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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและปริมาณของเนื้อหาในด้านเพศ  การใช้ภาษา 
ความรุนแรง และภาพตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างของลักษณะประชากร ต่อการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาด้าน
เพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน พร้อมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ  และ
ทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายสดบนเฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน 
โดยระเบียบวิธีวิจัยของงานวิจัยครั้งนี้ คือ การวิจัยแบบผสมผสาน แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจาก 10 อันดับแรกในฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Facebook Live Map 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน รวมทั้งสิ้น 930 ผู้ถ่ายทอดสด ส่วนที่ 2 การศึกษาการเปิดรับ และทัศนคติของ
ผู้ชมที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 คน 

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ พบว่า รูปแบบของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่พบ
มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) การเสนอขายสินค้า (2) การพูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง นักแสดง 
พิธีกร คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป และ (3)โชว์เซ็กซี่ ยั่วยวน โชว์โป๊ โชว์วาบหวิว นอกจากนี้พบเนื้อหาที่
แสดงออกด้านเพศที่ไม่เหมาะสมมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ เนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และ
เนื้อหาด้านความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม อันดับสุดท้าย ได้แก่ เนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ไม่เหมาะ 

ผลการส ารวจเชิงปริมาณพบว่า ผู้ชมจะเปิดรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก เฉลี่ย 19 นาที ต่อ
หนึ่งครั้ง เปิดรับชมการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาด้านเพศ และเนื้อหาด้านการใช้ภาษา มีทัศนคติที่ไม่
ยอมรับต่อเนื้อหาด้านต่างๆ เรียงตามล าดับ ได้แก่ ความรุนแรง ด้านเพศ การใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม และ
ภาพตัวแทนที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่า ยิ่งผู้ชมเปิดรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีเนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา และความรุนแรงมาก จะยิ่งมีทัศนคติในการยอมรับเนื้อหาด้านการใช้ภาษา และความ
รุนแรงมากข้ึน 
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This research aimed to analyzed four dimensional bodies of contents emerges on 

Facebook Live: sexual, language, violence and representative. The study also examined 

exposure and viewers’ attitudes toward the contents on Facebook Live.  

Mixed methods were employed in this study. The quantitative content analysis was 

conducted through Facebook Live Map three times a day (10.00-12.00 AM, 13.00-16.00 

PM, and 20.00-21.00 PM) for one month. A total of 930 programs were recorded and 

coded in coding sheet. Then the questionnaire was distributed through 400 respondents 

who were viewers of Facebook Live.  

The results of content analysis demonstrated that the most presented live on 

Facebook channel was product selling, followed by general conversation of famous 

people (i.e. Actors, singers, MCs etc.) and sexual show off. Moreover, the most frequent 

content found on Facebook Live was inappropriate sexual video clips, followed by video 

clips related to inappropriate language, violence and representative. The result of survey 

showed that the average of watching Facebook Live was about 19 minutes per time. 

 



 ค 

Interestingly, the viewers have had negative attitude toward video clips that related to 

four dimensions: violence, sex, inappropriate language and representative. Furthermore, 

the finding found that the more people watch inappropriate language video clips, 

viewers’ attitudes were more accepting of inappropriate violence content. 
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วิทยานิพนธ์ เรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน 
และการส ารวจการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ส าเร็จลุล่วงได้เนื่องจากผู้วิจัย
ได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูล ค าปรึกษา ค าแนะน า ความคิดเห็น และก าลังใจ จากบุคลากรที่ส าคัญ
หลายท่าน รวมไปถึงผู้ที่ได้กรุณาตอบแบบสอบถามทุกท่าน จึงท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ ครบถ้วน 
ผู้วิจัยจึงมีความภูมิใจ และเต็มใจอย่างยิ่งที่ได้ถ่ายทอดงานวิจัยต่อไปยังผู้ที่สนใจน าไปใช้ประโยชน์  หรือ
เข้ามาศึกษางานวิจัยนี้ 

การที่งานวิจัยนี้สามารถด าเนินมาถึงจุดนี้ได้ ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณ โดยเริ่มจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ ประจักษ์เนตร ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ที่เสียสละเวลา 
ชี้แนวทางทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ค าสอน จนท าให้งานวิจัยเล่มนี้ออกมาเป็นรูปเป็น
ร่างที่สมบูรณ์แบบได้ รวมไปถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัศวิน เนตรแก้ว ผู้ซึ่งเป็นประธานในการสอบ
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ ดร. สุทธินภา ศรีไสย ผู้ซึ่งเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยชี้แนะแนวทาง 
ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมที่ชัดเจน กระจ่างแจ้ง ท าให้ผู้วิจัยเพ่ิมเติมปรับปรุงได้อย่างง่าย และสามารถช่วย
งานวิจัยครั้งนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ท้ายที่สุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจ า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจ าคณะ
นิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ ความช่วยเหลือทุกๆ ด้าน และดลบันดาลความส าเร็จให้แก่ผู้วิจัย และขอขอบคุณก าลังใจ 
ก าลังทรัพย์จากบิดา มารดา ที่เป็นแรงหนุนชั้นดีให้ผู้วิจัยมีวันนี้ รวมไปถึงเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ทุกๆ คน ที่
อยู่เคียงข้างกันมาตลอด ซึ่งทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังความส าเร็จที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ผู้วิจัยจะไม่มีวันลืม 

 
ณัฐธิดา แขวงสวัสดิ์ 

มิถุนายน 2561 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การสื่อสาร ถือเป็นปัจจัยหลักพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ และมีมาอย่างยาวนาน 
เป็นกระบวนการในการรับรู้ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดเห็น และทัศนคติ ให้ผู้รับสารหรืออีกฝ่าย
หนึ่งเข้าใจ รับทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารต้องการ มีการกระบวนการ รูปแบบ วิธีการสื่อสารที่
ปรับเปลี่ยนแปรผันไปตามความเจริญก้าวหน้าขึ้นของสังคม โดยการสื่อสารนั้นต้องอาศัยเครื่องมือการ
สื่อสาร ที่เรียกว่า สื่อมวลชน (Mass Media) 
 สื่อมวลชนนั้น เป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสาร มนุษย์สามารถรับรู้ข่าวสารต่างๆ ได้จาก
สื่อมวลชน ซึ่งมีหลายประเภท เช่น สื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น ทุกสื่อมวลชนจะมีวิวัฒนาการเติบโตไปตามมนุษย์ และสังคมที่
เปลี่ยนแปลง จะเห็นได้จากสื่อที่เกิดขึ้นได้แต่ละยุค ก็จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การรับรู้ และทัศนคติ
ของคนในยุคนั้นๆ สื่อสามารถสร้างความน่าสนใจ โดยน าเสนอความรู้ และความบันเทิงให้กับผู้ชม จน
ถือได้ว่าสื่อกลายเป็นปัจจัยหนึ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่สื่อมีทั้ง
ภาพ และเสียง ประกอบด้วยกัน อันได้แก่ สื่อภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออินเทอร์เน็ต ก็ยิ่งทวีความ
ดึงดูดให้มนุษย์ใช้งาน เข้าถึงสิ่งที่สื่อถ่ายทอดออกมาได้ง่าย และได้รับอิทธิพลจากสื่อนั้นๆ มากยิ่งขึ้น 
จนน าไปสู่พฤติกรรม และค่านิยมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 

