ต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี” 

1. เป็นหน้าต่างสู่ประสบการณ์ กล่าวคือท าให้ผูรั้บสารมีโลกทศัน์กวา้งข้ึนโดยไม่มีอคติต่อการรับรู้

หรือรับข่าวสารจากส่ือมวลชน 

2. เป็นผูใ้หค้วามกระจ่างแจง้กบัประเด็นหรือปมปัญหาของเหตุการณ์ต่าง ๆท่ีเกิดข้ึน 

3. เป็นเวทีหรือผูรั้บและส่งขอ้มูลและความคิดเห็นในกรณีหรือเหตุการณ์ต่าง ๆไปสู่สาธารณชน 

4. เป็นตัวกลางในการปะทะสังสรรค์ระหว่างผู ้รับและผู ้ส่งสารในแต่ละเหตุการณ์หรือแต่ละ

สถานการณ์ 

5. เป็นตวัช้ีน าทิศทาง และแนวโนม้ของสังคมนั้น ๆ ได ้

6. เป็นตวักรองข่าว ว่าข่าวไหนควรเสนอต่อสาธารณชนหรือไม่โดยจะมีการกระท าอย่างตั้งใจและ

อยา่งเป็นระบบหรือไม่นั้นก็ข้ึนอยูก่บัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีมีต่อสังคมของส่ือนั้นๆเอง 

7. เป็นกระจกสะทอ้นภาพของสังคม โดยภาพน้ีจะเป็นไปตามท่ีสังคมตอ้งการเสมอ 

8. เป็นบงัตาหรือส่ิงกีดขวางท่ีคอยซ่อนเร้นความเป็นจริง เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์หรือปกป้อง

ตนเองหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือบุคคลท่ีเอ้ืออ านวยผลประโยชน์ใหก้บัตนหรือบางคร้ังก็หลบหลีก

การเผชิญหนา้กบัปัญหาต่าง ๆ ไดเ้ช่นกนั  

ภาพพจน์ต่างๆขา้งตน้น้ี เป็นผลการวเิคราะห์จากบุคคลภายนอกวงการส่ือมวลชน ซ่ึงก็ตรงกบัค า

จ ากดัความของส่ือมวลชนหลายขอ้ทีเดียว 

“โครงร่างของการศึกษาความเป็นส่ือกลางของส่ือมวลชน” 

      จะเห็นไดว้า่ส่ือมวลชน (องคก์รส่ือ) อยูต่รงกลางระหวา่ง 2 ปีก 

             -   ปีกบน    เป็นสถาบนัอ านาจท่ีไม่อาจเอ้ือมถึง  ท่ีสร้างเร่ืองราวเหตุการณ์ต่ายๆ เอง  ซ่ึงอาจไม่ตรง

กบัความเป็นจริงในสังคมก็ได ้

             -   ปีกล่าง   เป็นผูรั้บสาร  คือ  ชุมชน  องคก์ร  สมาคม  ปัจเจกชนท่ีคอยดูแลความเปล่ียนแปลงใน

สังคม 
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             โครงร่างน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์หรือจุดเช่ือมโยงของส่ือมวลชนกับสาธารณชน  ซ่ึงค าว่า 

"สถาบนัส่ือมวลชน"  ในท่ีน้ีหมายถึง กฎ ระเบียบ กฎหมาย  ส่ิงท่ีปฏิบติักนั  หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

ควบคุมและจดัการกบัสังคมนั้นๆ ส่วน "องคก์รส่ือมวลชน" ในท่ีน้ีหมายถึงผูผ้ลิต  ผูก้ระจายข่าวสาร  หรือ

ขอ้มูลออกสู่ประชาชนหรือสาธารณชน 

 

 
 

              จากรูปข้างต้น จะเห็นได้ว่าส่ือมวลชนจะถูกกดดนัจากเบ้ืองบน (อ านาจทางเศรษฐกิจ การเมือง 

กฎหมาย สถาบนัต่าง ๆ ) มากกวา่จากผูดู้ ผูฟั้ง หรือสาธารณชนผูรั้บสารทัว่ ๆ ไปและส่ือมวลชนจะท าการ
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ส่งเสนอข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ สู่เบ้ืองล่าง (ผูดู้ผูช้ม หรือผูรั้บสาร) มากกวา่จะรับขอ้มูลข่าวสารจากเบ้ืองล่าง 

(ผูรั้บสาร) ไปสู่ผูมี้อ  านาจเบ้ืองบน ความสัมพนัธ์ดงักล่าวน้ีไม่สมดุลกนั อยา่งไรก็ตามจะเห็นไดว้า่ก็ยงัมีการ

ติดต่อกนัระหวา่งสาธารณชนและสถาบนัต่าง ๆ ในสังคมทั้งทางตรงและผา่นทางส่ือมวลชน ส่ือมวลชนจะ

ไม่ไดถื้อเอกสิทธ์ิในการเสนอข่าวเพียงอย่างเดียว (โดยการรับอ านาจโดยตรงจากเบ้ืองบน) แต่จะท าหนา้ท่ี

เป็นตวักลางประสานงานในการหาข่าวและเสนอข่าวต่อสาธารณชนดว้ย 

“ประเภทของทฤษฎด้ีานส่ือสารมวลชน” 

              หากจะกล่าววา่ "ทฤษฎี" หมายถึง กลุ่มของแนวความคิด (Sets ofIdeas) ท่ีสามารรถอธิบายไดด้ว้ย

ปรากฎการณ์บางอยา่ง จะสามารถจ าแนกทฤษฎีดา้นส่ือสารมวลชนไดเ้ป็นทฤษฎีหลายๆประเภท (Different 

Kinds of Theory) ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็นหมวดใหญ่ ๆ 4 ประเภท ดงัน้ี  

1. ทฤษฎด้ีานสังคมศาสตร์ (Social Scientific Theory) การศึกษาทฤษฎีดา้นส่ือสารมวลชนในแนว

ดา้นสังคมศาสตร์น้ี เป็นการกล่าวถึงแง่ของการด าเนินงานและผลกระทบของส่ือมวลชน ท่ีปรากฏอยู่ใน

ธรรมชาติของการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เป็นการมองไปท่ีตวัส่ือมวลชนโดยตรงวา่มีการด าเนินงานอยา่งไร

และสร้างผลกระทบต่อสังคมท่ีส่ือมวลชนนั้น ๆ ด าเนินการอยูอ่ยา่งไรบา้ง  

             2. ทฤษฎีปทัสถาน (Normative Theory) เป็นการศึกษาทฤษฎีดา้นส่ือสารมวลชน โดยอิงถึง

ปทสัถาน (Norms) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาปรัชญาสังคมว่าในสังคมหน่ึง ๆ นั้นการท่ีบุคคลจะอยู่

ร่วมกนัอย่างสงบราบร่ืนจ าเป็นตอ้งมีกฎ มีระเบียบต่าง ๆ เป็นบรรทดัฐานเพื่อให้ทุกคนท่ีตอ้งการอยู่ใน

สังคมนั้นไดย้ดึถือหรือปฏิบติัตามใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั การศึกษาทฤษฎีดา้นส่ือสารมวลชนในแนว

ทฤษฎีปทสัถานน้ีก็จะเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดท่ีวา่ ภายใตค้่านิยม ความเป็นอยู ่กฎเกณฑ์  ระเบียบปฏิบติัของคน

ท่ีเป็นอยูใ่นสังคมนั้น ๆ มีรูปแบบอยา่งไร แลว้ส่ือท่ีด าเนินการอยูใ่นสังคมนั้นควรจะเป็นอยา่งไร ทฤษฎีแนว

น้ีถือเป็นแนวคิดท่ีส าคญัมากเช่นเดียวกนั เพราะเป็นการดูถึงปทสัถาน ค่านิยม ความเป็นอยูข่องคนท่ีอยูใ่น

สังคมนั้นประกอบกบัการศึกษารูปแบบท่ีส่ือควรจะเป็น 

3. ทฤษฎีแนวปฏิบัติ (Working Theory) เป็นการศึกษาทฤษฎีส่ือสารมวลชนในลกัษณะท่ีน าเอา

ทฤษฎีปทสัถานมาผสมผสานกับแนวทางการปฏิบติั การศึกษาทฤษฎีตามแนวน้ีเกิดข้ึนจากผูป้ระกอบ

วชิาชีพดา้นการส่ือสารมวลชน ทฤษฎีน้ีให้แนวความคิดเก่ียวกบั ความมุ่งหมายของงานดา้นส่ือสารมวลชน

ว่า มีส่ิงใดบา้งท่ีผูมี้วิชาชีพส่ือสารมวลชนควรปฏิบติัและท าอย่างไรจึงจะด าเนินการไปสู่ความส าเร็จตาม

ความมุ่งหมายนั้น แนวความคิดตามทฤษฎีน้ีจะประกอบดว้ยวิธีการทางเทคนิค การปฏิบติังาน รูปแบบของ

พฤติกรรมท่ีพึงประสงคก์ฎเกณฑท่ี์ใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติังานดา้นการผลิตของส่ือแต่ละประเภท เป็นตน้ 
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4. ทฤษฎีสามัญส านึก (Commonsense Theory) การศึกษาทฤษฎีส่ือสารมวลชนตามแนวคิดน้ี

กล่าวถึงแนวความคิดซ่ึงคนทัว่ไปมีอยูใ่นใจตนเองอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีเน่ืองจากประสบการณ์โดยตรงของผูช้ม-ผูฟั้ง

วทิยแุละโทรทศัน์-ผูอ่้านหนงัสือพิมพ ์จะท าใหม้วลชนเหล่านั้นเกิดแนวความคิดในใจของเขาไปโดยปริยาย 

ซ่ึงเป็นแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัค าตอบของค าถามต่าง ๆ ในตวัส่ือแต่ละประเภท เช่น ผูช้มสามารถใชส้ามญั

ส านึกจากประสบการณ์โดยตรงท่ีเขาผ่านมาว่า "รายการท่ีน าเสนอนั้นคืออะไร" "ส่ิงท่ีเสนอนั้นเพื่ออะไร

หรือใหอ้ะไรกบัผูช้มไดบ้า้ง" "ส่ิงท่ีส่ือเสนอนั้นเหมาะสมกบัชีวติประจ าวนัหรือไม่" เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้

คนส่วนใหญ่ไดแ้นวความคิด และท าให้เขาสามารถเลือกปฏิบติัหรือเลือกรับชม รับฟังรายการต่าง ๆ หรือดู 

หรืออ่านส่ืออ่ืน ๆ ได้สอดคล้องกับความต้องการในลักษณะท่ีน่าพึงพอใจคือ พอใจและคิดว่าได้

สารประโยชน์หรือมีประโยชน์กบัตนเองก็จะเลือกรับตามความสมคัรใจ 

“รูปแบบของการส่ือสาร (Modes of Communication) ออกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี”้ 

1.แบบการส่ังการ (Command Mode) 

  รูปแบบการส่ือสารชนิดน้ีจะมีลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารจะมีความไม่

เสมอภาคกนั ตวัอยา่งเช่น ในกระบวนการส่ือสารสาธารณะหรือการส่ือสารกลุ่มใหญ่ อนัไดแ้ก่ การปราศรัย

หาเสียงของบรรดานกัการเมืองท่ีสังกดัพรรคการเมืองต่าง ๆ กบัประชาชน ณ ทอ้งสนามหลวง หรือวงเวียน

ใหญ่ หรือเวทีปราศรัยหาเสียงท่ีอ่ืนใดก็แลว้แต่ จะเห็นไดว้า่ผูส่้งสารซ่ึงเป็นบรรดานกัการเมืองจะไม่มีความ

เสมอภาคกับประชาชนท่ีมาฟังการปราศรัย (ผูรั้บสาร) แม้จะไม่ได้มีอ านาจอย่างเป็นทางการหรือไม่มี

อิทธิพลอย่างเป็นทางการกบัประชาชนผูรั้บสาร แต่อย่างน้อยก็อยู่ในสถานภาพท่ีสูงกว่ามีประสบการณ์

มากกวา่  

2. แบบการบริการ (Service Mode) 

             รูปแบบการส่ือสารชนิดน้ีเป็นรูปแบบของความสัมพนัธ์ในลักษณะท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารมี

สถานภาพเท่าเทียมกนั ตวัอย่างเช่น ในกระบวนการส่ือสารมวลชน ส่ือมวลชนเป็นผูเ้สนอข่าวสาร ให้

ความรู้และความบนัเทิง แก่ผูรั้บสารหรือผูช้ม ผูฟั้ง ผูอ่้าน โดยส่ือมวลชนหรือผูด้  าเนินกิจการส่ือสารมวลชน

นั้น ๆ จะไดรั้บค่าเช่าสถานี (ทางออ้มจากโฆษณา หรือสปอนเซอร์สนบัสนุนรายการ) หรือไดรั้บความสนใจ

จากผูดู้ ผูช้ม ผูฟั้ง ผูอ่้าน (มวลชนผูรั้บสาร) เป็นส่ิงแลกเปล่ียนซ่ึงความสนใจของมวลชนผูรั้บสารน้ีจะเป็น

ปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหส่ื้อมวลชน (ผูส่้งสาร) นั้น ๆ ไดรั้บเงินจากค่าโฆษณาหรือสปอนเซอร์สนบัสนุนท่ีมีเขา้มา 

แลว้น ามาเป็นค่าเช่าสถานี หรือค่าด าเนินกิจการของตนเอง หรือส่ือมวลชนจะท าหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางระหวา่ง
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ผูท่ี้ตอ้งการจะส่งสารกบัผูท่ี้เลือกจะรับสารในสังคมท่ีส่ือมวลชนด าเนินกิจการอยู ่ดงันั้นความสัมพนัธ์ของผู ้

ส่งสารกบัผูรั้บสารจึงอยูใ่นลกัษณะสมดุล เพราะฉะนั้นสาระส าคญัของกระบวนการส่ือสารมวลชนจึงมกัจะ

เป็นการส่ือสารในลกัษณะน้ี 

   3. แบบการเป็นสมาชิก (Association Mode) 

             รูปแบบของการส่ือสารประเภทน้ีเป็นแบบอย่างของความผูกพนัหรือการแลกเปล่ียนข่าวสาร ใน

ลกัษณะท่ีสามารถดึงดูดกลุ่มคนหรือสาธารณชนหรือมวลชนให้ติดตามเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหน่ึงแหล่ง

ใด หรือส่ือหน่ึงส่ือใดโดยเฉพาะ รูปแบบของการส่ือสารแบบน้ีเป็นรูปแบบท่ีตรงขา้มกบัแบบการสั่งการ

โดยส้ินเชิง ซ่ึงสามารถดูได้จากการท่ีผูรั้บสารจะให้ความสนใจติดตามส่ือใด ๆ นั้นจะเป็นไปด้วยความ

สมคัรใจและโดยความพึงพอใจ เน้ือหาของข่าวสารในรูปแบบน้ีจึงเป็นการน าเสนอเพื่อความตอ้งการของ

ผูรั้บมากกว่าผูส่้ง หรืออย่างน้อยก็ตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของทั้ง2 ฝ่าย ส่วนทางดา้นความสัมพนัธ์

ระหว่างผู ้รับสารและผู ้ส่งสารก็จะเป็นไปในลักษณะเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น    ในกระบวนการ