หากย้อนกลับไปในอดีตสื่อแรกที่เริ่มมีการใช้ภาพและเสียงพร้อมกัน คือ สื่อภาพยนตร์ ฉาย
ครั้งแรกในวันที่ 28 ธันวาคม 2438 ณ ร้านกาแฟแห่งหนึ่งในกรุงปารีส  ต่อมาภาพยนตร์ได้รับการ
เผยแพร่ และเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ส าหรับในประเทศไทยนั้น ภาพยนตร์ได้เข้ามาเมื่ อปี พ.ศ. 2540 
(จ าเริญลักษณ์ ธนวังน้อย, 2544) ซึ่งภาพยนตร์จะมีลักษณะเป็นภาพนิ่งเรียงติดต่อกันที่ถูกบันทึกลง
บนม้วนฟิล์ม ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์ เมื่อฉายฟิล์มนั้นไปบนจอภาพ จะปรากฏภาพเคลื่อนไหว
ติดต่อกันเหมือนธรรมชาติ เป็นสื่อที่เน้นให้ความบันเทิงนอกบ้าน เหมาะส าหรับคนทุกเพศทุกวัย ผู้ชม
สามารถเลือกเนื้อหาของภาพยนตร์ที่ต้องการจะรับชมได้เอง ซึ่งภาพยนตร์โดยทั่วไปก็มี หลากหลาย
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แนว เช่น ภาพยนตร์แนวชีวิต ภาพยนตร์แนวตลก ภาพยนตร์แนวรัก ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ 
ภาพยนตร์แนวลึกลับ ภาพยนตร์แนวสะท้อนสังคม เป็นต้น ซึ่งเนื้อหา รูปแบบ หรือวิธีการน าเสนอนั้น 
ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้ก ากับ บริบทของสังคม ณ ขณะนั้นด้วย ถึงแม้ว่าภาพยนตร์จะเป็นสื่อที่ผู้ชม
สามารถเลือกชมได้เอง เลือกเนื้อหาที่ต้องการได้เองแล้วนั้น ในกระบวนการผลิตภาพยนตร์ก็ยังมีการ
สอดแทรกเนื้อหาที่ผู้ผลิตต้องการลงไปได้ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้น อาจจะเป็นเนื้อหาที่ผิดกรอบของสังคม 
หรือก่อให้ผู้ชมซึมซับพฤติกรรมบางอย่าง แล้วน ามาเลียนแบบได้ ทั้งในเรื่องเพศ การใช้ภาษา ความ
รุนแรง และภาพตัวแทน ที่มักปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ทั้งสิ้น  
 ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยต่างๆ อาทิเช่น ภาพยนตร์ไทยยุคหลังปี 2541 กับการเปลี่ยนแปลง
ในสังคมไทย ที่พบว่า มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น แต่ส่วนทางกลับด้านจิตใจ ทั้งค่านิยม 
และพฤติกรรมที่มีค่านิยมด้านวัตถุเพ่ิมมากขึ้น เช่น นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือย รักความสะดวกสบาย 
แตกต่างจากคนสมัยก่อน (ประกายกาวิล ศรีจินดา, 2554) หรือสอดคล้องกับการศึกษาทัศนคติของ
ประชาชนเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศในภาพยนตร์ไทย ที่พบว่าถ้าเป็นเรื่องการแต่งกาย เช่น การ
ใส่สายเดี่ยว นุ่งสั้น ในที่สาธารณะ กลุ่มตัวอย่างจะพอรับได้ แต่ถ้าแสดงพฤติกรรมทางเพศ เช่น การ
จูบในที่สาธารณะ หรือการเปลี่ยนคู่นอน กลุ่มตัวอย่างยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง (ปุณิกา เผือกขวัญดี, 
2547) รวมไปถึงงานวิจัยที่ศึกษาการเล่าเรื่อง และทัศนคติของผู้ชม เกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนตร์
ไทย และภาพยนตร์ฮอลลีวูด พบว่า มีเนื้อหารุนแรงอยู่ในภาพยนตร์ทุกประเภท ซึ่งมีปัจจัยส าคัญ เช่น 
ตระกูลภาพยนตร์ ผู้ก ากับ และการตลาด เป็นกระบวนการที่ผลิตเนื้อหาความรุนแรง และเพศชายจะ
ยอมรับภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงได้ดีกว่าเพศหญิง (ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์, 2553) รวมไปถึง
สอดคล้องกับ งานวิจัยที่วิเคราะห์เกี่ยวกับภาพตัวแทนความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ที่
น าเสนอผ่านภาพยนตร์ไทย พบว่า ในภาพยนตร์ยังคงสร้างสถานการณ์สนับสนุน และตอกย้ า ภาพตัว
แทนที่ชายเป็นใหญ่กว่าหญิงอยู่ ส่วนความขัดแย่งในครอบครัว ที่ปรากฏในภาพยนตร์พบมากที่สุดคือ
เรื่อง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (อฏวี คอทอง, 2552) 
 จากงานวิจัยเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่า สื่อภาพยนตร์ เป็นแหล่งความบันเทิงที่ผู้ชมสามารถ
รับรู้เรื่องราวต่างๆ ได้โดยง่าน และแฝงอิทธิพลต่อผู้ชมในด้านต่างๆ ที่ท าให้เกิดผลกระทบตามมา
มากมายอีกด้วย  
 ในยุคต่อมา สื่อที่เข้ามามีบทบาทกับคนในสังคม คือ สื่อโทรทัศน์ ซึ่งท าการฉายครั้งแรกที่
สถานีวิทยุบีบีซี ของอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ.1929 ส่วนในประเทศไทย เริ่มมีสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุน
พรหม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498 เป็นแห่งแรก ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกอากาศเป็น
ระบบขาวด า เพ่ือใช้เป็นสื่อการศึกษาการแพทย์ การสาธารณสุข และเป็นเครื่องมือทางการเมือง และ
หลังจากนั้นโทรทัศน์จึงเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างมาก เป็นสื่อมวลชนที่มีประสิทธิภาพ
ประเภทหนึ่ง ที่ส่งได้ทั้ง ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว และเสียง ท าให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการด ารงชีวิตไปแล้ว ดังจะเห็นได้จากสถิติการใช้สื่อ
โทรทัศน์ ของศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง (TCIJ), (2558) พบว่ามีผู้ชมโทรทัศน์ถึง 57 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 94.6  เรียกได้ว่าเกือบทุกบ้านจะต้องมีโทรทัศน์ ส่วนประเภทรายการ
โทรทัศน์ที่ประชาชนชมมากท่ีสุดคือ รายการประเภทบันเทิง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ ข่าว 
ร้อยละ 40.0 สารคดีหรือความรู้ทั่วไป ร้อยละ 2.0 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อ
สังคมไทยอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือรับข้อมูล ข่าวสาร สร้างความผ่อนคลาย โทรทัศน์ยังท าหน้าที่
เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมต่างๆ ไปสู่มวลชน และยังปลูกฝังความคิด ตลอดจน
พฤติกรรมกรรมของคนในสังคมนั้นๆ อีกด้วย ดังนั้นการสร้างสรรค์เนื้อหาของรายการ หรือละคร จึง
เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง และให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเนื้อหาเหล่านั้นจะถูกปรากฏไปยังผู้ชม 
แล้วท าให้เกดิการรับรู้ เรียนรู้ จนถึงเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องเพศ 
ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน จึงท าให้ทางสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้มี
การจัดตั้งกรอบที่จะจ ากัดเนื้อหาของรายการ หรือละคร เพ่ือแจ้งให้ผู้ชมทราบถึงระดับของเนื้อหาใน
รายการหรือละครนั้นๆ โดยจะแสดงเป็นสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของเนื้อหากับผู้ชม และ
จะปรากฏในสื่อโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศไทย (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อ
และพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม, 2553) จากการเกิดกรอบและปัญหาต่างๆ เหล่านี้ 
มีนักวิจัยหลายท่านจึงสนใจที่จะศึกษาในประเด็นดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยต่างๆ  
 งานวิจัยที่ท าการศึกษาการรับรู้ต่อสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของสื่อวิทยุโทรทัศน์
ของผู้ชมรายการโทรทัศน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถจดจ า ทราบความหมายและตระหนักถึงความ
เหมาะสมในการชมของรายการนั้นๆ (จริยา เหลืองศุภภรณ์, 2550) อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่
วิเคราะห์เนื้อหาทางเพศ ความรุนแรง การใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ระดับเรตติ้งประเภท ท. ทุกวัย 
พบว่า ยังพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยู่ โดยมีเนื้อหาด้านความรุนแรงพบมากที่สุด โดยจะปรากฏใน
รายการประเภทละคร และภาพยนตร์ มากที่สุดด้วย รองลงมาเป็นด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 
โดยพบบ่อยที่สุดคือ การใช้ภาษาที่ดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน (อารดา ครุจิต, 2554) และการวิเคราะห์
เนื้อหาความรุนแรงต่อสตรีที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ไทย พบว่า เนื้อหาในละครส่วนใหญ่เน้นเพศชาย
เป็นใหญ่ ผู้หญิงจะต้องอดทนต่อความรุนแรงทั้งทางกาย และทางใจ โดยมีปมเรื่องเกิดจากความแค้น 
แย่งคนรัก มีการสร้างความเข้าใจผิดระหว่างพระเอกนางเอก จนน าไปสู่การใช้ความรุนแรง (ศศิณี ยา
วิชัย, 2554) 
 จากงานวิจัยข้างต้นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้ชมเช่นเดียวกับสื่อ
ภาพยนตร์ แต่ทวีความรุนแรงขึ้น ด้วยลักษณะของสื่อท่ีเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย มีความถ่ีของการเปิดรับสื่อที่
มากกว่า ผลกระทบต่างๆ จึงเพิ่มขึ้นนั่นเอง 
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 ยิ่งในปัจจุบัน ยุคที่เทคโนโลยีในการสื่อสารก้าวล้ า วิวัฒนาการของการสื่อสารมีความก้าวหน้า
มากกว่าสมัยก่อน การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันได้แบบไร้พรมแดนสามารถท าได้ง่าย มนุษย์จึงมี
ช่องทางใหม่ๆ หรือสื่อใหม่ ในการรับรู้ข่าวสารเพ่ิมมากขึ้น อย่างที่นิยมคือ การสื่อสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่ส าคัญ และได้รับความ
นิยมอย่างรวดเร็ว จากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของ Internet World Stats (“Internet World 
Stats,” 2016) ที่ส ารวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนทั่วโลก ณ วัน ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
พบว่า มีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 3,675 พันล้านคน (Internet users) เมื่อพิจารณาตามรายภูมิภาค 
พบว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีการใช้ อินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ 50.2% รองลงมาคือ ยุโรป 16.7% 
ลาตินอเมริกา 10.5% แอฟริกา 9.3% อเมริกาเหนือ 8.7% ตะวันออกกลาง 3.8% และออสเตรเลีย 
0.8% ตามล าดับ 

 

 
 

ภาพที่ 1.1 Internet Users in the World by Regions June 2016 
แหล่งที่มา: http://www.leap2020.net/wp-content/uploads/2017/01/graph2.png 
 