ส่ือสารมวลชน ผูรั้บสารหรือมวลชนผูใ้ดยินดีท่ีจะรับรู้ข่าวสารขอ้มูลจากส่ือใด ก็จะสมคัรเป็นสมาชิก

ส่ือมวลชนนั้น ๆ โดยตรง 

“การทีส่ื่อมวลชนมีหน้าทีก่ว้างขวาง และมีผู้ใช้ส่ือจ านวนมากดังกล่าวแล้ว จึงท าให้ส่ือมวลชนมีอทิธิพลต่อ

ชีวติความเป็นอยู่ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเป็นอย่างมาก  ดังนี้” 

      1. อิทธิพลทางดา้นสติปัญญา คือ ท าให้สติปัญญาของประชาชนเฉียบแหลม แตกฉานกวา้งขวาง

มากยิง่ข้ึน และเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวติ   

      2. อิทธิพลทางดา้นค่านิยมและเจตคติ ส่ือมวลชนมีอิทธิพลท่ีจะน้อมน าความรู้สึกนึกคิดของ

ประชาชนไดโ้ดยง่าย เพราะประชาชนทัว่ไปมีความศรัทธาสูงและมีแนวโนม้ท่ีคลอ้ยตามความคิดเห็นของ

ส่ือมวลชนอยูแ่ลว้ ดว้ยเหตุน้ีส่ือมวลชนจะชกัจูงประชาชนให้หนัความคิดไปทางไหนก็ยอ่มจะท าได ้จะท า

ใหช้อบหรือจะท าใหเ้กลียด จะท าใหเ้กิดความร่วมมือหรือเกิดความรู้สึกต่อตา้นก็ยอ่มจะท าได ้ทางการเมือง

จึงไดใ้หค้วามส าคญัแก่ส่ือมวลชนอยา่งยิง่ เพราะถือวา่ส่ือมวลชน คือ กระบอกเสียงของรัฐบาล 

    3.  อิทธิพลทางดา้นคุณธรรม ส่ือมวลชนท่ีมีคุณภาพ สามารถยกระดบัจิตใจของมวลชนให้ข้ึนสู่

ระดบัของคุณธรรมไดโ้ดยไม่ยากจนเกินไป ในทางตรงกนัขา้ม ส่ือมวลชนท่ีปราศจากความรับผิดชอบต่อ

สังคมท าใหศี้ลธรรมเส่ือม 
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    4. อิทธิพลทางดา้นพฤติกรรม ประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะเยาวชนของชาติ มกัมีพฤติกรรมตามท่ี

ปรากฏในส่ือมวลชน การวจิยัของนกัการศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ พบวา่ เด็กในชั้นประถมศึกษามี

ความประทบัใจในพฤติกรรมของซุปเปอร์แมนหรือวีรบุรุษในโทรทศัน์ โดยเฉพาะเด็ก ท่ีมีฐานะครอบครัว

ปานกลาง จะชอบมนุษยม์หศัจรรยท่ี์สุด มีลกัษณะท่ีหลงใหล เพราะเป็นวยัท่ีถูกล่อลวงทางความคิดไดม้าก 

จนถึงกบัแสดงพฤติกรรมเลียนแบบซ่ึงก่อให้เกิดอนัตรยาแก่เด็กเอง ส่วนผูใ้หญ่เองก็เช่นเดียวกนั มกัจะมี

พฤติกรรมเลียนแบบไปโดยไม่รู้สึกตวั พฤติกรรมท่ีเลียนแบบน้ีมีทั้งแง่บวกและแง่ลบ ข้ึนอยูก่บัวา่พฤติกรรม

อยา่งไหนในส่ือมวลชนจะสร้างความประทบัใหแ้ก่ผูช้มผูฟั้งไดม้ากวา่กนั 

 5. อิทธิพลทางด้านการใช้ภาษา โดยเฉพาะส่ือมวลชนประเภทวิทยุโทรทศัน์และภาพยนตร์ ส่ือ

ประเภทน้ีเป็นครูสอนภาษาท่ีมีอิทธิพลมาก ประชาชนเรียนรู้ภาษาจากส่ือมวลชนโดยไม่รู้สึกตวั และมกัจะ

ใชต้ามอยา่งโดยอตัโนมติั ภาษาท่ีเรียนจากส่ือประเภทน้ีส่วนใหญ่จะเป็นภาษาพูด (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2538 : 

182 ) 

โนแอล นอยมานน์ ช้ีว่า ส่ือมวลชนมีพลงัอ านาจสูงต่อการก่อตวัของประชามติ นัน่เป็นเพราะ

ทางเลือกในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนมีจ ากดัมาก ซ่ึงเกิดจากลกัษณะการท างานของส่ือมวลชน 3 

ประการ (กาญจนา แกว้เทพ, 2545 : 239-240) คือ  

  1. Ubiquity หมายถึง การมีอยูท่ ัว่ทุกหนทุกแห่ง ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ส่ือมวลชนเป็นแหล่งข่าวสารท่ี

พบไดทุ้กหนแห่ง ไม่วา่จะเป็นหนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ท  

2. Cumulation หมายถึง การสะสมพอกพูนความคิดข้ึนทีละนอ้ยๆ จากการท่ีส่ือต่างๆ มกัเสนอ

เร่ืองราวซ ้ าซาก มีมุมมองไม่แตกต่างกนั  

3. Consonance หมายถึง การท่ีส่ือมีมาตรฐานคลา้ยๆ กนัในการรายงานข่าว ท าให้ข่าวสารความคิด

ของส่ือต่างๆ จึงมีลกัษณะเหมือนๆ กนั ทั้งน้ีเพราะนกัข่าวมกัมีความเช่ือและประสบการณ์ท่ีมีต่อประเด็น

สาธารณะคลา้ยกนั ประกอบกบัแหล่งข่าวท่ีบรรดานกัข่าวใชก้็เป็นแหล่งเดียวกนั เช่น ผูส่ื้อข่าวสายการศึกษา

ไม่วา่จะสังกดัองคก์รใดก็มกัจะไดข้่าวมาจากแหล่งข่าวในกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกนั เป็นตน้ และส่ือ

แต่ละส่ือต่างก็เป็นแหล่งอา้งอิงซ่ึงกนัและกนั เช่น นกัข่าวหนังสือพิมพ์ก็คอยฟังข่าววิทยุหรือชมข่าว

โทรทศัน์ ส่วนนกัข่าวโทรทศัน์ก็อาศยัขอ้มูลจากข่าวหนงัสือพิมพ ์ ท าให้ข่าวสารจากส่ือต่างๆ ท่ีไปถึง

สาธารณชนมีลกัษณะสอดคลอ้งหรือเหมือนกนั  
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“การศึกษาเกีย่วกบัส่ือมวลชน” 

             ส่ือมวลชนนบัวนัจะเป็นสถาบนัท่ีมีความส าคญัยิง่ข้ึนในสังคม ส่ือมวลชนไม่วา่จะเป็นหนงัสือพิมพ ์

วิทยุโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง หรือ กระบวนการส่ือสารมวลชนอ่ืน ๆต่างได้รับความสนใจและมี

การศึกษากนัอยา่งเป็นระบบมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผลหลายประการดว้ยกนั คือ 

1. กิจการส่ือสารมวลชน เป็นกิจกรรมท่ีเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว น าไปสู่การจา้งงาน การผลิตและ

สร้างสรรค์งานใหม่ ๆ นอกจากน้ีสถาบนัส่ือสารมวลชน ก็เป็นสถาบนัหน่ึงในสังคม ท่ีมีบทบาทส าคญัใน

กระบวนการสังคมกรณ์ (Socialization) หรือสังคมประกิต (กระบวนการท่ีท าให้เหมาะส าหรับการอยู่กนั

เป็นหมู่,ท าให้เหมาะกบัชีวิตสังคมหรือท าให้เป็นสังคมเสมือนกบัว่าปัจจยัทางสังคมไม่ว่าจะเป็นสภาวะ

แวดลอ้มทางครอบครัวการศึกษา ครอบครัว กลุ่มต่าง ๆ ในสังคมรวมถึงหนา้ท่ีการงานจะเป็นตวัหล่อหลอม

ปัจเจกชนแต่ละคน ๆ ท่ีอยูใ่นสังคมนั้น ๆ) 

          2. ส่ือมวลชนเป็นสถาบนัหน่ึงซ่ึงมีบทบาทในฐานะผูค้วบคุมการจดัการทรัพยากรต่าง ๆ ซ่ึงนบัวนัจะ

มีบทบาทมากข้ึนจนเกือบจะทดแทนการควบคุมโดยกฎหมายในบางกรณี 

          3. ส่ือมวลชน เปิดโอกาสใหมี้การเผยแพร่และแลกเปล่ียนสภาพการด ารงชีวิตของคนในสังคมมากข้ึน 

ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

           4. ส่ือมวลชน ก่อใหเ้กิดการพฒันาวฒันธรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

           5. ส่ือมวลชน เป็นสถาบนัหน่ึงซ่ึงก่อให้เกิดค่านิยม ทศันคติและแนวความคิดตลอดจนรูปแบบการ

ตดัสินใจของปัจเจกชน ซ่ึงเกิดจากการผสมผสานระหว่างข่าวสารและความบนัเทิงท่ีได้รับจากบรรดา

ส่ือมวลชน 

              หากเราจะพิจารณาส่ือมวลชนในฐานะท่ีเป็นสถาบนัหน่ึงในสังคม เราจะพบว่าส่ือมวลชนก็เป็น

สถาบนัหน่ึงซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) 

              ฉะนั้น ทฤษฎีทางด้านส่ือสารมวลชนซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัตวัส่ือมวลชนผูส่้งสารและ

มวลชนผูรั้บสารในสังคม โดยทฤษฎีส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมส่ือสารมวลชนนั้น มกัจะเป็นการ

จ าแนกถึงค่านิยม ทางเลือกและเง่ือนไขต่าง ๆ ภายใตปั้ญหาท่ีตอ้งคิดพิจารณาไตร่ตรองอยา่งเป็นหลกัการ  

“ความแตกต่างระหว่างการส่ือสารและการส่ือสารมวลชน” 

                การส่ือสาร  การศึกษาเก่ียวกบัการส่ือสาร มีความเก่ียวขอ้งกบัการคน้ควา้หาขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั

การส่ือสารของมนุษย ์ซ่ึงบางคร้ังเราเรียกวา่ "ศาสตร์ดา้นการส่ือสาร"(Communication Science) มีหลกัการ
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มากมายท่ีเราจะใชแ้บ่งประเภทของการส่ือสารได ้แต่วธีิหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีนิยมกนัมากคือ การแบ่งตามขนาด

สังคม (Social Organization)ท่ีมีการส่ือสารเกิดข้ึนในขณะนั้น ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 6 ระดบัดงัน้ี  

1. การส่ือสารภายในตวับุคคล (Intrapersonal Communication)  

2. การส่ือสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication)  

3. การส่ือสารภายในกลุ่ม (Intragroup Communication)  

4. การส่ือสารระหวา่งกลุ่ม (Intergroup or Association Communication)  

5. การส่ือสารในระดบัสถาบนั/องคก์ร (Institutional/Organiza tional Communication)  

6. การส่ือสารมวลชน (Mass Communication)    

 การส่ือสารภายในตวับุคคล จะเป็นกระบวนการท่ีมนุษยจ์ดัการกบัขอ้มูลข่าวสาร(เช่น การท าความ

เข้าใจ การระลึกได้ การแปลความหมาย) ทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารภายในตัวบุคคลจะเก่ียวข้องกับ

กระบวนการคิดและสภาวะทางจิตของมนุษย ์

            การส่ือสารระหว่างบุคคลและการส่ือสารภายในกลุ่มเล็ก จะเป็นลกัษณะของการพูดคุย (Discuss) 

การปะทะสังสรรค ์(Interaction) ความเก่ียวขอ้งผกูพนั(Attachment) การควบคุม (Control) และการปกครอง

ตามล าดบัชั้น (Hierachy) 

ในการพิจารณาความแตกต่างของกระบวนการส่ือสารมวลชนและกระบวนการส่ือสารโดยทัว่ ๆ 

ไปน้ี เราอาจจะน าเอาแบบจ าลองการส่ือสารขั้นพื้นฐานของเดวิด เคเบอร์โล หรือแบบจ าลอง SMCR มาเป็น

แนวทางในการศึกษาโดยดูจากองคป์ระกอบของสารส่ือสารในแต่ละตวั เร่ิมตั้งแต่แหล่งสาร (Source) หรือ

ตน้แหล่งสาร (Communicationsourcs) ผูส่้งสาร (Sender) หรือผูเ้ขา้รหสั (Encoder) สาร (Message) ช่อง

ทางการส่ือสาร (Channel) ผูถ้อดรหสั (Decoder) หรือผูรั้บสาร (Communication receiver or receiver) 

            ในกระบวนการส่ือสารมวลชน “ต้นแหล่งสาร (Source)” ไม่ใช่บุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่เป็นองคก์รท่ี

มีการจดัตั้งอยา่งเป็นทางการ แต่ตน้แหล่งสารของการส่ือสารโดยทัว่ ๆไปไม่วา่จะเป็นการส่ือสารภายในตวั

บุคคล การส่ือสารระหวา่งบุคคล การส่ือสารกลุ่มเล็กการส่ือสารสาธารณะหรือการส่ือสารกลุ่มใหญ่ และ

การส่ือสารภายในองคก์ารนั้น จะเป็นบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือตวัแทนขององคก์รใดองคก์รหน่ึง  

                ทางดา้น “ผู้ส่งสาร (Sender)” นั้น ในกระบวนการส่ือสารมวลชนมกัจะเป็นนกัส่ือสารมืออาชีพ 

หรือนกัข่าว หรือผูส่ื้อข่าวนัน่เอง ส่วนทางดา้นการส่ือสารโดยทัว่ ๆ ไปใครก็ไดส้ามารถท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นผู ้

ส่งสารในกระบวนการส่ือสารทัว่ไปไดท้ั้งส้ิน และขอ้ส าคญัในกระบวนการส่ือสารทัว่ไปนั้น ตน้แหล่งสาร

อาจจะเป็นบุคคลคนเดียวกนักบัผูส่้งสารหรือผูเ้ขา้รหสัสารก็ได ้
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               ทางดา้น “สาร (Message)” หรือตวัข่าวสารนั้น ในกระบวนการส่ือสารมวลชนก็จะมีความแตกต่าง

จากสารในกระบวนการส่ือสารโดยทั่วไป คือ ข่าวสารในกระบวนการส่ือสารมวลชน จะไม่ได้มี

ลกัษณะเฉพาะแต่เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีมกัเปล่ียนแปลงไดง่้ายและไม่สามารถพยากรณ์ได ้เพราะสารใน

กระบวนการส่ือสารมวลชนนั้น จะมีทั้งข่าวสารประเภทการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วฒันธรรม 

ความรู้ ความบนัเทิง กีฬาประกอบกบัเหตุการณ์หรือปรากฎการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละวนัในทัว่โลกนั้น

มีมากมายจ านวนนับไม่ถ้วนท่ีสามารถน ามาเสนอเป็นข่าวสารผ่านทางส่ือมวลชนในกระบวนการ

ส่ือสารมวลชนไดห้ากวา่เหตุการณ์หรือปรากฎการณ์นั้น ๆ มีองค์ประกอบหรือมีคุณค่าของการเป็นข่าวได ้

ดงันั้น ข่าวสารจึงไม่มีลกัษณะเฉพาะเหมือนอยา่งข่าวสารในการส่ือสารระหวา่งบุคคล การส่ือสารกลุ่มเล็ก 

การส่ือสารกลุ่มใหญ่ หรือการส่ือสารสาธารณะ นอกจากไม่มีลกัษณะเฉพาะแลว้ข่าวสารในกระบวนการ

ส่ือสารมวลชนยงัมกัมีการเปล่ียนแปลงไดง่้ายและไม่สามารถพยากรณ์ได ้เพราะในแต่ละวนัจะมีส่ิงต่าง ๆ ท่ี

มีองค์ประกอบจะน ามาเสนอเป็นข่าวเกิดข้ึนได้มากมาย ประกอบกับความสนใจของประชาชนซ่ึงเป็น

มวลชนผูรั้บสารในกระบวนการส่ือสารมวลชนก็มีความแตกต่างหลากหลายกนัไปดว้ย แต่อย่างไรก็ตาม

ข่าวสารในกระบวนการส่ือสารมวลชน จะเป็นข่าวสารท่ีมีลกัษณะเป็นมาตรฐานในเร่ืองรูปแบบการน าเสนอ 

เช่น โครงสร้างวธีิการเขียนข่าวสารท่ีจะน าเสนอผา่นส่ือแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่

กบัขอ้จ ากดั ขอ้ดี ขอ้เสีย ของส่ือแต่ละประเภทท่ีเป็นเคร่ืองมือในการส่งข่าวสารไปสู่มวลชน แต่ขอ้ส าคญัไม่

ว่าจะผ่านส่ือใดก็จะต้องค านึงถึง  มาตรฐานและความหลากหลายของตวัข่าวสารด้วย ส่วนข่าวสารใน

กระบวนการส่ือสารทัว่ ๆ ไปนั้น เช่น ข่าวสารในกระบวนการส่ือสารระหว่างบุคคล โดยส่วนใหญ่จะมี

ลกัษณะเฉพาะลงไปเลยว่าการส่ือสารคร้ังนั้น ๆ เราตอ้งการส่ือสารเร่ืองอะไร ตวัข่าวสารก็จะเป็นไปตาม

แนวทางท่ีเราวางวตัถุประสงคไ์ว ้และรูปแบบการน าเสนอก็จะไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอนตายตวัเพราะข้ึนอยู่

กบัปัจจยัทางกายภาพ หรือ Demographic ของผูร่้วมในกระบวนการส่ือสาร เช่น การศึกษา ฐานะ ต าแหน่ง

หนา้ท่ีการงาน สภาพแวดลอ้มทางสังคม เป็นตน้ส่วนความหลากหลายของข่าวสารในกระบวนการส่ือสาร

ทัว่ ๆ ไปนั้นก็มีไม่มากเท่ากบัในกระบวนการส่ือสารมวลชนอยา่งแน่นอน 

               ทางด้าน “ส่ือหรือช่องทางการส่ือสาร(Channel)” ในกระบวนการส่ือสารมวล ชนและใน

กระบวนการส่ือสารโดยทัว่ ๆ ไปนั้นก็มีความแตกต่างกนั คือ ในกระบวนการส่ือสารมวลชนส่ือท่ีใชเ้ราจะ

เรียกว่า "ส่ือมวลชน (Mass Media)" ซ่ึงประกอบด้วย  หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ 

ภาพยนตร์ นิตยสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ และส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ เป็นตน้ ส่วนส่ือในกระบวนการ

ส่ือสารโดยทัว่ ๆ ไปนั้นก็ข้ึนอยู่กบัว่าจะเป็นการส่ือสารในระดบัใด ถา้เป็นการส่ือสารระหวา่งบุคคลแบบ
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เผชิญหนา้ ส่ือท่ีใชก้็อาจจะเป็นส่ือธรรมชาติ (อากาศในการน าเสียงจากผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสาร) หากเป็นการ

ส่ือสารระหวา่งบุคคลแบบตวัต่อตวั (Person to Person) แต่ไม่เห็นหนา้กนั ก็อาจจะใชส่ื้อจดหมายหรือส่ือ

โทรศพัท์ก็ได ้ส่วนการส่ือสารระดบักลุ่มเล็กและการส่ือสารสาธารณะนั้นส่ือท่ีใช ้เช่น ไมโครโฟน เคร่ือง

ขยายเสียง โทรทศัน์วงจรปิดหรือส่ืออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนของผูท่ี้เขา้ร่วมในกระบวนการส่ือสารใน

คร้ังนั้น ๆ  

                ทางดา้น “ผู้ถอดรหัส (Decoder) หรือผู้ รับสาร (Receiver)” นั้น ในกระบวนการส่ือสารมวลชนมี

ความแตกต่างจากผูรั้บสารในกระบวนการส่ือสารในระดับอ่ืน ๆ ตรงท่ีว่าผูรั้บสารจะมีจ านวนมากมาย

มหาศาล กระจัดกระจายกันอยู่ตามท่ีต่าง ๆ และมีความแตกต่างกันทางด้านปัจจัยทางกายภาพ 

(Demographic) ค่อนข้างมาก เช่น อายุ เพศ การศึกษารายได้ ต าแหน่งฐานะการงาน อาชีพ ศาสนา 

วฒันธรรม เป็นตน้ ผูรั้บสารในกระบวนการ 

    ส่ือสารมวลชนนั้นอาจจะไม่เคยรู้จกั ไม่เคยพบปะหนา้ตากนัมาก่อนเลยก็ได ้แต่ขอ้ส าคญัในการรับ

สารของผูรั้บสารหรือมวลชนผูรั้บสารนั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัส่ือมวลชนเป็นพาหนะหรือเคร่ืองมือในการน า

สารมาสู่ตน หากผูรั้บสารเป็นผูเ้ปิดรับส่ือมวลชนนั้น ๆ โดยตรง แต่ถา้หากผา่นทางดา้นผูน้ าความคิดเห็นซ่ึง

เป็นผูเ้ปิดรับข่าวสารจากกระบวนการส่ือสารมวลชน แลว้จึงน าไปถ่ายทอดต่อมวลชนในทอ้งถ่ินของตนอีก

ทีหน่ึงนั้นก็จะถือวา่เป็นการส่ือสารท่ีเขา้ข่ายทฤษฎีการส่ือสารแบบ 2 จงัหวะ ส าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งผู ้

ส่งสารกับผูรั้บสารจะเป็นไปในลักษณะทางเดียวมากกว่าการส่ือสารระดับอ่ืนและไม่ค่อยมีการติดต่อ

สัมพนัธ์กนั เพราะฉะนั้นการส่ือสารมวลชนจึงเป็นไปในลกัษณะของการติดต่อส่ือสารระหว่างผูส่้งสาร 

(Sender)เพียงหน่ึง กบัผูรั้บสาร (Receiver) จ านวนมาก ท าให้มีอิทธิพลต่อผูรั้บสารจ านวนมากในเวลา

เดียวกนัทั้ง ๆ ท่ีผูรั้บสารเหล่านั้นอยู่กระจดักระจายกนัไปตามท่ีต่าง ๆ แต่มวลชนเหล่านั้นก็สามารถรับ

ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือไดใ้นเวลาเดียวกนั แต่ปฏิกิริยาตอบกลบั(Feedback) ท่ีจะมีกลบัมายงัผูส่้งสารจะชา้และ

ไม่สามารถท าไดใ้นเวลาเดียวกนัทั้งหมด  ซ่ึงถา้จะมองในแง่ของการศึกษาตามทฤษฎีการส่ือสารมวลชนก็จะ

เขา้ข่ายทฤษฎีท่ีดูถึงผลของการท่ีส่ือสามารถมีอิทธิพลกบัผูรั้บสาร (Effect Approach) บางคร้ังอาจจะดูไปถึง

การท่ี ส่ือมีอิทธิพลโดยตรงต่อผูรั้บสารอย่างรวดเร็วและทนัทีทนัใดตามทฤษฎีเข็มฉีดยา หรือทฤษฎีการ

ส่ือสารจงัหวะเดียว อย่างไรก็ตามการตอบสนองของกระบวนการส่ือสารมวลชนน้ีเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดไ้ม่

รวดเร็วเท่ากบัปฏิกิริยาตอบสนองท่ีเกิดจากการส่ือสารระหวา่งบุคคล แต่ปฏิกิริยาตอบสนองของการส่ือสาร

ระหว่างบุคคลเกิดข้ึนกับคนในจ านวนน้อยกว่าในกระบวนการส่ือสารมวลชน แม้ว่าในกระบวนการ

ส่ือสารมวลชนปฏิกิริยาตอบกลบัจากผูรั้บสารจะมีจ านวนมากกวา่แต่ก็ไม่สามารถกระท าไดใ้นเวลาเดียวกนั
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ทั้งหมด หรือไม่สามารถกระท าได้ทนัทีหลงัจากการรับสารแลว้ ยกเวน้กรณีรายการสดทางวิทยุหรือทาง

โทรทศัน์ท่ีเปิดสายให้มวลชนสามารถโทรศพัทเ์ขา้ไปแสดงความคิดเห็นไดแ้ต่ก็สามารถกระท าไดที้ละคน

หรือสองคนในเวลาเดียวกนั ส่วนใหญ่จะมีปฏิกิริยาตอบกลบัไปไดม้ากแต่ช่วงเวลาจะต่างกนัออกไปไม่ใช่

พร้อม ๆ กนัทีเดียว  

“วฒันธรรมมวลชน (Mass Culture)” 

             ค  าวา่ "วฒันธรรม" ท่ีใชพ้ดูกนัอยูเ่ป็นประจ าน้ี เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน มนุษยเ์ป็นผูส้ั่งสมทะนุบ ารุง 
มีการเรียนรู้และรับช่วงสืบต่อกนัมา ตลอดจนสร้างสรรคเ์พิ่มเติม ถ่ายทอด เปล่ียนแปลงได ้มนุษยเ์ป็นสัตว์
ประเภทเดียวท่ีมีวฒันธรรม มีท่านผูรู้้อธิบายความหมายของวฒันธรรมไวม้ากมายหลายท่าน ซ่ึงพอสรุปได้
เป็นแนวต่าง ๆ คือ ในแนวของภาษา ศาสตร์อธิบายท่ีมาของค าวา่ "วฒันธรรม" วา่เป็นค าท่ีมาจากภาษาบาลี 
และสันสกฤต หมายถึงสภาพอนัเป็นความเจริญงอกงาม หรือลกัษณะท่ีแสดงความเจริญงอกงาม ในแนว
ของสังคมศาสตร์ อธิบายวา่ "วฒันธรรม" หมายถึงมรดกของสังคม เป็นลกัษณะเฉพาะในการด ารงชีวิตของ
กลุ่มคนท่ีมาอยู่ร่วมกันและได้มีการเปล่ียนแปลงให้เจริญตามยุคตามสมยั และอีกแนวหน่ึงอธิบายว่า 
"วฒันธรรม" คือสรรพส่ิงทั้งมวลท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ดงันั้นจึงพอจะสรุปรวมความไดว้า่ วฒันธรรมเป็นมรดก
ทางสังคมท่ีครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยา่งอนัเป็นแบบแผนในความคิดและการกระท า ท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของ
มนุษย ์โดยแต่ละสังคมมีวฒันธรรมเฉพาะของตนเองเพราะเป็นวถีิชีวติท่ีแตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มสังคม 

“อทิธิพลของการส่ือสารทีม่ีผลต่อสังคม” 

หมายถึง แรงผลกัดนัท่ีมีผลกระตุน้ต่อพฤติกรรมและทศันคติของมนุษยอ์นัมีผลต่อการด ารงชีวิต  

ซ่ึงอิทธิพลต่าง ๆ นั้น มีทั้งในแง่บวกและลบ เป็นการแสดงบทบาทและการกระท าผ่านส่ือต่าง ๆ ถ่ายทอด

มายงัประชาชน ซ่ึงอาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มของมนุษยโ์ดยเปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมท่ี

ใหท้ั้งคุณและโทษ 

 มีผูก้ล่าวกนัว่าการท างานส่ือมวลชนก็เหมือนกบัการท าอตัวินิบาตกรรมเพราะการไร้ส่ือจะท าให้

วิวฒันาการแห่งความเป็นมนุษยส้ิ์นสุดลงไปดว้ย คุณค่าและอิทธิพลของส่ือมวลชนมีต่อสังคมอยา่งมาก  ก็

เน่ืองมาจาก 

 1. การส่ือสาร ไม่เพียงแต่เป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยในการกระจายสารสนเทศเท่านั้น ส่ือยงัมีความส าคญั

ในแง่ท่ีเป็นนวตักรรมทางสังคมอีกดว้ย การเป็นนวตักรรมในท่ีน้ี  มิไดมี้ความหมายแต่เพียงการกระจายข่าว

สารสนเทศท่ีเป็นนวตักรรมเท่านั้น  แต่ยงัรวมถึงการท่ีส่ือมวลชนขยายขอบข่ายไปยงัผูเ้ปิดรับสารใหม่ ๆ ได้

มากยิง่ข้ึน  ซ่ึงท าใหส่ื้อมวลชนกลายเป็นนวตักรรมของผูรั้บสารอีกส่วนหน่ึงอยูเ่สมอ 
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 2. คุณสมบัติที่แตกต่างกันของส่ือในการแพร่กระจายสารสนเทศออกไปอยา่งไม่เท่าเทียมกนั  โดย

เหตุท่ีส่ือมวลชนแต่ละประเภทมีภาระหนา้ท่ี (function)  ท่ีแตกต่างกนัไปในสังคม  จึงยิ่งท าให้สังคมมีความ

หลากหลายสูง หนา้ท่ีของส่ือมวลชนก็จะแตกต่างกนัไปตามการเปิดรับส่ือของกลุ่มบุคคลท่ีหลากหลาย  เช่น 

หนงัสือพิมพเ์ชิงปริมาณ  และหนงัสือพิมพเ์ชิงคุณภาพจะท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนและมีกลุ่มเป้าหมายของ

ผูรั้บสารท่ีไมเ่หมือนกนั 

 3. ส่ือแต่ละประเภทไม่เคยหยุดยิ่ง  หรือพฒันาไปโดยล าพงัของส่ือนั้น ๆ หากส่ือมวลชนมกั

เปล่ียนแปลงหรือพฒันาพร้อมกนัไปเสมอ ดงันั้น จึงไม่มีส่ือมวลชนใดส่ือมวลชนหน่ึงท่ีพฒันาออกไปอยา่ง

โดดเด่ียวอย่างเต็มท่ี  แต่กลบัตอ้งพึ่งพิงและทดแทนกนัในบางส่วน  ดงัเช่น  โทรทศัน์เป็นจอปลายทาง

(outlet)  ของภาพยนตร์ในยคุสมยัเดิม หรือ วดีิทศัน์เป็นเสมือนสถานีส่งเทปรายการภายในบา้น เป็นตน้ 

 4. ความแตกต่างทางด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมืองเราจะเห็นความแตกต่างไดอ้ยา่งชดัเจนใน

แต่ละสังคม  แต่ส่ือมวลชนกลับมีวฒันาการในทุกแห่งทุกแนวทางท่ีคล้ายคลึงกัน  ทั้ งน้ีเพราะเหตุว่า 