 ส าหรับในประเทศไทยนั้น เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ก็เข้ามามีบทบาทส าคัญกับคนใน
สังคมไม่ใช่น้อยเช่นกัน ดูได้จากภาพรวมของการใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2559 พบว่า มีอัตราการเติบโต
ของประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมสูงขึ้น และมีจ านวนประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 41.0 ล้านคน 
เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีผู้ใช้ 38.0 ล้านคน (สวทช., 2559) ในขณะเดียวกันยังมีผลส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
พ.ศ. 2559 พบว่า มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยถึง ร้อยละ 47.5 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) 
โดยมีการประยุกต์ใช้ เครือข่ายอินเทอร์ เน็ตกับการสื่อสารในหลายรูปแบบ เช่น ไปรษ ณีย์
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อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การสนทนา (Chat) การเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) การอ่าน การแสดง
ความคิดเห็นในเว็บบอร์ด การติดตามข่าวสารต่างๆ เป็นต้น 
 จากการใช้งานของสื่อต่างๆ เหล่านี้ จึงส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งทางด้านบวก และด้านลบ 
อย่างผลกระทบในด้านบวก เช่น การที่ผู้บริโภคสามารถได้ความรู้ และข้อมูล ข่าวสารต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
หรือเป็นตัวช่วยในการติดต่อสื่อสารให้สะดวกและรวดเร็ว เป็นต้น และผลกระทบในด้านลบ เช่น การ
ขาดการกลั่นกรองข้อมูลต่างๆ ในสื่อออนไลน์ ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูล ข่าวสารที่อาจจะไม่
เหมาะสม ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่เหมาะสมส าหรับเยาวชนได้ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การสื่อสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นถือเป็นนวัตกรรมเป็นที่นิยม และเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการ
เผยแพร่ได้ทั้งในรูปแบบของข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ไปได้ในเวลาเดียวกัน อย่าง
บริการหนึ่งที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย และเป็นสื่อที่มีบทบาทโดดเด่น นั่นก็คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นเว็บพ้ืนฐานที่ให้บริการในแต่ละบุคคล ที่จะ
สามารถสร้างเครือข่ายสังคมทั้งในระดับเล็กและระดับใหญ่ โดยมีการสร้างบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อ ที่
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น หรือสิ่งที่สนใจกันได้ ผ่านการติดต่อที่เป็นเครือข่ายใยแมงมุม
โยงกันไปมา ซึ่งมีประโยชน์ในการรวบรวมกลุ่มคน เป็นการสร้างสังคมอีกสังคมหนึ่งในโลกออนไลน์  
ดังจะเห็นได้จากสังคมออนไลน์ที่มีภาพและเสียงไปดึงดูดผู้ใช้บริการ ในระยะแรกก็จะมี ยูทูบ 
(YouTube) แหล่งรวบรวมวิดีโอ ที่ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาเองได้ จึงท าให้ผู้ใช้งานชื่นชอบ และ
นิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความนิยมนี้นักวิจัยจึงสนใจศึกษาช่องทางใหม่นี้มากมาย ดังงานวิจัยที่ศึกษา
พฤติกรรมใช้ยูทูบในไทย พบว่า ใช้เพ่ือความบันเทิงเป็นหลัก เน้นการเป็นผู้รับสารไม่เน้นผลิตเนื้อหา
เอง (พรทิพย์ กิมสกุล, 2553) และอีกหนึ่งสื่อสังคมออนไลน์  ที่ผู้บริโภคใช้งานกันอย่างแพร่หลาย 
และครองใจผู้บริโภคได้อย่างมากก็คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) 
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ภาพที่ 1.2 Facebook Community Update 
แหล่งที่มา: https://techcrunch.com/2016/01/27/facebook-earnings-q4-2015/ 
 
 เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสังคมออนไลน์ที่ใหญ่มาก ถือก าเนิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2548 
ก่อตั้งโดย Mark Zuckerberg (มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก) โดยเริ่มจากการเปิดให้ใช้งานเฉพาะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ต่อมาได้ขยายไปในมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา และในปีพ.ศ. 2550 ได้เปิด
ให้ทุกคนที่มีอีเมลเข้าใช้งานได้ จึงท าให้ เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นที่นิยม แพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 
จากสถิติของ Thoth Zocial, (2016) พบว่าจ านวนผู้เปิดบัญชีใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ทั่วโลก มี
จ านวนทั้งหมด 1,590 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  
 ท าให้ประเด็นในการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ เฟซบุ๊ก (Facebook) นั้น ได้รับความสนใจจาก
นักวิจัยเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้ Facebook ของวัยรุ่นไทย 
พบว่า กลุ่มวัยรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใช้เฟซบุ๊กจนท าให้รู้สึกชื่นชอบ และสนุกสนาน รวมทั้งเป็น
การท าตามกระแสนิยม ท าให้อัตราการใช้งานเพ่ิมขึ้น จนเกิดเป็นการติดการใช้งาน หมกมุ่นว่าจะต้อง
เข้าไปใช้งานจนกลายเป็นความหลงใหลจนผิดปกติ (ภาณุวัฒน์ กองราช, 2554) และยังสอดคล้องกับ
การศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติการใช้งาน Facebook ของคนวัยท างาน พบว่า มีพฤติกรรมการใช้งาน
เฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง คือใช้งาน 7 วันต่อสัปดาห์ และมีทัศนคติที่ชอบ ในเรื่องที่สามารถช่วย
ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ในปัจจุบัน คิดว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ส่วนในด้านผลกระทบอยู่ใน
ระดับมาก เพราะท าให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อ่ืนได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การน ารูปหรือข้อมูลส่วนตัว
ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต (ภาณุวัฒน์ กองราช, 2554) 
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ภาพที่ 1.3 Thailand Facebook Population 
แหล่งที่มา: https://thothzocial.com/facebook-population-2016/ 

 
 จากงานวิจัยเหล่านี้สอดคล้องกับ สถิติการใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ในประเทศไทย ที่คุณ
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการบริหาร บริษัท โธธ โซเชียล จ ากัด (2016) ได้เผยว่า ในปี  2016 คน
ไทยใช้ Facebook 41 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60 ของประชากรไทย ส่วน Facebook Page ไทย มี
มากถึง 7 แสนเพจ โดยเฟซบุ๊กจะมีองค์ประกอบที่ใช้เลือกใช้งานหลากหลาย หลายฟีเจอร์ของเฟซบุ๊ก
นั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก เช่น Facebook fanpage, Facebook messager, facebook application 
ซึ่งหนึ่งในฟีเจอร์ที่ เปิดตัวไม่นาน และเป็นที่นิยมแพร่หลายไม่แพ้กัน ก็คือ “Facebook Live 
Streaming” ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ก าลังมาแรง และได้รับความนิยม ความสนใจอย่างสูงจากผู้บริโภค 
จะเห็นได้จากสถิติ (Socialmediatoday, 2016) เผยว่าผู้ใช้ Facebook รับชมวิดีโอในขณะที่ Live 
มากกว่าวิดีโอที่ถ่ายทอดสดจบไปแล้วถึง 3 เท่า และโดยเฉลี่ยแล้ว วิดีโอที่ถูกอัพโหลดขึ้น Facebook 
มียอดวิวรวมกันที่ 8 ล้านวิว 
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ภาพที่ 1.4 ความแตกต่างระหว่าง Facebook Live และ YouTube Live 
แหล่งที่มา: http://positioningmag.com/1090428 

 
 การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ถือว่าเป็นสิ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน 
ดังจะเห็นได้จากการเพ่ิมฟีเจอร์นี้ขึ้นมา ทั้งใน Facebook และ YouTube  ซึ่งมีลักษณะการใช้งานที่
แตกต่างกัน ทั้งในเรื่องความสะดวกในการใช้งาน บุคคลที่สามารถใช้งานฟีเจอร์ได้ ระยะเวลาในการ
ถ่ายทอดสด และวิดีโอหลังจบการถ่ายทอดสด โดย Facebook Live จะสามารถใช้งานได้ครอบคลุม 
และง่ายกว่า YouTube Live จึงได้รับความนิยมมากกว่านั่นเอง 
 การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเพ่ือน 
และครอบครัวได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงผู้มีชื่อเสียงก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้เพ่ือเชื่อมต่อกับแฟนๆ ได้
เช่นกัน เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม 2015 โดยสามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียง  ที่ไม่ว่าจะ
เป็นนักแสดง นักกีฬา นักการเมืองใช้ได้เท่านั้น และต่อมาในเดือนธันวาคม 2015 ก็ได้เปิดให้ทุกคน
สามารถใช้บริการฟีเจอร์นี้ได้ (Vadim Lavrusik, 2015)  
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ภาพที่ 1.5 How to Facebook Live 
แหล่งที่มา: https://newsroom.fb.com/news/2015/12/introducing-live-video-and-
collages/  
 
 โดยมีลักษณะเป็นการแสดงวิดีโอ หรือถ่ายทอดวิดีโอรายการสดของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กส่วนตัว 
หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) นั้นๆ ซึ่งเป็นการแสดงโดยใช้เวลาจริง (Real-time) ที่
สามารถท าได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เพียงกดปุ่ม Live แล้วตั้งชื่อหัวข้อที่ต้องการ
น าเสนอ และกดค าว่า Go Live ก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดการถ่ายทอดสดทันที เมื่อมีการ Live เกิดข้ึน จะมี
การส่งแจ้งเตือนไปยังเพ่ือนตามรายการเพ่ือนที่บันทึกไว้ ผู้ชมสามารถ Like Comment Share ได้
ทันที หลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสด ก็จะมีการแสดงเป็นวีดีโอให้สามารถชมย้อนหลังได้ บนหน้าเฟ
ซบุ๊กของผู้ที่ท าการถ่ายทอดสดอีกด้วย (Vadim Lavrusik, 2015) 
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ภาพที่ 1.6 Facebook Live Map 
แ ห ล่ ง ที่ ม า : https://www.engadget.com/2016/05/18/facebook-launches-interactive-
map-for-live-video/  
 