ส่ือมวลชนเป็นผลสะทอ้นของการส่ือสารท่ีเป็นธรรมชาติของมนุษย ์ เม่ือภาพรวมของมนุษยไ์ม่ไดแ้ตกต่าง

ไปจากอดีต จึงพลอยท าให้ส่ือมวลชนมีหนา้ท่ีเช่นเดิม  อนัไดแ้ก่ การสอดส่อง การให้ความคิดเห็น การให้

ความรู้ และการใหค้วามบนัเทิง เป็นตน้ 

 5. การส่ือสาร มิใช่เป็นเพียงพาหะในการส่ือความหมายอย่างธรรมดา  หากแต่การส่ือสารสามารถ

ช่วยสร้างกรอบความคิด  การปฏิรูป การประดิษฐ์ และการส่ือความใด ๆ ดว้ย ซ่ึงหมายความวา่  โครงสร้าง

ของการส่ือสารเป็นตวัก าหนดรูปแบบของสารสนเทศ สามารถท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความคิด และ

การรักษาดุลยภาพของระบบสังคมอนัเน่ืองมาจากการส่ือความหมายดงักล่าว 

 6. โทรทศัน์เป็นการส่ือสารทีส่ าคัญมากกว่าส่ือใด ๆ ท่ีผา่นมา ทั้งน้ีเน่ืองจากโทรทศัน์สามารถเพิ่มพูน

ผลกระทบต่อสังคม และวฒันธรรมได้มากกว่าเม่ือเทียบกบัส่ือมวลชนแขนงอ่ืน  โดยอาจสังเกตได้จาก

ปริมาณโฆษณาทางโทรทศัน์ของบริษทัผูผ้ลิต และผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้สูงมากกวา่ส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ 

ทั้งน้ีเพราะโทรทศัน์ซ่ึงมีภาพ เสียง สี และความเคล่ือนไหวพร้อมกนัไป  สามารถโน้มน้าวใจได้ชัดเจน

มากกวา่  

 7. การส่ือสาร มีศักยภาพในการแสดงบทบาทด้านข่าวสารในการส่งเสริมกิจกรรมของสังคม  

อิทธิพลของส่ือมวลชนข้ึนอยู่กบัลกัษณะพิเศษของส่ือ ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากความส าเร็จในดา้นกระบวนการ

กล่อมเกลาสังคม โดยเฉพาะการเรียนรู้  และพฤติกรรมการเลียนแบบของผูรั้บสาร  ซ่ึงสังเกตไดว้า่ ทกัษะ
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ของบุคคลจะแตกต่างกันเม่ือมีอตัราการเปิดรับส่ือต่างกัน  ดังเช่น ข้อแตกต่างระหว่างชาวชนบทและ

ชาวเมือง อนัเน่ืองมาจากช่องวา่งทางการส่ือสาร 

 อิทธิพลการส่ือสาร  แพร่ขยายไปในสังคม  และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างเห็นไดช้ดัเจน  

อยา่งไรก็ตาม  อิทธิพลของส่ือมวลชน จะมีบทบาทมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั ปริมาณของผูรั้บสาร  คุณสมบติั

ของตัวส่ือ พลวฒัน์ ภารกิจ ความเป็นพาหะท่ีพิเศษ  การส่งผลกระทบ และการกล่อมเกลาสังคมของ

ส่ือมวลชนในปัจจุบนั  อิทธิพลของส่ือมวลชนดงักล่าวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทั้งในดา้นปัจเจกชน และ

สังคมตามมา  

“แบบแผนของทฤษฎส่ืีอสารสังคม (forms of specific formulation)” 

 แบบแผนทฤษฎีส่ือสารสังคม  หมายถึง การจดักลุ่มพวกของกรอบความคิดหรือทฤษฎีวา่มีก่ีกลุ่ม

ลกัษณะท่ีสามารถน ามาอธิบายการส่ือสารสังคม โดยทัว่ไปแลว้ทฤษฎีการส่ือสารมกัอธิบายปรากฎการณ์ใน 

4 ลกัษณะ คือ 

 

1. การศึกษาถึงผู้รับสาร(formulation of audiences) 

เป็นการศึกษาท่ีเนน้ตวัผูรั้บสาร ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการส่ือสารสังคมทั้งน้ีเพราะ ผูรั้บสารเป็น

เป้าหมายส าหรับการส่ือสาร หากขาดการตอบสนองจากผูรั้บสารแลว้  การส่ือสารสังคมก็ไร้ความหมาย

อยา่งส้ินเชิง  รูปแบบการศึกษาตวัผูรั้บสาร เช่น 

1.1 ความแตกต่างของปัจเจกชน (The individual differences)   

เป็นแบบแผนท่ีอธิบายพฤติกรรมการส่ือสารของบุคคลวา่  มีความแตกต่างกนัประการใด  อนัเน่ืองมาจาก  

ความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคลหรือสภาพจิตวทิยา  สภาพภายใน (จิตใจ) ของบุคคลท่ีแตกต่างกนั ท า

ใหก้ระบวนการเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นแตกต่างกนัไป  ซ่ึงส่งผลต่อทศันคติของบุคคลท่ีท าใหมี้ความช่ืนชอบ  

หรือการกระท าของแต่ละบุคคลท่ีไม่เหมือนกนั  การวดัทศันคติในแบบแผนทฤษฎีน้ีจึงมกันิยมวจิยักนัเสมอ  

โดยมีรากฐานของความเช่ือท่ีวา่  โครงสร้างบุคลิกภาพของบุคคลมีผลต่อกระบวนการเลือกสรรคส์ารสนเทศ  

ซ่ึงก่อใหเ้กิดทศันคติของบุคคลหน่ึง ๆ ท่ีแตกต่างจากบุคคลอ่ืน  กระบวนการเลือกสรรคส์ารสนเทศน้ี  จึง

เป็นตวัเช่ือมระหวา่งสภาพภายในและภายนอกของบุคคล  ท่ีพอเขา้ใจไดใ้นเชิงประจกัษ ์ แบบแผนดงักล่าว

จึงกลายเป็นท่ีสนใจ กระบวนการเลือกสรรคส์ารสนเทศ  ประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน คือ 



20 

 

1.1.1 การเลือกเปิดรับสาร (Selective exposure) เป็นกระบวนการภายในบุคคล  ท่ีพิจารณา

วา่พร้อมท่ีจะเปิดรับสารหรือไม่  จะเลือกเปิดรับสารประเภทไหน จากส่ืออะไร และเวลาใด 

1.1.2 การเลือกสารท่ีสนใจ  (Selective attention) เป็นขั้นตอนท่ีถดัจากขั้นตอนแรก ท่ี

กระบวนการภายในของบุคคล (จิตวทิยา) เลือกสรรคส์นเทศท่ีสอดคลอ้งกบัตน (Supportive 

information) ท่ามกลางความหลากหลายของสารสนเทศ  ท่ีเขา้มาสู่บุคคลนั้น หลงัจากการเปิดรับ

สารแลว้ 

1.1.3 การเลือกสรรคก์ารรับรู้ (Selective perception)  มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะรับรู้สารสนเทศ

ท่ีตนเห็นวา่สนใจ โดยการแปรสภาพสารสนเทศท่ีสนใจไปเป็นความรู้พื้นฐาน (cognition) 

1.1.4 การจดจ า (Selective retention)  ความรู้พื้นฐานหรือความรู้เบ้ืองตน้  มิใช่เป็นความรู้ท่ี

ถาวร  มนุษยอ์าจขจดัความรู้นั้นออกไปได ้ หรือยอมรับความรู้พื้นฐานนั้นแต่เพียงชิมลาง  หาก

ความรู้พื้นฐานนั้นยงัคงสอดคลอ้ง ไม่ขดัแยง้กบัทศันะของบุคคล  ความรู้พื้นฐานนั้นก็จะพฒันา

ต่อไป  เป็นการยอมรับท่ีถาวร  พร้อมท่ีจะจดจ าต่อไป 

แบบแผนของความแตกต่างระหวา่งปัจเจกชนยงัคงมีส่วนส าคญั  ทั้งน้ีเพราะสังคมเป็นผลรวมของ

ปัจเจกชน   ผลกระทบของส่ือมวลชนท่ีมีต่อปัจเจกชนโดยส่วนรวมก็จะสะทอ้นถึงผลกระทบท่ีมีต่อสังคม

ดว้ย  อยา่งไรก็ตาม แบบแผนความแตกต่างระหวา่งปัจเจกชน  อาจน าไปวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่ง

องคก์ร กลุ่ม สังคม และประเทศได ้ โดยอาศยัหลกัการเดียวกนั ทั้งน้ีเป็นประโยชน์ส าหรับการเปรียบเทียบ

ในระดบัท่ีกวา้งใหญ่มากข้ึน 

1.2 แบบแผนการจ าแนกสังคม (Social catagories) 

ในทางประชากรศาสตร์และสังคมวทิยาแลว้  มนุษยถู์กจดัแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามคุณสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั

ในสังคมท่ียิง่ทนัสมยั  ความหลากหลายของสังคม (heterogeneity) ก็ยิง่แตกต่างกนัออกไป การเปิดรับการ

ส่ือสารและส่ือมวลชนของบุคคลก็จะแตกต่างกนัออกไปดว้ย  รายการหน่ึง ๆ ของส่ือหน่ึง ๆ ยอ่มมีสมาชิก

ผูส้นใจประเภทหน่ึงตามภูมิหลงัทางประชากรศาสตร์และสังคมวทิยาท่ีสอดคลอ้งกนั ดงันั้น  จึงสามารถ

จ าแนกการส่ือสารตามภูมิหลงัของผูรั้บสารได ้การส่ือสารในท่ีน้ีมิไดห้มายถึง  เฉพาะสารสนเทศเท่านั้น  แต่

รวมทั้งกระบวนการส่ือสารท่ีเร่ิมตน้จาก แหล่งสาร สารสนเทศ ช่องทางการส่ือสาร ผูรั้บสาร ผลกระทบ การ

ยอ้นกลบัสาร และส่ิงแวดลอ้มทางการส่ือสาร  การวิเคราะห์กระบวนการส่ือสารโดยภูมิหลงั  จึงท าใหท้ราบ

และเขา้ใจวา่ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการส่ือสาร หรือในทุกขั้นตอนของกระบวนการส่ือสาร  
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ประกอบดว้ยบุคคลประเภทใด โดยทัว่ไปแลว้ ประเภทบุคคลท่ีถูกน าไปวเิคราะห์นั้น มนัจะศึกษาถึง เพศ วยั 

สถานภาพเศรษฐสังคม (SES.) ศานา เขตท่ีอยูอ่าศยั  และท่วงท านองของชีวติ (life styles) เป็นตน้ 

1.3 แบบแผนความสัมพนัธ์ทางสังคม (social relationships)  

หากกล่าววา่ แบบแผนการจ าแนกบุคคลทางสังคมในแบบแผนท่ีสอง เป็นมิติแรกของผูรั้บสารแลว้  

แบบแผนความสัมพนัธ์ทางสังคมในแบแผนของหวัขอ้น้ี ก็จะเป็นมิติท่ีสองของผูรั้บสาร  โดยมิติท่ีสองมี

ลกัษณะท่ีส าคญั คือ 

1.) เป็นผลท่ีเกิดจากความสัมพนัธ์ของตวัแปรในมิติแรก 

2.) เป็นตวัแปรแทรกซอ้น (intervening variables) ระหวา่งตวัแปรในมิติท่ีหน่ึง  กบักระบวนการ

ส่ือสาร 

3.) เป็นความสัมพนัธ์ทางสังคม  ท่ีไม่เป็นทางการของปัจเจกชน ต่อกระบวนการส่ือสาร 

ตวัแปรในแบบแผนท่ีสามหรือมิติท่ีสองน้ี  สามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางการส่ือสารไดส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

โดยเสริมกบัตวัแปรในมิติแรก นอกจากนั้น ตวัแปรในมิติท่ีสองมกัรวมความถึงทศันคติ ความเช่ือ หรือ

นามธรรมบางประการ  ท่ีเป็นผลมาจากตวัแปรในมิติแรก  ตวัอยา่งของตวัแปรในมิติท่ีสอง เช่น ผูน้ ามติ

มหาชน (ในการส่ือสาร 2 จงัหวะ) ความพึงพอใจ หรือกลุ่มท่ีสังกดั เป็นตน้ 

2. แบบแผนของผลกระทบต่อสังคม (formulation of effects)   

แบบแผนท่ีแตกต่างไปจากแบบแผนแรก  เน่ืองจากแบบแผนแรกจ าแนกภูมิหลงัของผูรั้บสารตาม

โครงสร้างบุคลิกภาพ (อนัเน่ืองจากจิตวทิยาภายในบุคคล)  หรือขอ้มูลประชากรกบัสังคมวทิยา หรือ

ความสัมพนัธ์ทางสังคม  แต่ในแบบแผนหวัขอ้น้ี  เป็นการศึกษาถึงผลกระทบทางการส่ือสาร  ท่ีมีต่อผูรั้บ

สารเหล่านั้นวา่  หลงัจากไดรั้บสารสนเทศแลว้ เกิดอะไรข้ึน  โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อจารีต

วฒันธรรม (cultural norms) ของสังคม  อนัมีผลต่อความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคลในสังคม 

 ผลกระทบทีต่ามมา (impacts) ของการส่ือสารอาจเกดิขึ้นได้จาก 4 ลักษณะ คือ 

  1. แรงเสริม (reinforce) หมายถึง  การส่ือสารสังคมท่ีช่วยตอกย  ้าพฤติกรรม หรือนิสัยของ

ผูรั้บสารใหม้ัน่คงข้ึนกวา่เก่า เช่น เคยเช่ือวา่คนหนา้ตาน่ากลวัเป็นคนชัว่ร้าย ก็จะเช่ือเช่นนั้นต่อไป 

  2. แรงกระตุน้ (activate) หมายถึง  การส่ือสารสังคมช่วยท าใหผู้รั้บสารเกิดมานะ ท่ีจะท าส่ิง

ใดส่ิงหน่ึง หรือมีพฤติกรรมตามความคาดหวงั  หรือ ความจ าเป็นของตนหรือของสังคม 

  3. แรงสร้างสรรค ์(create) เป็นการสร้างพฤติกรรมต่อผูรั้บสารในแนวทางใหม่  โดยไม่

สนใจกบัเง่ือนไขของสังคมและวฒันธรรมเดิม 
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  4. แรงเปล่ียน (convert) เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บสารแบบเดิมไปสู่รูปแบบ

ใหม่  เช่น การโฆษณาช่วยท าใหแ้ม่บา้นเคยใชผ้งซกัฟอกลา้งภาชนะ  ก็เปล่ียนมาเป็นการใชน้ ้ายาลา้งจานมา

แทนท่ี อยา่งไรก็ตาม นกัวชิาการหลายคนเช่ือวา่ แรงเปล่ียนจากการส่ือสารสังคมนั้น เพียงท าใหเ้กิดการ

เปล่ียนแปลงเพียงชัว่คราวมากกวา่การเปล่ียนแปลงท่ีถาวร  ทั้งน้ีเน่ืองจากการส่ือสารสังคม  จะท าใหม้นุษย์

พฒันา(เปล่ียนแปลง) วถีิชีวติต่อไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง  โดยเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจากรูปแบบหน่ึงไปยงัอีก

รูปแบบหน่ึงอยูเ่สมอ 

 “ผลกระทบเกดิขึน้จาก 4 ลกัษณะ สามารถให้ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้กบัสังคมใน 2 ทางได้แก่” 

  1. ผลกระทบเชิงปฏิปักษ์สังคม (antisocial) เป็นผลกระทบท่ีส่งผลในเชิงลบต่อสังคม   

เป็นการมองโลกในแง่ร้ายท่ีเห็นวา่ การส่ือสารสังคมและส่ือมวลชนมีส่วนส าคญัท่ีท าใหพ้ฤติกรรมของ

บุคคลทัว่ไปเลวลง (เช่น การก่อความรุนแรง การข่มขืน หรือการผละหนีสังคม ) ทั้งน้ีเน่ืองจาก  การน าเสนอ

ของส่ือสังคมหรือส่ือมวลชน  ในรูปแบบของความรุนแรง กามราคะ หรือความชัว่ร้าย เป็นตน้ 

  2. ผลกระทบเชิงเสริมสังคม (prosocial) เป็นผลกระทบท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม  

ซ่ึงตรงขา้มกบัผลลพัธ์ในแบบแรก  โดยการมองวา่ส่ือสังคมและส่ือมวลชนใหป้ระโยชน์  มิใช่ใหแ้ต่ความ

เลวร้ายอยา่งเดียวเสมอไป และเห็นวา่ในภาพรวมแลว้ ส่ือสังคมและส่ือมวลชนใหคุ้ณค่ามากกวา่ใหโ้ทษ เช่น  

การท าใหผู้รั้บสารเกิดทกัษะในดา้นข่าวสาร  ใหค้วามบนัเทิงคลายเครียด และการใหค้วามรู้ดา้นต่าง ๆ ใน

การปรับใชก้บัสังคม 

“อทิธิพลของส่ือมวลชนทีส่่งผลต่อสังคมในด้านต่างๆ” 

อทิธิพลด้านอารมณ์ 

 จากผลการวิจยัเก่ียวกบัการชมโทรทศัน์ของเด็กไทย  ปรากฏวา่เด็กใชเ้วลาในการชมวิทยุโทรทศัน์

ไม่ต ่ากวา่ 24 ½ ชัว่โมงต่อสัปดาห์  และเด็กตั้งแต่ 3 ขวบข้ึนไปชมรายการวิทยุเป็นประจ า  ลกัษณะการแพร่

ภาพออกอากาศของวิทยุโทรทศัน์บางคร้ังสร้างพฤติกรรมไม่ดี และไม่เป็นการสร้างเสริมคุณค่าชีวิตท่ีดี

ใหก้บัเด็ก กลบัสั่งสมความชัว่ร้าย งมงาย เพอ้ฝัน เช่น ภาพยนตร์จีนท่ีน าออกแพร่ภาพทางโทรทศัน์บางเร่ือง

ส่งเสริมความพยาบาท  อาฆาตมาดร้าย ซ่ึงเป็นปฏิปักษ์ต่อค าสั่งสอนทางพุทธศาสนา  ภาพยนตร์ฝร่ังบาง

เร่ืองให้ความเป็นนักเลง  ช้ีแนะตัวอย่างการเป็นยุวอาชญากร  ให้ความน่ารังเกียจ มีการกอดจูบในท่ี

สาธารณะ ขดักบัประเพณีอนัดีงามของไทย  การเสนอรายการละครทางวิทยุโทรทศัน์บางเร่ืองส่งเสริมความ

เพอ้ฝันสร้างข้ึนมาเพื่อเอาใจตลาด เป็นไปตามความต้องการของผูใ้ห้เงินสนับสนุน  จึงท าให้การเสนอ
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รายการวทิยโุทรทศัน์โดยทัว่ไปยงัไม่เหมาะสมและไม่ไดคุ้ณภาพเท่าท่ีควร  ดงันั้นผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบ หรือ

ผูมี้หน้าท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการเสนอรายการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์ ตอ้งตระหนกัในหน้าท่ี

ความรับผิดชอบต่อผูช้ม โดยเฉพาะผูช้มท่ีเป็นเด็ก ดว้ยการปรับปรุง ส่งเสริม และควบคุมเน้ือหาสาระท่ีจะ

แพร่ภาพออกอากาศนั้นตอ้งแสดงถึงรสนิยมท่ีดี ให้คุณค่าในการด ารงชีวิตแก่เยาวชนท่ีเหมาะสม โดยจดัให้

มีคณะกรรมการมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กทุกฝ่าย พร้อมกนัน้ีก็ตอ้งหาวิธีการป้องกนัเด็กให้พน้จาก 

“พิษภยั” ท่ีจะไดรั้บจากส่ือมวลชนวทิยโุทรทศัน์  โดยก าหนดมาตรการในการปรับปรุง ส่งเสริมและควบคุม

ดงัต่อไปน้ี 

ก. ด้านการปรับปรุง ส่งเสริม รายการโทรทัศน์ส าหรับเด็ก 

หลกัเกณฑใ์นการปรับปรุง และส่งเสริมรายการท่ีดี มีประโยชน์ต่อเด็กนั้นตอ้งมีการจดัส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีเหมาะสมให้กบัเด็ก  สนับสนุนการเสนอรายการให้มีเน้ือหาแสดงถึงรสนิยมท่ีดีงาม  ให้คุณค่าในการ

ด ารงชีวิต  เป็นจริงตามท่ีสังคมไทยตอ้งปลูกฝังความดี  ความขยนัหมัน่เพียร มุมานะ  การเสียสละเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม  การไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ตั้ งตนอยู่ในความประมาท นอกจากน้ีการเสนอรายการ

ส าหรับเด็กตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ 

ตลอดจนความรู้  และทกัษะท่ีเหมาะสม เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

 

ข. มาตรการในการควบคุมป้องกนั 

ผูมี้หนา้ท่ีในการควบคุมการเสนอรายการทางวิทยุโทรทศัน์ตอ้งด าเนินการควบคุม  สถานีให้ปฏิบติั

ตามระเบียบและมาตรการท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัดสม ่าเสมอ  เพื่อป้องกนัพิษภยัต่าง ๆ ท่ีเด็กจะไดรั้บจากวิทยุ

โทรทศัน์  การท่ีทางสถานีใช้วิธีการพูดช้ีแจงเม่ือมีการเสนอรายการดงักล่าวนั้นไม่ใช่วิธีการป้องกนัท่ีดี   

ก าหนดมาตรการและกวดขนัการโฆษณาสินคา้และบริการท่ีเป็นพิษภยัต่อเด็ก  เช่น  เคร่ืองด่ืมประเภทวิสก้ี 

บร่ันดี เคร่ืองด่ืมท่ีเป็นพิษต่อเด็ก เช่น เคร่ืองด่ืมประเภทวิสก้ี บร่ันดี เคร่ืองด่ืมกระตุน้ก าลงั การโฆษณา

ผลิตภณัฑ ์ผา้อนามยัสุภาพสตรี ถุงยางคุมก าเนิด ยาบางชนิด และส่ิงท่ีเป็นอบายมุข  ซ่ึงเป็นการไม่เหมาะสม

อนัจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อจิตใจของเด็กอยา่งยิ่ง วิธีการควบคุมโดยห้ามโฆษณาสินคา้และบริการเหล่าน้ีใน

ช่วงเวลาท่ีเด็กชมได ้ สมควรใหโ้ฆษณาไดห้ลงั 22.00 น. เป็นตน้ไป จนถึงปิดสถานีในแต่ละวนั 

 การตรวจและพิจารณาภาพยนตร์ทางโทรทศัน์ ละครหรือการแสดงต่าง ๆ ตอ้งมีการควบคุมอย่าง

จริงจงัโดยเฉพาะการเสนอเร่ืองราวท่ีจะก่อให้เกิดพิษภยัต่อเด็กดา้นศีลธรรมจรรยา  ตลอดจนจารีตประเพณี

อนัดีงาม    ส่วนการใชภ้าษา  และการแต่งกาย ตลอดจนกิริยามารยาทของโฆษก พิธีกร ผูแ้สดง รวมทั้งผูร่้วม
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รายการ ตอ้งมีการกวดขนัใหใ้ชภ้าษาอยา่งถูกตอ้ง  ชดัเจน  ตามหลกัภาษา  ไม่ใชภ้าษาวิบติั ส่วนการแต่งกาย

ตอ้งสุภาพเรียบร้อยเหมาะกบัการเสนอรายการแต่ละประเภท  ดา้นการแสดงออก ท่าที ท่าทางกิริยามารยาท  

ตอ้งเป็นท่ียอมรับในสังคมไทย เพราะเด็กมกัจะเลียนแบบจากการแพร่ภาพออกอากาศจากโทรทศัน์ไดง่้าย 

ตอ้งหามาตรการควบคุม อาจจดัให้บนัทึกรายการลงเทปและส่งเทปบนัทึกรายการให้คณะกรรมการตรวจ

ก่อนออกอากาศทุกคร้ัง 

 จากท่ีกล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่าส่ือมวลชนวิทยุโทรทศัน์มีอิทธิพลต่อเด็กมาก สามารถปลูกฝัง

ค่านิยม  และส่ิงท่ีสงัคมไทยตอ้งการใหแ้ก่เด็กไดดี้  โดยการสอดแทรกไวใ้นรายการต่าง ๆ โดยเฉพาะเด็กวยั 

3 – 5 ขวบ จะไดรั้บอิทธิพลจากวิทยุโทรทศัน์มากท่ีสุด เพราะอยูใ่นวยัท่ีตอ้งการเรียนรู้ เลียบแบบอยา่งได้

รวดเร็ว  ส าหรับเด็กวยั 6 – 8 ขวบ ก็ควรจะไดรั้บการเรียนรู้เร่ืองจริยธรรม คุณความดี ความจริง และการท า

ตนใหเ้ขา้กบัระเบียบวนิยั  และกฎเกณฑท์างสังคม  ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งหาทางป้องกนัและขจดัเหตุจูงใจท่ี

ไม่ดีเพราะวิทยุโทรทศัน์มีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของเด็ก   ซ่ึงผูมี้ส่วนรับผิดชอบทุกฝ่าย ได้แก่ 

กบว. (คณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) ปัจจุบันปรับเปล่ียนเป็น กกช. 

(คณะกรรมการกิจการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์แห่งชาติ) และผูรั้บผดิชอบ นอกจากน้ีผูรั้บผิดชอบ

ของสถานีวิทยุโทรทศัน์ก็ตอ้งเล็งเห็นความส าคญัของเด็กเลือกสรรแต่ส่ิงท่ีดีมีประโยชน์มาเสนอ   ก็จะเป็น

การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีดีใหก้บัเด็กประการหน่ึง 

 ส าหรับวิทยุกระจายเสียงมีบทบาทส าคญัต่อเด็กและเยาวชน  แต่การเสนอรายการวิทยุในเมืองไทย

ขณะน้ี มกัไม่ค่อยได้ค  านึงถึงบทบาทท่ีส าคญัของส่ือมวลชน  พิจารณาโดยรวมแล้วรายการต่าง  ๆ มกั

ออกมาในรูปของความบนัเทิงเสียมากกว่าอย่างอ่ืน  รายการวิทยุกระจายเสียงทุกรายการย่อมมีผลต่อ

การศึกษาของเด็กมาก  โดยเฉพาะผลทางด้านภาษา  ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากรายการโฆษณาสินคา้  ท่ีท าให้

ภาษาวิบติั โดยใช้ภาษาตลาด หรือภาษาท่ีเป็นส านวนแปลก ๆ โดยท่ีผูจ้ดัรายการไม่ไดค้  านึงว่าภาษาท่ีพูด

ออกไปนั้นจะท าใหเ้ด็กจดจ าไปใชจ้นติดปาก 

 

อทิธิพลด้านศีลธรรม 

 ในทางวิชาการการส่ือสารมวลชน  เช่ือกันว่าส่ือมวลชนสามารถท าหน้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม (socialization) อนัหมายความวา่ เด็กสามารถท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีส่ือมวลชน

น าเสนอและการเรียนรู้น้ีจะขดัเกลาความเป็นตวัตนของเขานบัตั้งแต่เขาเร่ิมจ าความไดจ้นถึงวยัผูใ้หญ่  และ

ผลจากการเรียนรู้นั้น จะปรากฏออกมาเป็นบุคลิกภาพของเขา  ซ่ึงอาจเรียกกระบวนการน้ีว่าเป็นทฤษฎี
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ปลูกฝังก็ได ้  เราสามารถสรุปไดเ้ลยวา่ส่ือมวลชนสามารถแสดงบทบาทหนา้ท่ีเป็นเสมือนห้องเรียนขนาด

มหึมา ท่ีสามารถเป็นตวัถ่ายทอดอุดมการณ์ความนึกคิดแก่คนในสังคมได้  ซ่ึงอาจเรียกบทบาทน้ีว่าเป็น 

ครูผูส้อนของประชาชน   เม่ือเราเช่ือวา่ ส่ือมีอิทธิพลต่อเด็ก ส่ือสามารถปลูกฝังแนวคิดเร่ืองสันติภาพไดใ้น

กระบวนการเดียวกนัน้ี  ส่ือก็สามารถปลูกฝังแนวคิดเก่ียวกบัความกา้วร้าวและความรุนแรงไดเ้ช่นกนั  ซ่ึง

เป็นทิศทางท่ีตรงขา้มกนักบัขา้งตน้  ความกา้วร้าวรุนแรงมีหลายประเภท  อาจเป็นความกา้วร้าวรุนแรง

เพื่อให้อิทธิพลอ านาจเหนือผูอ่ื้นทางร่างกาย  หรืออาจเป็นความรุนแรงทางเพศก็ได้ ตวัอย่างท่ีค่อนขา้ง

ชัดเจนคือ ภาพยนตร์การ์ตูนท่ีเป็นเร่ืองเน้ือหาแนวการต่อสู้ล้างผลาญ  ตัวละครบางตัวต้องรวบรวม

พละก าลงัแห่งความโกรธ ความเกลียดชงัจึงจะสามารถมีพลงัต่อสู้ได ้ เร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งน่ากลวั  

บ่อยคร้ังภาพแห่งการเข่นฆ่าลา้งผลาญถูกน าเสนอ  ซ่ึงแน่นอนวา่ หากเด็กเปิดรับส่ือเหล่าน้ีจนเกิดความเคย

ชิน  เขาอาจเช่ือวา่พฤติกรรมเหล่านั้นเป็นเร่ืองปกติก็ได ้ นอกจากเน้ือหารุนแรงน่ากลวัหวาดเสียงแลว้ ส่ือ

บางประเภทอาจไม่เหมาะกบัเด็ก เช่น ส่ือโป๊รูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์โป๊ วบั ๆ แวม ๆ คาราโอเกะย ัว่

สวาท ภาพยนตร์บทรักรุนแรง  จนถึงเร่ืองเซ็กซ์ซาดิสม์  ซ่ึงหนงัสือการ์ตูนท่ีเกล่ือนอยู่บนแผงก็มีเน้ือหา

ท านองน้ีอยูโ่ดยทัว่ไป ในต่างประเทศมีการแบ่ง Rate ภาพยนตร์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ในการน้ีก็มีประเภท