 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยส าหรับผู้ชมถ่ายทอดสดผ่าน  มีชื่อว่า Live Map เป็น
การแสดงต าแหน่งของการถ่ายทอดสดบนแผนที่โลก สามารถส ารวจได้ว่ามีใครก าลังจัดถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ กอยู่ บ้ า ง ในขณะเวลานั้ นๆ  และถ่ ายทอดสดมาจากที่ ไหน  ผ่ านทาง เว็ บ ไซต์  
facebook.com/livemap  ซึ่งใช้ได้เฉพาะทางเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์เท่านั้น (it24hrs, 
2559) 
 จากการฟีเจอร์ดังกล่าวนั้น จะเห็นได้ว่า เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ใช้งานง่าย สะดวก เปิด
กว้างให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงฟีเจอร์นี้ได้ เนื้อหาที่เผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะจึงมีความหลาย
หลาย ซึ่งการเลือกใช้ฟีเจอร์นี้ จึงมีทั้งข้อดี และข้อเสีย กล่าวคือ 
 ข้อดีของการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก คือ ระบบที่เป็น Real-time content หรือสามารถ
เผยแพร่เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารออกมาได้ทันที และสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาได้หลากหลายผ่าน
รูปแบบของวิดีโอ ที่มีความน่าสนใจ อีกทั้งยังใช้เครื่องมือที่สะดวก เช่น สมาร์ทโฟน ก็สามารถจัด
รายการสดได้ทุกที่ เป็นรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (two-way communication) โดยขณะจัด
รายการ ผู้ชมสามารถตอบกลับ หรือแสดงความคิดเห็น ผ่านช่อง comment ได้ทันที ซึ่งในมุมมอง
ของนักการตลาดนั้นถือว่าเป็นตัวช่วยในการสื่อสารแบรนด์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น หรือถ้าในมุมของส านัก
ข่าว ที่ท าการรายงานข่าวสารต่างๆ ก็สามารถท าได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ มากยิ่งขึ้นด้วย
(unlockdigital, 2559) 
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ภาพที่ 1.7 ตัวอย่างภาพข่าวจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
แหล่งที่มา: http://bit.ly/2pnycYI  

 
 ข้อเสียของการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก คือ เมื่อเป็นการถ่ายทอดสดนั้นก็เหมือนกับการ
ออกอากาศรายการสดตามช่องโทรทัศน์หรือวิทยุต่างๆ ถ้าพูดหรือการแสดงออกที่ไม่ได้ตริตรอง ไม่
เหมาะสม ไม่สมควรออกไป ก็จะไม่สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนใดๆ ได้ และมีโอกาสที่ผู้ชมสามารถให้ 
ความคิดเห็นเชิงลบ หรือ negative feedback แล้วมีผู้ชมท่านอื่นเห็นได้ในเวลาเดียว (unlockdigital, 
2559) อีกทั้งเมื่อทุกคนสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ การควบคุมเนื้อหาที่จะเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะจึง
เป็นเรื่องยาก อย่างในต่างประเทศ กรณีของ Steve Stephens ชายผิวสีคนหนึ่งท าการถ่ายทอดการ
ฆาตกรรมผ่าน Facebook Live เหยื่อเป็นชายผิวสีเช่นกัน ชื่อ Robert Godwin อายุ 74 ปี ตัววิดีโอ
ความยาวไม่ถึง 1 นาที โดย Stephens ขับรถไปจอดบริเวณที่ Godwin ยืนอยู่จากนั้นน าปืนยิง 
Godwin จนเสียชีวิต ซึ่งเมื่อดูในวิดีโอจะพบค าพูดที่ Stephens พูดก่อนลงจากรถไปหา Godwin จึง
สันนิษฐานว่า Godwin เป็นสาเหตุให้เขากับแฟนมีปัญหากัน ก่อนหน้าวิดีโอฆาตกรรมนี้ Stephens 
ยังโพสต์วิดีโอบอกว่าตนเคยฆ่าคนมาแล้ว 13 รายด้วย แม้ต ารวจจะยังไม่พบหลักฐานฆาตกรรมก่อน
หน้าที่ Stephens ท า แต่ก็ก าลังด าเนินการตามล่าเขาอย่างเต็มที่ (sunnywalker, 2560) 
 ส่วนในประเทศไทยที่ปรากฏเป็นข่าวการใช้การถ่ายทอดสดในรูปแบบที่ไม่สมควรมากมาย 
ตัวอย่างเช่น กรณีภาพถ่ายทอดสดวินาทีที่ นายมครินทร์ พุ่มสะอาด หรือ เน วัดดาว อายุ 26 ปี ใช้
ฟีเจอร์ Live บน Facebook แพร่ภาพสดการยิงตัวเองผ่านบัญชีส่วนตัว เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 
ถือเป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจากการใช้ Facebook Live บนสังคมออนไลน์ ท าให้เกิดกระเเส
วิพากวิจารณ์ว่าอาจท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนเเบบขึ้นได้ (Nation TV, 2559) หรือกรณีของ ดร. คน
หนึ่ง ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิต ขณะเจ้าหน้าที่พยายามกล่อมให้มอบตัวในคดียิง ดร.ร่วมสถาบัน
เสียชีวิต  (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) หรือกรณีที่ชายคนหนึ่งอายุ 21 ปี ถ่าย Facebook Live ฆาตกรรม
ลูกสาวอายุ 11 เดือนประชดแฟนสาว สาเหตุคาดว่ามาจากความหึงหวง หลังจากนั้นก็ฆ่าตัวตายตาม 
ตัวคลิปมีความยาวประมาณ 4 นาที บันทึกเหตุการณ์สลดใจไว้ทุกอย่าง (ยกเว้นการฆ่าตัวตายของผู้ลง
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มือ) และที่พบเห็นก็ยังมี การถ่ายทอดสดการทะเลาะวิวาท อย่างกรณีของ กลุ่ม พริตตี้สาว ท าการ
ถ่ายทอดสด Facebook Live ขณะที่พาลูกๆ ไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แต่กลับมีเรื่อง
ทะเลาะวิวาทกับเจ้าของร้าน สาเหตุเนื่องเด็กๆ ที่มากับพริตตี้สาว ไปอาเจียน อุจจาระไว้ในร้าน จน
ท าให้เจ้าของร้านได้ขอให้เช็คบิล และให้ออกจากร้าน แต่ทางด้านกลุ่มพริตตี้สาวเกิดไม่พอใจกับเรื่อง
นี้ จึงมีปากเสียงกับเจ้าของร้าน ขณะที่ชาวเน็ตแห่ชมคลิปนี้กว่า 8 แสนครั้ง หลายคนเข้ามา
วิพากษ์วิจารณ์จ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่กลับแสดงความเห็น เป็นกระแสตีกลับต่อว่าทางด้านกลุ่ม 
พริตตี้ เหตุเพราะเลี้ยงดูแลลูกไม่ดีพอ  (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) หรือจะเป็น การถ่ายทอดสดโชว์หวิว 
โชว์การมีเพศสัมพันธ์ อย่างกรณีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 มีสาวรายหนึ่งที่ออกมาถอดเสื้อผ้าเต้น
โชว์ พร้อมทั้งถอดเสื้อผ้าหมดทุกชิ้น และโชว์ทุกสัดส่วนในร่างกาย (Sanooknews, 2560) ซึ่งจาก
เนื้อหาที่ปรากฏในข่าวเหล่านี้ ถือว่ามีความไม่เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของความ
เป็นไทยอย่างยิ่ง และจะเห็นได้ว่า การใช้การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กนั้น สะท้อนให้เห็นถึงข้อเสียที่
เกิดข้ึนในสังคม และทวีความรุนแรงมากข้ึนอีกด้วย 
 จากการที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยพบว่า ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับสื่อ
ออนไลน์ที่นิยมอย่างเฟซบุ๊ก (Facebook) นั้น จะเป็นการศึกษาและวิจัยในมุมมองของนักการตลาด 
และอิทธิพลของการใช้เฟซบุ๊กในแง่ที่ส่งผลดีต่อตราสินค้า (Brand) ต่างๆโดยส่วนใหญ่ อีกท้ังยังพบว่า
ส่วนใหญ่จะศึกษาและวิจัยในฟีเจอร์ของเฟซบุ๊กที่มีมานานแล้ว เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook 
Fanpage) เป็นต้น ซึ่งยังไม่มีผู้วิจัยท่านใดศึกษาและวิจัยในฟีเจอร์ของเฟซบุ๊กที่เกิดขึ้นมาใหม่อย่าง 
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก หรือ Facebook Live ที่สะท้อนในมุมมองของผลกระทบในด้านลบที่มีต่อ
สังคมไทย   
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อที่เป็นที่นิยมอย่างการถ่ายทอดสดบน  เฟ
ซบุ๊ก (Facebook Live) ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และทัศนคติที่
มีต่อเนื้อหา ด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน โดยใช้วิธีการการวิเคราะห์เนื้อหาของการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พร้อมทั้งท าการส ารวจการเปิดรับ และทัศนคติที่เกิดขึ้นกับผู้รับสารนั่นเอง 
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1.2 ปัญหาน าวิจัย 

 1.2.1 การถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก มีรูปแบบอย่างไร และมีปริมาณของเนื้อหาในด้านเพศ การใช้
ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ปรากฏมากหรือน้อยเท่าไหร่? 
 1.2.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของผู้รับชมเฟซบุ๊ก มีการเปิดรับการถ่ายสดบน 
เฟซบุ๊ก ที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ของผู้ชม แตกต่างกันอย่างไร? 
 1.2.3 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันของผู้รับชมเฟซบุ๊ก มีทัศนคตติ่อเนื้อหาการถ่ายสด
บนเฟซบุ๊ก ในด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน แตกต่างกันอย่างไร? 
 1.2.4 การเปิดรับการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ชมการถ่ายสดบน 

เฟซบุ๊กอย่างไร? 