ท่ีไม่เหมาะสมส าหรับเด็กและเยาวชน เช่น ก าหนดไวว้่าไม่อนุญาตให้เด็กและเยาวชนอายุต ่ากว่า 17 ปี 

เปิดรับส่ือนั้น ๆ หรืออาจระบุวา่ผูใ้หญ่ควรดูร่วมกบัเด็ก ทั้งน้ีเพราะเน้ือหาค่อนขา้งรุนแรง ประเด็นหน่ึงท่ี

น่าสนใจ คือ การท่ีผูป้กครองปล่อยให้โทรทศัน์เป็นพี่เล้ียงเด็ก หลายท่านอาจช่ืนชอบท่ีบุตรหลานของท่าน

นัง่อยูห่นา้โทรทศัน์ นัง่น่ิง ๆ โดยไม่ร้องใหง้อแงให้เป็นท่ีร าคาญใจ  หรือพี่เล้ียงก็อาจจะไดท้  าอะไรอยา่งอ่ืน

บา้ง และจะได้ไม่หงุดหงิดนกั น่ีก็ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีน่ากลวัอีกเช่นกนั  ถ้าหากเด็กรับชมเน้ือหาท่ีมีความ

กา้วร้าวรุนแรงเป็นประจ า  การปลูกฝังในจิตใจของเด็กคงไม่น่าอภิรมยน์กั นอกจากน้ีมีงานวิจยัพบวา่ การท่ี

เด็กนกัน่ิง ๆ เฉย ๆ วนัละหลายชัว่โมงนั้นไม่เป็นผลดีต่อพฒันาการทางร่างกายของเด็ก  เพราะการพฒันา

กระดูกและกลา้มเน้ือนั้นเด็กตอ้งวิง่เล่นออกก าลงักายบา้งเพื่อการพฒันาท่ีสมบูรณ์ 

“อทิธิพลของส่ือกบัการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมในสังคม” 

          ในยุคสมยัน้ี ตอ้งยอมรับอิทธิพลของ ข่าวสารขอ้มูลว่า มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ ของคนใน

สังคมเป็นอย่างมาก บางคนตอ้งบริโภคข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เช่น ผูท่ี้อยู่ในวงการหุ้น วงการธุรกิจ อย่าง

เราๆท่านๆ ก็ตอ้งชมรายการข่าวทางทีวีทุกเช้า พลาดจากทีวี ก็ตอ้งอ่านหนังสือพิมพ์ หรือไม่ก็เปิดดูใน

อินเตอร์เน็ต ซ่ึงบางคนก็อาจจะใชบ้ริการ SMS ส่งข่าวสารผา่นเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือตลอด 24 ชัว่โมง 
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           อิทธิพลของส่ือ มีผลต่อพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของคนในสังคม ก็จ  าเป็นท่ีทุกคนในสังคมตอ้ง

สร้าง “ภูมิคุม้กนัข่าวสาร” (Mass Vaccine) กลไกของสังคมไม่วา่จะเป็นนโยบายภาครัฐ การให้การศึกษาใน

สถาบนัการศึกษา การอบรมเล้ียงดูจากสถาบนัครอบครัว การขดัเกลาจากสถาบนัศาสนา การให้ความรู้จาก

สถาบนัเศรษฐกิจ การห่วงใยกนัจากสถาบนัสังคม ซ่ึงความหลากหลายเหล่าน้ีจะเป็นองคป์ระกอบแห่งการ

น าพาใหผู้ค้นในสังคมไทย พน้จากการครอบง าของส่ือ จะเป็นผูบ้ริโภคส่ือดว้ย ความเขา้ใจ อยา่งมีความสุข 

ส่ือมวลชนกบัสังคม นบัวา่มีความสัมพนัธ์และเก่ียวขอ้งกนัมาก จนแยกไม่ออกวา่ส่ิงใด เป็นความ

ตอ้งการของสังคม ส่ิงใดเป็นความตอ้งการของส่ือมวลชน แต่ค าสองค าน้ีจ  าเป็น ตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนั การ

ส่ือสารมวลชนในปัจจุบนันบัวา่มีพฒันาการท่ีกา้วไกลดว้ยเทคโนโลยียุคสังคมโลกาภิวตัน์ ทั้งความรวดเร็ว

สูง ปริมาณขอ้มูลมหาศาล ไม่จ  ากดัระยะทาง เวลา ส่วนสังคมเองจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ส่ือมวลชนในอนัท่ี จะน า

ส่ือมวลชน มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินชีวิต ไม่ใช่เป็นเพียงการบริโภคส่ือไปตามทิศทางท่ีส่ือก าหนด 

เพียงอยา่งเดียว นอกจากน้ีสังคมจะตอ้งช่วยกนัสอดส่องพฒันาส่ือมวลชนให้มีคุณภาพ เพื่อน าส่ือมวลชนมา

พฒันา สังคมและประเทศ ชาติได ้ 

ส่ือมวลชนเปรียบเสมือนครู ท่ีให้การศึกษาแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางออ้ม ให้ทั้งความรู้ทาง

วิชาการใหม่ๆ และเจตคติในด้านต่างๆ ซ่ึงถือได้ว่ามีความเป็นจริงอย่างมากในสังคมปัจจุบนั เน่ืองจาก

ส่ือมวลชนต่างๆ ไดแ้สดงบทบาทหนา้ท่ีทางดา้นการศึกษาให้เห็นอยา่งเด่นชดัส่ือมวลชนเปรียบเสมือนเป็น

โรงเรียนขา้งเคียง ท่ีสามารถให้การศึกษาควบคู่ไปกบัการศึกษาในระบบโรงเรียนการรับความรู้ข่าวสารจาก

ส่ือมวลชน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามความพอใจ ของแต่ละบุคคล แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนท่ีมีครู

บงัคบัควบคุม ดังนั้นส่ือมวลชนจึงถือเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะผลิตและน าเสนอความรู้ข่าวสาร ให้มีความ

น่าสนใจ สามรถท าให้คนตั้งใจรับไดน้านท่ีสุด ความสามรถในการกระตุน้ความสนใจของส่ือสารมวลชน

แต่ละประเภทมีระดบัท่ีแตกต่าง 

ความพยายามท่ีจะใชศ้กัยภาพของส่ือมวลชน ใหเ้กิดประโยชน์ต่อการศึกษาให้มากท่ีสุด ปัจจุบนัได้

มีการผลิตรายการข่าวสารส าหรับการศึกษาข้ึนมาโดยเฉพาะ ในส่ือมวลชนทุกประเภท เช่น รายการวิทยุ

โทรทศัน์เพื่อการศึกษาหรือการเรียนการสอน หนงัสือและหนงัสือพิมพส์ าหรับเด็ก วารสาร นิตยสารเพื่อ

การศึกษา เปิดโอกาสให้น ารายการข่าวสารจากส่ือมวลชน มาใชท้างการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง มีทั้งรายการ

ข่าวสารส าหรับการเรียนการสอน โดยตรและรายการส าหรับการศึกษาทัว่ไปสรุปแนวคิดทางการศึกษาใน

ปัจจุบนัเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ส่ือมวลชนจึงมีบทบาทส าคญัต่อการศึกษามากข้ึน เน่ืองจากประชาชน

จะตอ้งรับข่าวสารจากส่ือมวลชนอยู่เป็นประจ าตลอดชีวิต ประกอบกบัเหตุผลและความจ าเป็นต่างๆ เช่น 
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การเพิ่มของประชากร การขาดแคลนวสัดุอุปกรณ์ และผูส้อนท่ีเช่ียวชาญ การกระจายของประชากร การ

เปล่ียนแปลงของสังคม และความเจริญกา้วหนา้ของกิจ 

การส่ือสารมวลชนเอง ท าใหส่ื้อมวลชน มีบทบาทต่อการศึกษาของประชาชนมากข้ึน ทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามปกติวิสัย แต่การใช้ส่ือมวลชนให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา ยงั

ไม่ไดรั้บการด าเนินการอยา่งจริงจงัแมว้า่ผูค้นทัว่ไปจะให้การยอมรับว่า ส่ือมวลชนมีบทบาททางการศึกษา

อยา่งกวา้งขวาง  

“ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อสังคมไทย” 

การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศจนสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา่งขวาง กลายเป็นยคุแห่ง

เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือยคุขอ้มูลข่าวสาร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษยช์าติอยา่ง มหาศาล  ทั้งน้ีสามารถ

จ าแนกผลกระทบทั้งทางบวกและผลกระทบทางลบของการ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดด้งัน้ี 

ผลกระทบทางบวก  

1. เพิ่มความสะดวกสบายในการส่ือสาร การบริการและการผลิต ชีวิตคนในสังคมไดรั้บความ

สะดวกสบาย  

2. เป็นสังคมแห่งการส่ือสารเกิดสังคมโลกข้ึน โดยสามารถเอาชนะเร่ืองระยะทาง เวลา และสถานท่ี

ได ้ดว้ยความเร็วในการติดต่อส่ือสารท่ีเป็นเครือข่ายความเร็วสูง และท่ีเป็นเครือข่ายแบบไร้สายท าใหม้นุษย์

แต่ละคนในสังคมสามารถติดต่อถึงกนัอยา่งรวดเร็ว  

3. มีระบบผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ในฐานขอ้มูลความรู้ เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตในดา้นท่ีเก่ียวกบั

สุขภาพและการแพทย ์ 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศสร้างโอกาสใหค้นพิการ หรือผูด้อ้ยโอกาสจากการพิการทางร่างกาย เกิด

การสร้างผลิตภณัฑช่์วยเหลือคนพิการใหส้ามารถพฒันาทกัษะและความรู้ได ้ 

5. พฒันาคุณภาพการศึกษา โดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่ กระตุน้ความสนใจแก่ผูเ้รียน โดยใช้

คอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) และการ เรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์ 

(Computer-Assisted Learning : CAL) ท าใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนมากยิง่ข้ึน ไม่ซ ้ าซากจ าเจ

ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดด้ว้ยระบบท่ีเป็นมลัติมีเดีย นอกจากนั้นยงัมีบทบาทต่อการน ามาใชใ้นการ

สอนทางไกล (Distance Learning) เพื่อผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาในชนบทท่ีห่างไกล  

6. การท างานเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน คือช่วยลดเวลาในการท างานใหน้อ้ยลงแต่ไดผ้ลผลิต

มากข้ึน  
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7. ผูบ้ริโภคไดรั้บประโยชน์จากการบริโภคส้ินคา้ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพดีข้ึน ความกา้วหน้า

ทางเทคโนโลย ีท าใหรู้ปแบบของผลิตภณัฑมี์ความแปลกใหม่และหลากหลายมากยิง่ข้ึนผูผ้ลิตผลิตส้ินคา้ท่ีมี

คุณภาพ ผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือไดต้ามตอ้งการ และช่องทางทางการคา้ก็มีใหเ้ลือกมากข้ึน  

ผลกระทบทางลบ  

1. ก่อให้เกิดความเครียดข้ึนในสังคม เน่ืองจากมนุษยไ์ม่ชอบการเปล่ียนแปลง เคยท าอะไรอยู่ก็

มกัจะชอบท าอย่างนั้นไม่ชอบการเปล่ียนแปลง แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ไปเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

องคก์ร บุคคลวถีิการด าเนินชีวติและการท างาน ผูท่ี้รับต่อการเปล่ียนแปลงไม่ไดจึ้งเกิดความวติกกงักลข้ึนจน

กลายเป็นความเครียด กลวัว่า เคร่ืองจกัรกลคอมพิวเตอร์ท าให้คนตกงานก่อให้เกิดความเครียด เกิดความ

ทุกขแ์ละความเดือดร้อนแก่ครอบครัวติดตามมา  

2. ก่อให้เกิดการรับวฒันธรรม หรือแลกเปล่ียนวฒันธรรมของคนในสังคมโลก การแพร่ของ

วฒันธรรมจากสังคมหน่ึงไปสู่สังคมอีกสังคมหน่ึงเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ให้กบัสังคมท่ีรับวฒันธรรมนั้น 

ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด ค่านิยมท่ีไม่พึ่งประสงคข้ึ์นในสังคมนั้น  

3. ก่อให้เกิดผลด้านศิลธรรม การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วในระบบเครือข่ายก่อให้เกิดโลกไร้

พรมแดน แต่เม่ือพิจารณาศิลธรรมของแต่ละประเทศ พบวา่มีความแตกต่างกนั ประเทศต่างๆผูค้นอยูร่่วมกนั

ได้ด้วยจารีตประเพณี และศิลธรรมดีงามของประเทศนั้นๆ การแพร่ภาพหรือขอ้มูลข่าวสารท่ีไม่ดีไปยงั

ประเทศต่างๆ มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในประเทศนั้นๆท่ีนบัถือศาสนาแตกต่างกนั และมีค่านิยม

แตกต่างกนั ท าใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่สับสนต่อค่านิยมท่ีดีงามดัง่เดิม เกิดการลอกเลียนแบบ อยากรู้อยากเห็นส่ิง

ใหม่ๆ ท่ีผดิศีลธรรม  

4. การมีส่วนร่มของคนในสังคมลดนอ้ยลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดความสะดวก 

รวดเร็วในการส่ือสาร และการท างาน แต่ในอีกด้านหน่ึงการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคมท่ีมีการ

พบปะสังรรคก์นัจะมีนอ้ยลง สังคมเร่ิมห่างเหินจากกนั ก่อใหเ้กิดช่องวา่งทางสังคมข้ึน  

5. การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งไม่มีขีดจ ากดัยอ่มส่งผลต่อ

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การน าเอาขอ้มูลบางอยา่งท่ีเก่ียวกบับุคคลออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซ่ึงขอ้มูล

บางอยา่งอาจไม่เป็นจริงหรือยงัไม่ไดพ้ิสูจน์ความถูกตอ้งออกสู่สาธารณชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล

โดยไม่สามารถป้องกนัตนเองได ้ 

6. เกิดช่องว่างทางสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน ผูใ้ช้จึงเป็นชน

ชั้นในอีกระดบัหน่ึงของสังคม ในขณะท่ีชนชั้นระดบัรองลงมามีอยูจ่  านวนมากกลบัไม่มีโอกาสใช้ และผูท่ี้
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ยากจนก็ไม่มีโอกาสรู้จกักับเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่กระจายตัว

เท่าท่ีควร ก่อใหเ้กิดช่องวา่งทางสังคมระหวา่งชนชั้นหน่ึงกบัอีกชนชั้นหน่ึงมากยิง่ข้ึน  

7. เกิดการต่อตา้นเทคโนโลย ีเม่ือเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทต่อการท างานมากข้ึน ระบบ

การท างานต่างๆ ก็เปล่ียนแปลงไป มีการน าเอาคอมพิวเตอร์เขา้มาใช้กนัอย่างแพร่หลายในดา้นต่างๆ เช่น 

ดา้นการศึกษา การ สาธารณสุข เศรษฐกิจการคา้ และธุรกิจอุตสาหกรรม รวมถึงกิจกรรมการด าเนินชีวิตดา้น

ต่างๆ โดยท่ีประชาชนของประเทศส่วนมากยงัขาดความรู้ใจเร่ืองของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายและ

คอมพิวเตอร์จึงเป็นเร่ืองน่าเป็นห่วงอย่างมาก โดยเฉพาะในดา้นการท างาน คนท่ีท างานดว้ยวิธีเก่าๆ ก็เกิด