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.3.1 เพ่ือศึกษารูปแบบและปริมาณของเนื้อหาในด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และ
ภาพตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากร ต่อการเปิดรับการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กของผู้รับชม ที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากร ต่อทัศนคติของผู้รับชมการ
ถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก ที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน 
 1.3.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และทัศนคติของ
ผู้รับชม ต่อการถ่ายสดบนเฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1 ประโยชน์ต่อสังคม ผลของการศึกษาสามารถสะท้อนให้เห็นปริมาณของเนื้อหาในด้าน
เพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน พร้อมทั้งการเปิดรับและทัศนคติของการใช้การถ่ายสด
บนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ที่ก าลังเป็นที่นิยมในสังคมปัจจุบันได้ 
 1.4.2 ประโยชน์ต่อรัฐบาล ช่วยเป็นแนวทางในการควบคุม คุ้มครอง หรือสร้างสรรค์
มาตรการป้องกันในเรื่องของการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 
 1.4.3 ประโยชน์ต่อผู้ปกครอง ช่วยเป็นแนวทางป้องกัน หรือดูแลบุตรหลานในการเสพสื่อ
ออนไลน์ที่เป็นที่นิยมเผยแพร่ในปัจจุบัน อย่างการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live)  
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 1.4.4 ประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจ หรือนักการตลาด ท าให้เห็นภาพรวมของรูปแบบของการ
สร้างสรรค์เนื้อหาในทิศทางต่างๆ และท าให้ตระหนักถึงการจะเลือกใช้การถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก 
(Facebook Live) ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดใหม่ในยุคดิจิทัลมากขึ้น  
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

 การวิจัย เรื่อง  “การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน 
และการส ารวจการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก”  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต
ของการท างานไว้ดังนี้ 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เชิงปริมาณ ในที่นี้จะอธิบายรายละเอียดด้านเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 
  1.5.1.1 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ของการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ที่มียอดผู้ชมสูงสุด 10 อันดับแรก ส ารวจจาก
เครื่องมือของเฟซบุ๊กคือ Facebook Live Map ในช่วงเวลาที่มีคนนิยมโพสต์เฟซบุ๊ก คือ 10.00 -
12.00 น., 13.00 - 16.00 น. และ 20.00 - 21.00 น. (Thoth Zocial, 2016) เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 และน ามาบันทึกในตารางลงรหัส 
(Coding Sheet) โดยแบ่งประเภทของเนื้อหาจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของผู้วิจัย 
  1.5.1.2 การศึกษาครั้งนี้ได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะเนื้อหาของการถ่ายสด
บนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ในรูปแบบและเนื้อหาด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน 
 1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูล  
  1.5.2.1 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นผู้ที่ก าลังชม 
และผู้ที่มีประสบการณ์ในการับชมการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ในช่วงอายุที่สามารถเปิด
ใช้งานบัญชีเฟซบุ๊กได้ คือ 13-50 ปีขึ้นไป (Facebook, 2017) 

 
 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
            ในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพ
ตัวแทน และการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก” ผู้ท าวิจัยได้น าแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา เป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้  
 2.1 ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน (SLVR) 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Content Analysis) 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Online) 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
 2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) 
 

2.1 ทฤษฎีการปลูกฝัง (Cultivation Theory) 

           ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาเปลี่ยนแปลง การด าเนินชีวิต วิธีคิด และส านึก
ร่วมของผู้คนในสังคมมากขึ้น ซึ่งหากทบทวนการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารจะเห็นได้ว่ามีความ
เปลี่ยนแปลงไปจากประวัติศาสตร์อยู่ตลอดเวลา อย่างในสมัยก่อนเริ่มต้นจากการใช้ภาษาพูดในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล แล้วพัฒนามาเป็นการประดิษฐ์ตัวอักษร เพ่ือน ามาใช้กันในภาษาเขียน จากการ
เขียนก็พัฒนาขึ้นมาเป็นการพิมพ์ หลังจากนั้นก็เกิดการพลิกโฉมการสื่อสารขึ้นไปอีก เมื่อมีการค้นพบ
การสื่อสารที่เป็นเสียงและภาพผ่านสื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และก้าวเข้าสู่ยุคแห่งวิทยุโทรทัศน์ วิดีโอ 
จนต่อมาเริ่มพัฒนาเข้าสู่ยุคของคอมพิวเตอร์ ตามล าดับ (จันทิมา แก้วเขียว, 2555) 
           จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบกับหลายส่วนในสังคม ทั้งระดับบุคคลที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โตรอนโต ที่ได้ส ารวจว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารทุกครั้ง 
จะมีผลต่อการขยายผัสสะ (Sense) ของมนุษย์ในแง่การเป็นอิสระจากกาละและเทศะ นอกจากนี้ยัง
ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมด้านข่าวสาร ท าให้กระบวนการส่งข่าวสารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งด้าน
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ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีผล แปรเปลี่ยนตามไป
ด้วยทุกครั้ง (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) 
           ทฤษฎีการปลูกฝัง จึงอาศัยพ้ืนฐานแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่จัดอยู่ใน
กลุ่มการวิเคราะห์เกี่ยวกับ อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มีผลกระทบระยะยาว คือการสั่ งสม โดยให้ความ
สนใจในสื่อมวลชนประเภท โทรทัศน์มากที่สุด โดยเป็นผลในการสร้างวัฒนธรรม ด้านความคิด ความ
จริง และน าไปสู่พฤติกรรม การศึกษาตามแนวทฤษฎีปลูกฝังนี้ ถึงแม้จะพิจารณาในระดับมหภาค แต่ก็
พิจารณาจากระดับจุลภาคควบคู่กันไปด้วย คือศึกษาข้อมูลเนื้อหา ต่างๆ ของสื่อ เพ่ือสรุปถึงภาวะของ
สังคมท่ีได้รับอิทธิพลจากการปลูกฝังโดยเนื้อหาของสื่อมวลชนเหล่านั้น 
           กาญจนา แก้วเทพ (2556) กล่าวถึงที่มาของทฤษฎีการปลูกฝังไว้ว่า เริ่มต้นที่อเมริกาใน
ทศวรรษ 1960-1970 โดย George Gerbner เป็นผู้บุกเบิกทฤษฎีนี้ เนื่องจากในขณะนั้น รายการ
โทรทัศน์ในสหรัฐมีการน าเสนอเนื้อหาที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก จนท าให้ชาวอเมริกันเกิดความ
วิตกกังวลอิทธิพลของความรุนแรงเหล่านั้นจะเป็นอันตรายต่อสังคม รัฐบาลจึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการป้องกันความรุนแรงขึ้น และเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่องความรุนแรงในโทรทัศน์ ของ 
Gerbner ที่ได้วิเคราะห์เนื้อหาของรายการโทรทัศน์ เพ่ือดูปริมาณความรุนแรงที่ถูกน าเสนอออกมา
ทั้งหมด โดยผลการวิจัยพบว่า ปริมาณความรุนแรงในโทรทัศน์นั้นมีปริมาณมาก ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้เวลา
ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จนสามารถศึกษาพฤติกรรมรูปแบบอ่ืนๆ ที่ปรากฏในโทรทัศน์ได้อีก
ด้วย 
           เหตุที่ทฤษฎีนี้มุ่งความสนใจไปในสื่อโทรทัศน์ เพราะเป็นสื่อใหม่ในยุคสมัยนั้น และเป็นสื่อท่ีมี
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะยาว มีการสั่งสมจนเกิดเป็นผลต่างๆ ซึ่งในช่วงยุค 1970 โทรทัศน์เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมยุคนั้นเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นศูนย์กลางของชาวอเมริกัน สื่อ
โทรทัศน์ได้สร้างสิ่งแวดล้อมทางสัญลักษณ์ หรือโลกทางสังคมให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวน าข่าวสาร 
การเรียนรู้ต่างๆมาสู่คนในยุคนั้น (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) 
           โดยความสนใจในงานวิจัยของทฤษฎีการปลูกฝังนี้ จะมุ่งศึกษาเรื่องสื่อท่ีสนใจเพ่ือตอบปัญหา
ที่ว่า ในขณะที่มีโลกสภาพแวดล้อมตัวบุคคล 2 โลก คือ โลกที่เป็นจริง (Real World) และโลกที่ผ่าน
สื่อ (Mass-mediated World) คนทั่วไปยึดถือเอาโลกใดเป็นความเป็นจริง (Reality) ของเขา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gerbner และคณะ ที่เก็บข้อมูลทุกปีอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่าง 1970-
1980 โดยใช้ชื่อโครงการว่า Violence Profile และหลังจากนั้นได้มีการพัฒนากรอบทฤษฎีขึ้นมาอีก
ด้วย 
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           ในปี 1982 Gerbner ให้ข้อสรุปว่า อาชญากรรมในรายการโทรทัศน์มากกว่า 10 เท่าของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกเป็นจริง ทุกชั่วโมงจะมีตัวละครหลักเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสดงพฤติกรรม
ความรุนแรงทางกายภาพที่เห็นได้ชัด 5-6 เหตุการณ ์
           ในปี 1986 Gerbner ได้ท าการส ารวจและวิ เคราะห์ เนื้อหารายการโทรทัศน์ในช่วง 
Primetime พบว่า ผู้ต้องสงสัยว่าจะกระท าผิด 86% ไม่เคยต้องไปขึ้นศาลเลย ในขณะที่สถิติเป็นจริง
รายงานว่า 80% ของผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมได้ต้องไปขึ้นศาล ซึ่งตัวเลขที่ไม่สอดคล้องกัน ผู้ชม
โทรทัศน์จึงเกิดความไม่แน่นอนในการเชื่อถือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น 
           ในปี 1995 Gerbner และคณะ ได้ท าการวิจัยจากการดูรายการเด็ก 2,000 รายการมีตัว
ละครหลัก 6.000 ตัว และพบว่า 71% ของรายการช่วง Primetime ที่เก่ียวข้องกับการใช้ความรุนแรง
ในช่วงวันหยุด ตัวเลขนี้เพ่ิมขึ้นถึง 94% หลังจากวิเคราะห์เนื้อหาแล้ว ทีมวิจัยจึงได้ตั้งค าถาม 3 ข้อ
เพ่ือดูความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้ชม และน าค าตอบมาวิเคราะห์ พบว่าโดยรวมส่วนใหญ่ คนที่ดู
โทรทัศน์มาก จะมองโลกในแง่ร้ายหมดหวัง รวมทั้งไม่ไส้ใจคนอื่นมากกว่าคนที่ดูโทรทัศน์น้อย 
           จะเห็นได้ว่างานวิจัยของ Gerbner และคณะ นั้น มีลักษณะเด่นตรงที่เป็นการเก็บข้อมูล
ต่อเนื่อง ระยะยาวถึง 20 ปี จึงมีฐานข้อมูลที่กว้างขวาง ต่อเนื่อง และมีการเชื่อมโยงภาพได้อย่าง
ชัดเจน ผ่านขั้นตอน และวิธีการในการท าวิจัย กล่าวโดยสรุปจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (West & 
Turner, 2013) ดังนี้ 
          2.1.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Message System Analysis) 
           2.1.2 การก าหนดค าถามเกี่ยวกับความเป็นจริงในสังคมตามมุมมองของผู้ รับสาร 
(Formulation of question about viewers’ social realities)  
          2.1.3 การส ารวจผู้รับสาร (Audience Survey) 
           2.1.4 การเปรียบเทียบความเป็นจริงในสังคมของกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์อย่างน้อยและอย่างมาก 
(Comparing the social reality of light and heavy viewers) 
 