การต่อตา้นการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ เกิดความรู้สึกหวาดระแวงและวิตกกงัวล เกรงกลวัว่าตนเองด้อย

ประสิทธิภาพ จึงเกิดสภาวะของความรู้สึกต่อตา้น  

8. อาชญากรรมบนเครือข่าย ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดปัญหาใหม่ๆ ข้ึน 

เช่น ปัญหาอาชญากรรม ตวัอยา่งเช่น อาชญากรรมในรูปของการขโมยความลบั การขโมยขอ้มูลสารสนเทศ 

การใหบ้ริการ สารสนเทศท่ีมีการหลอกลวง รวมถึงการบ่อนท าลายขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

ในระบบเครือข่าย และมีผลเสียติดตามมาลกัษณะของอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนจากฝีมือมนุษยท่ี์รู้จกักนัดีไดแ้ก่ 

แฮกเกอร์ (Hacker) และแครกเกอร์ (Cracker) โดยเจาะผา่นระบบรักษาความปลอดภยั แต่ไม่ท าลายขอ้มูล 

หรือหาประโยชน์จากการบุกรุกคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น แต่ก็ถือไดว้่าเป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึงท่ีไม่พึง

ประสงค์ ส่วนแครกเกอร์ คือ ผูซ่ึ้งกระท าการถอดระหัสผ่านขอ้มูลต่างๆ เพื่อให้สามารถน าเอาโปรแกรม

หรือขอ้มูลต่างๆ มาใชใ้หม่ไดเ้ป็นการกระท าละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็นการลกัลอกหรือเป็นอาชญากรรมประเภท

หน่ึง  

9. ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ นับตั้งแต่คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในการท างาน การศึกษา 

บนัเทิง ฯลฯ การจอ้งมองคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ มีผลเสียต่อสายตาซ่ึงท าให้สายตาผิดปกติ มีอาการ

แสบตา เวียนศรีษะ นอกจากนั้ นยงัมีผลต่อสุขภาพจิต เกิดโรคทางจิตประสาท นอกจากนั้ นการใช้

คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ก่อให้เกิดโรคอาร์เอสไอ (Repetitive Strain Injury : RSI) ซ่ึงมีอาการบาดเจ็บ

เน่ืองจากการใชแ้ป้นพิมพเ์ป็นเวลานานๆ ท าใหเ้ส้นประสาทรับความรู้สึกท่ีมือ และน้ิวเกิดบาดเจ็บข้ึนเม่ือใช้

อวยัวะนั้นบ่อยคร้ัง เส้นประสาทรับความรู้สึกเกิดเสียหายไม่รับความรู้สึกหรือรับนอ้ยลง 

ทั้งน้ีทั้งนั้นผลกระทบของไอทียงัสามารถแบ่งออกไดห้ลายดา้น ดงัน้ี 

ด้านธุรกจิ 

1. ไอทีมีส่วนช่วยในการตดัสินใจในธุรกิจท่ีสนใจไดท้นัทีทนัใด บนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีก าหนดให ้
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2. ไอทีช่วยใหต้น้ทุนในการผลิตและการบริการลดลง 

3. ลดการติดต่อส่ือสารผา่นคนกลาง โดยผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดโ้ดยตรงท า

ใหล้ดขั้นตอนในการส่ือสารและท าใหเ้กิดความผดิพลาดนอ้ยลง 

ด้านส่ือสารมวลชน 

1. เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใหก้ารกระจายข่าวสารท าไดร้วดเร็ว และ เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง่้ายข้ึน 

2. ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การกระจายขอ้มูลหลายหลายข้ึน อีก

ทั้งยงัใหข้อ้มูลมีความน่าสนใจมากข้ึนอีดว้ย 

ด้านโครงสร้างทางสังคม 

1. ท าใหอ้งคก์รเขา้ถึงมวลชนไดง่้ายข้ึนท าใหส้ามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเขา้ถึงกนัไดม้ากข้ึน  

2. ท าใหป้ระชาชนมีอ านาจในการต่อรองกบัรัฐมากข้ึน เพราะทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้

ง่ายท าใหท้ราบความเล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ด้านวฒันธรรมและการศึกษา 

1. เกิดการแพร่หลายทางวฒันธรรมท่ีมาจากต่างถ่ิน  

2. ทุกคนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยตรงดว้ยตวัเอง และทนัทีทนัไดท่ี้ตอ้งการเรียนรู้ 

3. ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดา้นภาษา และเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนตอ้งเรียนรู้ท่ีจะใชป้ระโยชน์จากมนั 

ผลกระทบของส่ือมวลชนต่อเด็ก 

                ส่ือมวลชนมีอิทธิพลอย่างรุนแรงต่อกระบวนการเรียนรู้ ความคิดเห็น ทศันคติ การพฒันาทาง

บุคลิกภาพและค่านิยมทางวฒันธรรมของเด็กๆ มีทั้งดา้นท่ีเป็นคุณและโทษ เพราะส่ือมวลชนแทบทุกสาขา

จะมีลักษณะเสรีและเปิดกวา้งอย่างไร้ขอบเขตจ ากัด ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีผูใ้หญ่ยุคน้ีต้องเพิ่มความ

ตระหนกัและหาทางป้องกนัอยา่งรอบคอบ พึงส านึกในความรับผดิชอบมากข้ึนท่ีจะสอนให้เด็กรู้จกัเลือกรับ

ส่ือท่ีดีดว้ยตวัเขาเอง 

ผลกระทบทีเ่ด็กได้รับ 

            ด้านดี 

               - เด็กจะไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้ดา้นสังคมอยา่งกวา้งไกล 

               - มีทกัษะทางเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีอาจจะน ามาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้
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            ด้านลบ 

               - ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อพฒันาการดา้นต่างๆ ของเด็กไดห้ลายประการ ดงัน้ี 

ด้านโภชนาการและสุขภาพกาย 

                 เด็กมีแนวโนม้จะเป็นโรคอว้นมากข้ึน โดยเฉพาะเด็กท่ีชอบดูโทรทศัน์หรือวดีิโอจนติด มกัจะไม่

สนใจรับประทานอาหารหรือหากจะรับประทานก็เป็นขนมท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการต ่า จนเด็กหลายคนติด

นิสัยกินจุบจิบ อว้นแต่ไม่แข็งแรง และมีปัญหาฟันผุ 

                 เด็กมีปัญหาเร่ืองสายตาเพิ่มข้ึนจากการดูโทรทศัน์ วดีิโอ หรือการเล่นวิดีโอเกมในระยะใกลเ้ป็น

เวลานาน มีผลท าใหส้ายตาสั้นไดง่้าย ท าใหเ้ด็กเล็กๆ ตอ้งใส่แวน่แต่อายนุอ้ยๆ โดยไม่จ  าเป็น 

                 การฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ด้วยเสียงท่ีดัง เกินไป อาจจะส่งผลให้ประสาทการได้ยินถูก

กระทบกระเทือนได ้

                 การดูโทรทศัน์เป็นเวลานานติดต่อกนั จะท าให้ร่างกายและประสาททัว่ไปเครียด เพราะขณะดู

และมีการกดรีโมตเปล่ียนช่องไปมาตลอดเวลา จะท าให้ระบบการท างานของสมองถูกกระตุ้นให้ต้อง

ปรับเปล่ียนตลอดเวลา 

ดา้นพฤติกรรม 

                 พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง เด็กเล็กๆ เป็นวยัท่ีก าลงัเลียนแบบ ยิง่พบเห็นส่ือท่ีแสดงถึงความกา้วร้าว

รุนแรง ใช้แต่อารมณ์และมุ่งแต่จะเอาชนะเป็นหลกั สภาพเช่นน้ีกลายเป็นตวัหล่อหลอมพฤติกรรมให้เด็ก

จดจ าและกระท าตาม จนในท่ีสุดอาจกลายเป็นพฤติกรรมประจ าตวัของเด็กไป 

                 เด็กขาดพฒันาการทางสังคม หากดูโทรทศัน์หรือเล่นวิดีโอเกมโดยไม่ควบคุมเร่ืองเวลา เด็กจะ

ขาดการเล่นรวมหมู่กบัเพื่อนๆ ขาดทกัษะในการอยูร่่วมกนั                  

                 การใช้จ่ายแบบบริโภคนิยม เพราะอิทธิพลของการโฆษณาสินคา้ในส่ือ ซ่ึงการโฆษณาบางอยา่ง

เกินความจริง เด็กขาดการวิเคราะห์ จ  าแนก เห็นแต่ความต่ืนตาต่ืนใจ และมุ่งหวงัจะไดสิ้นคา้นั้น ยิ่งไดรั้บ

การตามใจจากผูป้กครอง ก็ยิง่เป็นการปลูกฝังนิสัยท่ีผดิในระยะยาว 

                 เด็กอาจตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาสินคา้มากข้ึน เด็กๆ ถูกชกัน าเขา้สู่วงการโฆษณาตั้งแต่เล็กๆ 

สูงมาก ซ่ึงบางทีเด็กไดรั้บบทบาทท่ีไม่เหมาะสมตามวยั โดยนกัวางแผนโฆษณาบางรายจะเนน้ให้เด็ก

ตอบสนองเน้ือหาของตวัสินคา้เป็นหลกั โดยท่ีไม่ไดค้  านึงถึงผลกระทบทางดา้นจิตใจ สติปัญญาท่ีเด็กพึง

ไดรั้บ 
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ด้านสติปัญญา 

                 เด็กจะเผชิญกบัความเครียดมากข้ึน จากข่าวสารอนัรวดเร็วท่ีอยู่รอบตวัเด็ก เด็กสามารถรับรู้

ข่าวสารไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น คุณพอ่คุณแม่ และคุณครูจึงควรท าหนา้ท่ีเป็นผูย้อ่ยข่าวสารนั้นๆ ให้แก่เด็กๆ 

โดยเลือกใหต้ามความสนใจ และเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่เด็กอยา่งแทจ้ริง 

                 เด็กจะมีลกัษณะคิดวิเคราะห์น้อยลง โดยเฉพาะธรรมชาติของส่ือจะมีการน าเสนออยา่งต่อเน่ือง 

ท าใหไ้ม่สามารถเปิดช่วงเวลาใหเ้ด็กไดห้ยดุคิดเพื่อ    ซึมซาบสาระมากนกั ยิ่งมีการกดรีโมตไปมา ท าให้เด็ก

มีแนวโนม้ท่ีไดเ้ห็นมาก แต่ไม่เขา้ใจมากนกั กลายเป็นความรู้ท่ีผิวเผิน และเม่ือเป็นเช่นน้ีนานไปจะขาดการ

ใชเ้หตุผลและสติปัญญา 

                 เด็กจะอ่านหนงัสือนอ้ยลง เพราะส่ือสมยัน้ีมีลกัษณะเป็นการส่ือสารสองทาง ท าให้น่าสนใจกว่า 

เม่ืออ่านหนงัสือน้อยลงมีผลกระทบให้เด็กขาดการพฒันาในเร่ืองภาษา เด็กอาจจะได้รับรู้ค าศพัท์ส านวน

ภาษาใหม่ๆ จากภาษาพดู แต่จะไม่เขา้ใจความหมายและวธีิใชท่ี้ถูกตอ้งตามกาลเทศะ 

ดา้นวฒันธรรม 

                 จะส่งผลให้เด็กๆ รับเอาวฒันธรรมโดยไม่รู้จกัเลือก ยิ่งอิทธิพลการโฆษณายึดหลกัการเป็นหน่ึง

เดียวกนัทัว่โลก เด็กๆ จะยิง่ถูกหล่อหลอมใหก้ลายเป็นอเมริกนัชนนอ้ยๆ แต่ดอ้ยคุณภาพไดง่้าย 

                 เด็กๆ ในชนบทจะถูกค่านิยมแบบเมืองโน้มน าให้เปล่ียนแปลงวิถีชีวิต โดยเฉพาะเด็กไทยรุ่น

หนา้ท่ีเติบโตข้ึนมาภายใตว้ฒันธรรมใหม่ จะกลบักลายเป็นพลเมืองท่ีมีแนวโน้มอ่อนแอและไร้ความส านึก

ในความเป็นชาติไทย 

 

 

พ่อแม่ คือ เกราะก าลงั 

               ผลกระทบของส่ือมวลชนดงักล่าว ส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่ คุณครู และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหลายควรให้

ความเอาใจใส่กบัเด็กมากยิ่งข้ึนกว่าเดิม โดยเฉพาะความเป็นห่วงของคุณพ่อคุณแม่จะเป็นเกราะก าบงัอนั

เขม้แขง็ท่ีจะปกป้องลูกจากส่ือท่ีไม่พึงประสงคไ์ดด้ว้ยวธีิต่างๆ ดงัน้ี 

                 การคิดคน้หาวิธีเลือกส่ือท่ีเหมาะสมให้กบัเด็กๆ โดยการพูดหรือ  โน้มน้าวให้เด็กสนุกท่ีจะดู

รายการ อ่านหนงัสือท่ีน่าสนใจมากกวา่บอกกล่าวหรือโยนหนงัสือให้ลูกเฉยๆ โดยขาดแรงจูงใจและเทคนิค

การเร้าทางบวก 
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                 ตั้งกฎเกณฑแ์ละก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมร่วมกนัในบา้น เพื่อแบ่งสรรเวลาในการดูโทรทศัน์ และ

ให้เด็กไดท้  ากิจกรรมอ่ืนบา้ง  เพื่อให้เด็กไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรม      ในช่วงท่ีดูโทรทศัน์ดว้ยกนั ควรช่วย

ยอ่ยขอ้มูลใหเ้ด็กดว้ยการสรุปใหฟั้งเป็นช่วงๆ หรือตั้งค  าถามใหเ้ด็กคิดและตอบ เพื่อฝึกใหไ้ดคิ้ดวเิคราะห์ 

                 จูงใจให้เด็กอ่านหนังสือมากข้ึน เพราะความรู้จากการอ่านจะน าไปสู่การเรียนรู้ทั้ งในเชิง

สติปัญญา และพฒันาการทางภาษา 

               ส่ิงท่ีควรจะตระหนักในขณะน้ี คือ ส่ือมวลชนมาแรง ในขณะท่ีครอบครัวอ่อนแอลง พ่อแม่ไม่มี

เวลาให้กบัลูก และมกัจะทิ้งลูกไวภ้ายใตอิ้ทธิพลของส่ือโดยไม่ตั้งใจ ฉะนั้นหนา้ท่ีท่ีจะดึงลูกออกจากโลกท่ี

สับสนของข่าวสารขอ้มูล จึงเป็นของพอ่แม่อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยไม่ควรฝากความหวงัไวท่ี้ผูใ้ดผูห้น่ึง แต่

ควรหนักลบัมาช่วยกนัสร้างภูมิคุม้กนัใหลู้กๆ  

   

 อทิธิพลของส่ือมวลชน 

อิทธิพลในดา้นต่างๆของส่ือมวลชน ประกอบไปดว้ยดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. อิทธิพลต่อการซ้ือของประชาชน 