           2.1.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Message System Analysis) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของ
รายการโทรทัศน์ที่มีอยู่ เพ่ือดูว่ามีภาพลักษณ์อะไร มีประเด็นเรื่องอะไร มีค่านิยมอะไรที่ถูกน าเสนอ
บ่อยท่ีสุด ซึ่งจะวิเคราะห์ใน 4 มิติ (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) คือ 
                           2.1.1.1 สิ่งที่ปรากฏ (Existence) คือการหาค าตอบว่า สิ่งสื่อมวลชนได้น าเสนอ
ปรากฏต่อสายตาผู้ชมคืออะไรบ้าง เป็นเนื้อหาอะไร และมีจ านวนมากหรือน้อยเพียงใด ค าถามนี้ส่วน
ใหญ่จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหาตามแบบประเพณี (Traditional Content Analysis) ที่ใช้วิธีการนับ
แบบแจกแจงเนื้อหาที่ปรากฏ 
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                           2.1.1.2 การจัดล าดับความส าคัญ (Priority) ได้แก่ การตอบค าถามว่าในบรรดา
เนื้อหาที่ถูกน าเสนอนั้น เนื้อหาแบบใดท่ีสื่อมวลชนให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
                           2.1.1.3 การวิเคราะห์คุณค่า (Value) คือการตัดสินเกี่ยวกับคุณค่า ซึ่งแฝงเร้น
อยู่ในเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับระบบสารทางวัฒนธรรมนั้น 
                           2.1.1.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Relationships) คือการหาความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนต่างๆ ในตัวสารว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไร และการวิเคราะห์ความหมายทางโครงสร้างของ
ตัวสาร 
           สอดคล้องกับงานวิจัยของ (มาลิน ธราวิจิตรกุล, 2551) ที่ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การ
เล่าเรื่องในภาพยนตร์แนวรักของเกาหลี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ คัดเลือกภาพยนตร์
เกาหลีแนวรักที่ปรากฏซ้ าเกิน 1 ครั้งในหน้าเว็บเพจ ซึ่งจะได้ภาพยนตร์แนวรัก 5 เรื่อง ผลการวิจัย
พบว่า ภาพยนตร์แนวรักเกาหลี มักให้ความรู้สึกนิ่งๆ ซึ่งดึงดูดให้เข้าไปจับจ้องในสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น 
ความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติแบบชีวิตประจ าวันที่มีการเชื่อมโยงในภาพยนตร์ให้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ชม 
อีกท้ังเนื้อเรื่องของการพลัดพราก สูญเสีย สร้างความสะเทือนใจ และตรึงใจในความรู้สึกของผู้ชมผ่าน
ความต่างของชายหญิงที่มีความว้าเหว่ซ่อนอยู่ และมีรักเป็นสิ่งเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กันและกัน 
นอกจากรักแบบหนุ่มสาว ภาพยนตร์ยังให้เห็นความผูกพันของครอบครัว มิตรภาพในหมู่เพ่ือน รวมถึง
ความเอ้ืออาทรของเพ่ือนมนุษย์ที่มีให้แก่กัน ซึ่งบ่งบอกถึงการมีอยู่ของสิ่งอ่ืนที่แวดล้อมผ่ าน
ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เพราะสรรพสิ่งไม่สมบูรณ์แบบ มนุษย์จึงมิอาจด ารงอยู่ด้วยตนเอง และ
ความรักจึงเป็นกลไกส าคัญแห่งการอยู่รอดของมนุษยชาติ 
           งานวิจัยของ นภวรรณ ตันติเวชกุล (2542) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบสองขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหาของโฆษณาทางโทรทัศน์ เพ่ือค้นหา
แนวทางคิดเชิงบริโภคทั้งสิ้น 6 หมวดสินค้า และการสนทนากลุ่ม ซึ่งจัดขึ้นจ านวน 20 กลุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า โฆษณาทางโทรทัศน์ มีอิทธิพล ในการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรม ด้วยการ
น าเสนอแนวคิดและค่านิยมเชิงการบริโภค และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแก่เยาวชนในสถานศึกษา ซึ่ง
อิทธิพลนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของ การรับชม โฆษณาทางโทรทัศน์มาก ที่อธิบายได้ด้วยทฤษฎีการ
อบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรม และมีความแตกต่างกันไปตามปริบททางการศึกษาหรือตามหมวดสินค้า 
ดังนี้ การวิจัยพบลักษณะการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรม แบบกระแสหลักเกี่ยวกับการมีข้อมูลสินค้า
ที่คล้ายคลึงกัน ในผู้ชมโฆษณาโทรทัศน์มาก ขณะที่ผู้ชมโฆษณาทางโทรทัศน์อย่างเบาบางมีข้อมูลที่
ต่างกันออกไป โดยผู้ชมโฆษณาโทรทัศน์มากมักจะอธิบายสิ่งต่างๆ ด้วยการใช้ภาษาที่คล้ายคลึงภาษา
ในโฆษณาทางโทรทัศน์ และพบลักษณะการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมแบบกรอบก าหนด ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสริมแรง และประสบการณ์ตรงในชีวิตประจ าวันของบุคคล ในผู้ชมโฆษณา
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โทรทัศน์มากและผู้ชมโฆษณาทางโทรทัศน์อย่างบางเบา ที่ท าให้เกิดการมีข้อมูลสินค้าและการมี
แนวคิด หรือค่านิยมเชิงการบริโภคบางประการ ที่คล้ายคลึงกับแนวคิดจากโฆษณาทางโทรทัศน์ อาทิ 
ค่านิยมเกี่ยวกับการมีผิวขาวของผู้หญิง ค่านิยมเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง ค่านิยมเกี่ยวกับการดื่ม
เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เพ่ือสร้างมิตรภาพ นอกจากนี้ ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นประสบการณ์ตรง 
และมีอิทธิพลต่อแนวคิดของทั้งผู้ชมโฆษณาโทรทัศน์มาก และผู้ชมโฆษณาทางโทรทัศน์อย่างเบาบาง 
ได้แก่ การเรียนรู้ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สินค้า การสังเกต และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล อ่ืน 
อาทิ ครอบครัว เพ่ือน ญาติ และการเรียนรู้จากสถาบันต่างๆ อาทิโรงเรียน และสื่อมวลชน 
           งานวิจัยของ พัทธนันท์ ฉุยกรม (2556) ที่วิจัยเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดการ
ปัญหาของละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกร้องเรียน โดยใช้วิธีวิจัยแบบสหวิธี ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มตัวอย่างคือ ละครโทรทัศน์ที่ถูกร้องเรียนที่ออกอากาศในช่วงเวลาหลัง
ข่าวภาคค่ า (เวลา 20.30 น. - 23.00 น.) ผลการวิจัยพบว่า ละครที่ถูกร้องเรียนจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
เรื่องเพศมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีทั้งการร้องเรียนเรื่องภาพฉากรักลึกซึ้ง การแต่งกายของนักแสดงที่ดู
ล่อแหลม และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อันดับที่สองคือ ประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง โดยพบว่ามี
การร้องเรียนในภาพการตบตี ชกต่อย มากกว่าการร้องเรียนในส่วนของเนื้อหาที่แสดงออกถึงความ
รุนแรง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการประพฤติตนของตัวละครที่ไม่เหมาะสมตามจารีตของสังคมไทย 
และในส่วนของวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านี้พบว่า ส านักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการสื่อสารของ
ประเทศ ได้มีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาตามประเด็นที่ร้องเรียน โดยส่วนใหญ่จะใช้การชี้แจงต่อ
สื่อมวลชน เพ่ือแสดงเจตนาในการผลิตละคร หรือใช้วิธีทางเทคนิคต่างๆ เช่น ตัดฉาก เบลอภาพ ดูด
เสียง หรือปรับเปลี่ยนบท ขึ้นประโยคเตือน เป็นต้น 
           งานวิจัยของ ประพนธ์ ตติยวรกุลวงศ์ (2553) ที่วิจัยเกี่ยวกับ การเล่าเรื่อง และทัศนคติของ
ผู้ชมเกี่ยวกับความรุนแรงในภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ฮอลลีวูด ที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการ
วิเคราะห์ และเปรียบเทียบเนื้อหาความรุนแรงและการเล่าเรื่อง รวมไปถึงกระบวนการผลิต ใน
ภาพยนตร์ไทย และภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด โดยพิจารณาจากภาพยนตร์จ านวน 30 เรื่อง ซึ่งพบว่า เนื้อหา
ความรุนแรงในภาพยนตร์แต่ละแบบ มีความแตกต่างกัน ดังนี้ ในภาพยนตร์รัก ความรักเป็นสาเหตุให้
เกิดความรุนแรง ในภาพยนตร์ตลก  ความรุนแรงถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของความตลก 
สนุกสนาน ในภาพยนตร์ต่อสู้ ตัวพระเอกจะใช้ความรุนแรงแก้ไข หรือยุติปัญหา ในตัวร้ายใช้ความ
รุนแรง เพ่ือให้ได้สิ่งของ หรือประโยชน์ตามที่ตนเองต้องการ ในภาพยนตร์สยองขวัญ ความรุนแรง 
น าไปสู่จุดจบของโศกนาฏกรรม และในภาพยนตร์ชีวิต ความรุนแรง เกิดจากการอบรมเลี้ยงดู หรือปม
ปัญหาภายในจิตใจ โดยตัวละครจะใช้ความรุนแรงระบายความอึดอัดภายในใจออกมา และในส่วน
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการผลิตความรุนแรงในภาพยนตร์นั้น ได้แก่ สไตล์ในการผลิตของผู้ก ากับแต่



20 
 
ละท่าน และการตลาด ซึ่งเนื้อหาความรุนแรงมีที่มาจาก ประสบการณ์ส่วนตัว จินตนาการ และ
ข่าวสารหรือปัญหาสังคม และงานวิจัยนี้ยังพบอีกว่า เพศชายจะสามารถยอมรับภาพยนตร์ที่มีความ
รุนแรงได้มากกว่าเพศหญิง 
           งานวิจัยของ Lewis, S.L. & Shewmaker (2011) รายงานข้อค้นพบจากงานวิจัยหลายชิ้นที่
ผ่านมาว่า นักแสดงหญิงผู้ใหญ่ มักถูกน าเสนอภาพลักษณ์ทางเพศมากกว่านักแสดงชาย หรือแม้แต่นัก
ดนตรีหญิงบางคนถูกน าเสนอภาพลักษณ์แบบเดียว แต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนน าเสนอภาพลักษณ์ทาง
เพศของนักแสดงวัยรุ่น นักวิจัยกลุ่มนี้จึงประยุกต์ใช้ทฤษฎีปลูกฝัง เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ
ด้วยการเปรียบเทียบภาพลักษณ์ทางเพศของ Miley Cyrus และ Nicks Jonas Brothers ผลการวิจัย
พบว่า Miley Cyrus ท าแบบเดียวกันกับดาราหญิงผู้ใหญ่ มีการแต่งตัวยั่วยวน เมื่อเทียบกับ Nicks 
Jonas Brothers ที่มีการแต่งกายเคร่งขรึมเป็นทางการ โดยมีเพียง 41.5% ที่ให้คะแนนว่าหน้าแรก
ของเว็บไซด์ Miley Cyrus มีความเคร่งขรึม เมื่อเทียบกับ Nicks Jonas Brothers ซึ่งได้คะแนน 
100% ในขณะที่เว็บลามกก็มีสัดส่วนภาพแบบเดียวกัน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การโปรโมท
นักแสดงหญิงทั้งที่บรรลุนิติภาวะ และยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ภาพที่ส่อไปทางเพศมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีปลูกฝังที่บ่งชี้ว่า วัยรุ่นและเยาวชนที่เปิดรับสื่อไม่ได้ชมบทบาทเรื่องเพศของผู้ใหญ่
อย่างเดียว แต่ชมภาพในกลุ่มที่มีอายุรุ่นเดียวกันด้วย การเพ่ิมจ านวนการเปิดรับสาร และการน าเสนอ
ภาพทางเพศเป็นการเพ่ิมโอกาสให้เยาวชนยอมรับทัศนคติ และอัตลักษณ์ของผู้หญิงในแง่ของการ
ดึงดูดทางเพศ ซึ่งเป็นการปลูกฝังความคิดว่าผู้หญิงเป็นเครื่องมือทางเพศ 
           งานวิจัยของ เกศริน  รัตนพรรณทอง (2556) ที่ท าการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาสาร
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการตลาดของสินค้าอุปโภคบริโภคบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยใช้วิธีวิจัยแบบ
วิเคราะห์เนื้อหาเป็นหลัก จ านวน 3 ตราสินค้าที่มียอดไลค์สูงสุด ได้แก่ Ichitan, Pepsithai, Oishi 
Drink Station ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้สารประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการตลาดครบทั้ง 5 
ประเภทบนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป โฆษณาออนไลน์ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เน้น
การตลาด การส่งเสริมการขายออนไลน์ และการมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ โดยพบสารประเภทการ
ส่งเสริมการขายออนไลน์มากที่สุด (ร้อยละ 78.54) รองลงมา คือ สารประเภทการมีปฏิสัมพันธ์
ออนไลน์ (ร้อยละ 10.24) และสารประเภทการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เน้นการตลาด (ร้อยละ 5.85) 
ตามล าดับ โดยมีการใช้แอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊ก 3 แอพพลิเคชั่น คือ ลิงก์ (ร้อยละ 58.53)  รูปภาพ (ร้อย
ละ 40.98)  และการอัพเดทสถานะ (ร้อยละ 0.49) โดยพบการใช้ผ่านสารประเภทการส่งเสริมการ
ขายออนไลน์มากที่สุด ในขณะที่แอพพลิเคชั่นการอัพเดทสถานะ มีการใช้ผ่านสารประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สนับสนุนการตลาดประเภทมีปฏิสัมพันธ์ออนไลน์เพียงประเภทเดียว 
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           2.1.2 การก าหนดค าถามเกี่ยวกับความเป็นจริงในสังคมตามมุมมองของผู้รับสาร 
(Formulation of question about viewers’ social realities) เป็นการส ารวจโลกแห่งความ
เป็นจริงที่เป็นบริบทของผู้ชม หรือเป็นการก าหนดค าถามเกี่ยวกับความเป็นจริงในสังคมตามมุมมอง
ของผู้ รับสาร ซึ่ งเป็นการพัฒนาค าถามที่ เกี่ยวกับความเข้าใจของประชาชนต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของตนเอง เช่น ภายใน1 อาทิตย์คุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน 
หรืออาชญากรรมในบริเวณนั้นมีมากน้อยเพียงใด โดยดูจากตัวบ่งชี้ ตัวเลขสถิติต่างๆ 
           สอดคล้องกับงานวิจัยของ สินีนาฎ ก าเนิดเพ็ชร์ (2547) ที่วิจัยเรื่องอิทธิพลของพฤติกรรม
การเปิดรับเนื้อหาวัตถุนิยมจากรายการแข่งขันชิงรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีต่อค่านิยมด้านวัตถุของวัน
รุ่น ใช้วิธีวิจัยแบบวิเคราะห์เนื้อหารายการแข่งขังชิงรางวัล และส ารวจในกลุ่มตัวอย่างเป็นเด็ก
มัธยมศึกษา จ านวน 400 คน โดยมีการตั้งค าถามในแบบสอบถามตามมุมมองของผู้ชม ตัวอย่างเช่น 
ฉันเชื่อว่าเงินเป็นสิ่งส าคัญของชีวิต เป็นต้น ซึ่งพบการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาด้านวัตถุ
นิยมจากรายการแข่งขันชิงรางวัลผ่านสื่อโทรทัศน์ สามารถท านายค่านิยมด้านวัตถุของวัยรุ่นได้ และ
การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างของครอบครัว ในเรื่องการเปิดรับรายการแข่งขันชิงรางวัล และเจตคติต่อ
วัตถุนิยม เป็นตัวแปรอิสระท่ีส าคัญ ส่วนผลการวิเคราะห์เนื้อหาค่านิยมด้านวัตถุจากรายการแข่งขันชิง
รางวัลที่วัยรุ่นติดตามดูประจ า พบว่า เนื้อหาของรายการแข่งขันชิงรางวัลที่สะท้อนค่านิยมด้านวัตถุ
จากทุกรายการ คือ การกล่าวถึงของรางวัล รองลงมาคือ การกล่าวถึงเงินรางวัล และการกล่าวถึงผู้
ได้รับของรางวัลเป็นผู้โชคดี ตามล าดับ 
           งานวิจัยของ ชลลดา ตันติกิตติชัย (2555) ที่ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพ่ือ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์ต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีต่อการลดการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มี
ต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคมผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยใช้วิธีการวิจัย
แบบการวิเคราะห์เนื้อหาจากเว็บไซต์ และการวิจัยเชิงส ารวจ ใช้ค าถามในมุมมองของผู้บริโภค เช่น 
ความบ่อยในการบริโภคแอลกอฮอล์ เป็นต้น สอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบที่ใช้มากที่สุดคือ การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่าน
สื่อออนไลน์ที่มีต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี 4 ตัวแปร คือ การโฆษณาออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ การส่งเสริมการขายออนไลน์ผ่านของแถม การใช้สื่อบุคคลออนไลน์ผ่านการ
น าผู้มีชื่อเสียงมาสนับสนุน และการใช้บุคคลใกล้ชิด ส่วนความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ควรท าการโฆษณาให้หลากหาย และครอบคลุมกับทุกกิจกรรม
ของการรณรงค์โครงการลดการดื่มแอลกอฮอล์ ควรเพิ่มการโฆษณาออนไลน์ให้มากข้ึน 