2. อิทธิพลทางการเมือง 

3. อิทธิพลต่อเด็ก 

4. อิทธิพลต่อรสนิยม 

5. อิทธิพลดา้นความบนัเทิง 

6. อิทธิพลต่อความกา้วร้าวรุนเเรง  

7. อิทธิพลดา้นการศึกษา 

8. อิทธิพลต่อสังคมกรณ์  

9.  อิทธิพลต่อประชามติ  

อทิธิพลในด้านต่างๆของส่ือมวลชน 

1. อทิธิพลต่อการซ้ือของประชาชน 

• มีค  าถามท่ียงัหาค าตอบไม่ไดเ้ก่ียวกบัการโฆษณา นัน่ก็คือ  

– การโฆษณาในวทิยเุเละโทรทศัน์ ตลอดจนในหนงัสือพิมพน์ั้นช่วยใหป้ระชาชนตวัสินใจ

อยา่งฉลาดหรือไม่ในการซ้ือสินคา้  
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– การโฆษณาในส่ือมวลชนท าใหป้ระชาชนใหค้วามสนใจต่อสินคา้ท่ีเลวท่ีสุดหรือสินคา้ท่ี

เป็นอนัตรายมากกวา่ท่ีจะใหค้วามสนใจต่อสินคา้ท่ีดีท่ีสุดหรือไม่  

– การโฆษณาสินคา้ในส่ือมวลชนก่อใหเ้กิดความ       ฟุ่มเฟ่ือยหรือความทะเยอทะยาน

เก่ียวกบัฐานะทางสังคมของบุคคลหรือไม่  

• โรเบิร์ต เอน็ ซาร์นอฟฟ์ (Robert  N. Sarnoff) : โทรทศัน์มีบทบาทท่ีส าคญัในการกระตุน้ความเจริญ

ทางเศรษฐกิจ เเละส่งเสริมพลงัใหเ้เก่กระบวนการประชาธิปไตยในระบบเศรษฐกิจเเบบเสรี  

 

2. อทิธิพลทางการเมือง 

• การเป็นผูส่้งเสริมใหป้ระชาชนมีความสนใจการรณรงคห์าเสียงในการเลือกตั้ง เเละส่งเสริมให้

ประชาชนไปท าการออกเสียงเลือกตั้ง  

• วทิยเุเละโทรทศัน์ปลุกใหป้ระชาชนหนัมาสนใจการเมืองของประเทศ เเละการเมืองระหวา่ง

ประเทศ  

• เป็นผูเ้ปิดเผยใหท้ราบทศันคติเเละการปฏิบติังานของนกัการเมือง ผูบ้ริหารเเละผูด้  ารงต าเเหน่งต่างๆ

ของรัฐบาล 

  

3. อทิธิพลต่อเด็ก 

• อาจจะเพิ่มความต่ืนเตน้ของเด็กใหถึ้งจุดๆหน่ึง ซ่ึงจะท าใหเ้ด็กติดความต่ืนเตน้เเละไม่ชอบดูรายการ

ท่ีไม่ต่ืนเตน้ 

• อาจจะสร้างนิสัยรุนเเรงเเละกา้วร้าวใหเ้เก่เด็กได ้ 

• อาจจะท าใหเ้ด็กรู้สึกล าบากในการท่ีจะอดใจรอส่ิงท่ีปรารถนา  

• เปิดโอกาสมากเกินไปท่ีจะท าใหเ้ด็ก “หลีกหนี” (“escape”) จากความกดดนัทางสังคม ท าใหเ้ด็กไม่

มีความรับผดิชอบต่อสังคม 

• ท าใหเ้ด็กเพิ่มเเนวโนม้ของการพอใจในอ านาจตามเเบบของบุคคลผูมี้อ  านาจท่ีไดดู้จากทีว ี

• อาจเเทรกเเซงการปฏิบติัในชีวติจริงของเด็ก  

4. อทิธิพลต่อรสนิยม 

 วทิยเุเละโทรทศัน์ช่วยยกระดบัรสนิยมของประชาชนดว้ยการร าศิลปะเเละดนตรีท่ีมีรสนิยมดีซ่ึง

เป็นท่ีนิยมชมชอบกนัอยูใ่นหมู่คนชั้นสูงลาสู่ความนิยมของมวลชนโดยทัว่ไป  
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 ส่ือมวลชนท าใหว้ฒันธรรมท่ีเเสดงถึงรสนิยมท่ีดีกลายมาเป็นวฒันธรรมของมวลชน(mass culture) 

5. อทิธิพลด้านความบันเทงิ 

 ส่ือมวลชนจึงสร้างความสุขเเละความสบายใจใหเ้เก่ประชาชนโดยผา่นความบนัเทิง  

6. อทิธิพลต่อความก้าวร้าวรุนเเรง  

I. มีอทิธิพลต่อการเลียนเเบบของผู้ชม  

ผูช้มเกิดการเรียนรู้จากการสังเกต(observational learning) ซ่ึงเป็น  กระบวนการท่ี

ประชาชนเรียนรู้ท่ีจะเลียนเเบบบทบาทเเละพฤติกรรมต่างๆจากโทรทศัน์  

I. มีอทิธิพลต่อการเปลีย่นเเปลงทศันคติ  

            มีเเนวโนม้ท่ีจะรับเอาพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวจากโทรทศัน์มากกวา่เด็กท่ีดูโทรทศัน์

นอ้ย 

I. มีอทิธิพลด้านการกระตุ้นทางกาย (Physiolofical arousal) 

เม่ือผูดู้โทรทศัน์ถูกกระตุน้โดยการสังเกตความรุนเเรง ผูดู้อาจจะหมดความรู้สึก

ทาง 

                           อารมณ์เม่ือเวลาผา่นไปนานๆ เเต่การกระตุน้น้ีจะน าไปสู่การกระท าท่ีรุนเเรงในเวลาต่อมา  

I. ก่อให้เกดิกระบวนการของการอ้างความถูกต้อง (the process of justification)  

ความรุนเเรงทางโทรทศัน์อาจจะเขา้ร่วมในพฤติกรรมท่ีรุนเเรง หรือมีเเนวโนม้ท่ี

ชอบความรุนเเรงโดยถือเอาการกระท าทางโทรทศัน์เป็นเเบบอยา่งท่ีถูกตอ้ง 

 

7. อทิธิพลด้านการศึกษา 

• ข่าวสารต่างๆท่ีท าใหป้ระชาชนมีความรู้เพิ่มข้ึนเเลว้  

• รูปแบบของการน าเสนอยงัสามารถพฒันาจิตใจของเด็กได ้ 

• การเสนอภาพจากมุมกลอ้งหลายๆมุมกลอ้งก่อใหเ้กิดกระบวนการทางความคิดท่ีสามารถพิจารณา

ส่ิงต่างๆจากเเง่มุมท่ีต่างกนั  

 

8. อทิธิพลต่อสังคมกรณ์  

 สังคมกรณ์ มาจากภาษาองักฤษวา่ socialization  

 การท าใหเ้หมาะกบัสังคม 
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 รายการโทรทศัน์มีอิทธิพลต่อการพฒันาเอกลกัษณ์ของบุคคลภาพของบุคคลทั้งชายเเละหญิงท่ี

ปรากฏบนจอโทรทศัน์ไดเ้ป็นตวัอยา่งลกัษณะของผูช้ายเเละผูห้ญิงเเก่คนดู  

 สามารถสร้างทศันคติเเละพฤติกรรมท่ีดีเเละสร้างสรรคส์ังคมได ้

 แต่ปัญหาท่ีพบ : การสร้างการเรียนรู้ท่ีไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบับทบาทเเละพฤติกรรมในสังคม  

 “การหายไป” ของวยัเด็ก (the “disappearance” of the childhood) การกระท าท่ีเด็กในปัจจุบนัมีเเนว

โนม้ท่ีจะพดู, เเต่งตวั เเละเเสดงออกคลา้ยกบัผูใ้หญ่ท่ีจะท าตามวยั ท าใหค้วามเเตกต่างทางบทบาท

ของเด็กกบัผูใ้หญ่ขาดหายไป  

 

9.อทิธิพลต่อประชามติ 

 การเสนอข่าวสารเเละความคิดเห็นเเก่ประชาชนโดยการคดัเลือกของนกัส่ือสารมวลชนในฐานะ

ของผูเ้ฝ้าประตู (Gatekeeper) นั้นยอ่มมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหรือประชามติของประชาชน 

บทสรุป 

  โดยสรุป  ผลกระทบของการส่ือสารท่ีมีต่อสังคมในดา้นคุณภาพชีวิต  ยงัถูกตระหนกัถึง

ความส าคญัแมใ้นองค์การระดบัโลก  โดยท่ีผลกระทบของส่ือมวลชนเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิตทั้งใน

ดา้นเทคโนโลยี  การพฒันา และความตอ้งการของบุคคล  การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสนับสนุนและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตดังกล่าว โดยเฉพาะการส่ือสาร  ท่ีอยู่ในรูปของนโยบายสาธารณะท่ีมาจากการ

บริหารงานทางการเมือง  (ในทางการบริหารรัฐกิจ อาจเรียกอย่างหน่ึงไดว้่า นโยบายแห่งรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การส่ือสาร)  และท่ีอยูใ่นรูปของส่ือมวลชน  นโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบทางการส่ือสารอาจ

มีหลายนโยบาย  แต่ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ นโยบายและแผนการประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ ท่ีมีส านกันายกรัฐมนตรี

เป็นผูด้  าเนินการโดยเก่ียวกบังานด้านการส่ือสารทางการเมืองต่อประชาชน   และนโยบายการส่ือสาร

สาธารณะ  ซ่ึงกระทรวงคมนาคมเป็นผูมี้บทบาทส าคญั  โดยเนน้การบริการสาธารณะในดา้นการส่ือสารทั้ง

ปวง (ซ่ึงสามารถท าก าไรไดโ้ดยตลอด โดยร้อยละ 60 เป็นก าไรจากโทรคมนาคม     ร้อยละ 20 เป็นก าไรจาก

ไปรษณียโ์ทรเลข) นอกเหนือจากนโยบายของรัฐบาลในดา้นการส่ือสารแลว้ ส่ือมวลชนยงัเป็นปัจจยัท่ีส่งผล

กระทบต่อสังคมท่ีส าคญัมาก  ทั้ งน้ีเพราะเหตุว่า  ส่ือมวลชนมีขอบเขตความรับผิดชอบท่ีกวา้งขวาง มี

อิทธิพลโดยตรงและโดยออ้มต่อสังคม   รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสมาชิกของสังคมทั้งในดา้นความรู้ ทศันคติ 

และพฤติกรรม  โดยมีหลกัฐานทางวชิาการสนบัสนุน ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจึงเห็นไดว้า่  การส่ือสารมีบทบาท

อยา่งสูงยิ่งในการเป็นเส้นเลือด และใยประสาทซ่ึงหล่อเล้ียงสังคม  ท่ีสามารถส่งผลกระทบต่อระบบสังคม  
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ความระมดัระวงัในส่วนท่ีใหโ้ทษของการส่ือสาร  และการส่งเสริมส่วนท่ีเป็นคุณของการส่ือสารยอ่มท าให้

สังคมและสมาชิกของสังคมบรรลุไปสู่คุณภาพแห่งชีวติอนัเป็นเป้าหมายของสังคมใด ๆ ในการน้ีส่ือมวลชน

เป็นตวัจกัรท่ีส าคญั  คุณภาพของส่ือมวลชนส่งผลต่อคุณภาพของสังคม  ดงัขอ้สรุปการประชุมบรรณาธิการ

อาเซียนท่ีประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 17 สิงหาคม 2532 โดยการเรียกร้องให้นกัข่าวรับผิดชอบต่อการเรียนรู้

อนัเป็นพื้นฐานของคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 บรรณานุกรม 
   

กมลทิพย ์วาสนสมพงษ.์ (2551). ภาพลกัษณ์ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัในสายตาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์, ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

(ส่ือสารมวลชน), มหาวทิยาลยัรามค าแหง.  

กิติมา สุรสนธิ. 2549. การค้นหาความรู้เกีย่วกบัผลและอิทธิพลของส่ือมวลชน. กรุงเทพฯ :  

               จามจุรีโปรดกัท.์ 

กาญจนา แกว้เทพ. 2545. ส่ือสารมวลชน : ทฤษฎแีละแนวทางการศึกษา 
ขวญัเรือน กิติวฒัน์. 2542. จินตทศัน์ทางสังคมในภาษาส่ือมวลชน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ 
                 มหาวทิยาลยั. 
ปรมะ สตะเวทิน. 2539. การส่ือสารมวลชน : กระบวนการและทฤษฎ.ี กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ.์ 
ประไพพิศ มุทิตาเจริญ. 2548. ท าอย่างไร ไม่ให้โดนส่ือหลอก (ออนไลน์). สืบคน้จาก : 
     http://www.prachatai.com. [10 สิงหาคม 2555] 
พชัรี เชยจรรยา เมตตา ววิฒันานุกลู และ ถิรนนัท ์อนวชัศิริวงศ.์ 2538. แนวคิดหลกันิเทศศาสตร์.  
                    พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : บริษทั เยลโล่การพิมพ ์(1988) จ ากดั. 
มลัลิกา คณานุรักษ.์ 2547. จิตวทิยาการส่ือสารของมนุษย์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 
ยรรยง สินธ์ุงาม. 2549. ยุคข่าวสาร ไร้พรมแดน “ส่ือ” เข้าครอบง าสังคม (ออนไลน์). สืบคน้จาก : 
                    http://www.fridaycollege.org 
สุภาพร โพธ์ิแกว้. 2542. จินตทศัน์ทางสังคมในภาษาส่ือมวลชน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์ 
                 มหาวทิยาลยั. 
รสชงพร โกมลเสวนิ และ บุญชาญ ทองประยรู. 2540. “ส่ือมวลชนกบัพฤติกรรมการส่ือสาร”    

                    พฤติกรรมการส่ือสาร หน่วยท่ี 9-15. นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุขมุ เฉลยทรัพย.์ 2548. อทิธิพลของส่ือ ความเด่นชัดใน “อดีต” จนเป็นรูปธรรมใน “ปัจจุบัน”. 

     (ออนไลน์). สืบคน้จาก : http://www.thaiedresearch.org 

สุรสิทธ์ิ วทิยารัฐ. 2549. หลกัการส่ือสารมวลชน. กรุงเทพฯ : ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัราชภฏัสวน 

                สุนนัทา. 

 

สุรัตน์ ตรีสุกล. 2549. หลกันิเทศศาสตร์. พิมพค์ร้ังท่ี 3. กรุงเทพฯ : ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัราชภฏั   

http://www.thaiedresearch.org/


39 

 

                   สวนสุนนัทา. 

อนนัตธ์นา องักินนัท.์ 2532. ส่ือสารมวลชนและประชาสัมพนัธ์เพือ่การศึกษา. กรุงเทพฯ : หจก. 

                   โรงพิมพช์วนพิมพ.์ 

อุบลรัตน์ ศิริยวุศกัด์ิ. 2547. ส่ือสารมวลชนเบือ้งต้น. พิมพค์ร้ังท่ี 4. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

เดนิส แมคเควล และ สเวน วินดาหฺล แปลโดย สวนิต ยมาภยั และ ระววีรรณ ประกอบผล. 2537.  

                   แบบจ าลองการส่ือสารส าหรับศึกษาการส่ือสารมวลชน. พิมพค์ร้ังท่ี 2 . กรุงเทพฯ :  

                   ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 De Fleur, M. L. (1970). Theories of mass communication. New York: David McKay. 

 