22 
 

 
           2.1.3 การส ารวจผู้รับสาร (Audience Survey) เป็นการท าการส ารวจผู้รับสารใน 2 มิติ 
คือ พฤติกรรมผู้ชมโทรทัศน์ เพ่ือน ามาจัดประเภทว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชมแบบใด ดูโทรทัศน์มากหรือ
น้อย และส ารวจ Mean World Index อันได้แก่ ทัศนะที่ผู้รับสารมีต่อชีวิตและโลก โดยใช้ค าถามว่า 
คนเราส่วนใหญ่มักมองเห็น สนใจ มองหาแต่ผลประโยชน์ของตนเอง เราจะไว้วางใจในการติดต่อ
สัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ คนทั่วไปมากน้อยเพียงใด หรือ คนส่วนใหญ่มักจะเอารัดเอาเปรียบเราเสมอ
ถ้าเขามีโอกาส ซึ่งค าถามเหล่านี้จะช่วยท านายได้ว่า ผู้ชมโทรทัศน์อย่างมากไม่ว่าจะมีการศึกษาสูง 
และมีรายได้สูง มักจะมีความคิดเห็นแบบเดียวกันหรือหลอมรวม มากกว่ากลุ่มผู้ดูโทรทัศน์อย่างน้อย 
ที่มีแนวโน้มจะมีความเห็นแตกต่างและแตกแยก ซึ่งสื่อโทรทัศน์นั้น มีอิทธิพลที่ท าให้การปลูกฝังให้ทุก
คนคิดเห็นแบบเดียวกันหมด (Homogenizing Opinion) 
           สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรองแก้ว รัตนจันทร์ (2549) ที่ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ในเนื้อหาด้านบันเทิง และสื่อบุคคลกับทัศนคติในเรื่องเพศสัมพันธ์
และการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของเด็กวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ในด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ กลุ่มเป้าหมายเกือบทั้งหมดเปิดรับสื่อโทรทัศน์ในเนื้อหาด้าน
บันเทิง ส่วนมากเปิดรับสื่อมากกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เวลามากกว่า 3 ชั่วโมงในการเปิดรับสื่อ
โทรทัศน์ และรายการที่เปิดรับมากที่สุด คือรายการเพลง ทางด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อบุคคล 
แสดงให้เห็นว่า สื่อบุคคลที่กลุ่มเป้าหมาย เปิดรับมากท่ีสุด คือ พ่อ แม่ รองลงมาคือ พ่ีน้อง และเพ่ือน 
ส าหรับระยะเวลาในการเปิดรับสื่อบุคคล กลุ่มเป้าหมายจะใช้เวลาในการพูดคุยกับพ่อแม่ และเพ่ือน
สูงสุด ในกรณีพูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เคย
พูดคุยเรื่องเพศสัมพันธ์กับพ่อแม่เลย ส าหรับทัศนคติเรื่องเพศสัมพันธ์ และการยอมรับการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กลุ่มเป้าหมายคิดว่า ครอบครัวและเพ่ือนจะยอมรับได้ในระดับปานกลาง ใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการที่สื่อโทรทัศน์ด้านบันเทิงน าเสนอเรื่องเพศสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และส าหรับความคิดเห็นต่อเรื่องเพศสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายยอมรับได้ใน
ระดับปานกลาง ส่วนการยอมรับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน กลุ่มเป้าหมายยอมรับได้ในระดับ
ปานกลาง เช่นเดียวกัน 
           และงานวิจัยของ Quick (2009) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ผลกระทบของการดูซีรีส์เรื่อง Grey’s 
Anatomy กับการรับรู้เรื่องหมอและความพึงพอใจของคนไข้ ซึ่งมีสมมติฐานว่า การดู Grey’s 
Anatomy มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือของตัวละคร การรับรู้เชิงบวกเกี่ยวกับ
ความน่าเชื่อถือของตัวละคร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ความกล้าหาญของแพทย์ในโลกแห่ง
ความเป็นจริง การดู Grey’s Anatomy มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความกล้าหาญของแพทย์ในโลก
แห่งความเป็นจริง และการรับรู้ความกล้าหาญของแพทย์ในโลกแห่งความเป็นจริงมีความ สัมพันธ์เชิง
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บวกกับความพึงพอใจของคนไข้ที่มีต่อแพทย์ในโลกความเป็นจริง ผลการวิจัยพบว่า การดู Grey’s 
Anatomy มีความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือ และท าให้ผู้ชมเชื่อว่าเป็นจริงตามสมมติฐานข้อที่สอง 
เรื่องการรับรู้เชิงบวกเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของตัวละคร มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู้ความ
กล้าหาญของแพทย์ในโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจากหลายตอนที่แพทย์พยายามรักษาคนไข้ด้วย
ขั้นตอนที่ยากล าบาก และเสี่ยงเพ่ือช่วยคนไข้ โดยที่แพทย์แสดงถึงความกล้าหาญที่จะช่วยรักษา หรือ
ยกระดับชีวิตคนไข้ และผลการทดสอบเป็นไปตามสมมติฐานที่สี่ เรื่องการรับรู้ความกล้าหาญของ
แพทย์ในโลกแห่งความเป็นจริงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจของคนไข้ที่มีต่อแพทย์ในโลก
ความเป็นจริง คนไข้เชื่อว่าในโลกความเป็นจริง แพทย์มีความกล้าหาญและช่วยเหลือคนไข้ได้ 
 งานวิจัยของ ปารดา ยังสบาย (2558) ที่ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อออนไลน์ (Online Media) 
ที่มีผลต่อความตั้งใจท าศัลยกรรมของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะใช้สื่อออนไลน์ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทา
ศัลยกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และใช้ในการศึกษาข้อมูลประเภทของการท าศัลยกรรมจากสื่อ
ออนไลน์ในระดับปานกลางเช่นกัน โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ใช้
สื่อออนไลน์ Facebook ร้อยละ 98.81 และ Line ร้อยละ 98.09 ทั้งนี้ คลินิกศัลยกรรมเสริมความ
งามที่กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาข้อมูลมากที่สุด คือ Yanhee International Hospital โดยประเภท
ของการท าศัลยกรรมที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากท่ีสุดคือ การท าคิ้ว 3 มิติ และ 6 มิติ และพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์อยู่
ในระดับมาก โดยจะให้ความส าคัญกับการรับรู้ความน่าเชื่อถือจากแหล่งสารมากที่สุด เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าคลินิกหรือสถานที่ทาศัลยกรรมเสริมความงามที่มีชื่อเสียง เช่น 
โรงพยาบาลยันฮ,ี Medmitic by Meko,โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จะน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง 
และน่าเชื่อถือบนสื่อออนไลน์ของตนเอง และกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงามอยู่ในระดับมาก โดยจะให้ความส าคัญกับการรับรู้
ความน่าเชื่อถือของคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ด้านความมีชื่อเสียงของคลินิกศัลยกรรมเสริม
ความงาม มากที่สุด ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครมีความตั้ งใจท าศัลยกรรม
เสริมความงามอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างจะรับรู้ถึงความต้องการที่อยากจะ
ท าศัลยกรรมเสริมความงามว่าต้องการท าอะไร ตรงไหน และอย่างไร 
            งานวิจัยของ (Vu & Lee, 2013) ที่ศึกษาผลกระทบของละครซีรีส์เกาหลีต่อผู้ชม
เวียดนามที่เป็นผู้หญิง จ านวน 439 คน ด้วยการประเมินผลกระทบการปลูกฝัง และตัวแปรจาก 
Theory of Reasoned Action ผลการวิจัยพบว่า การดูซีรีส์เกาหลีมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์
แต่งงานระหว่าง ผู้หญิงเวียดนามกับผู้ชายเกาหลี ซึ่งผลการศึกษายืนยันผลกระทบการปลูกฝังในระดับ
นานาชาติ 
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           งานวิจัยของ Beullens, Roe, & Van den Bulck (2012) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าความถี่
ในการเปิดรับสื่อมิวสิควีดีโอและพฤติกรรมการเมาแล้วขับ โดยศึกษาว่าทฤษฎีใดเหมาะในการอธิบาย
ความสัมพันธ์นี้มากกว่ากันระหว่าง Cultivation Theory, Theory of Planned Behavior หรือ 
Problem Behavior Theory ผลการวิจัยพบว่า การชมมิวสิควีดีโอของวัยรุ่นมีความสัมพันธ์เพียง
เล็กน้อย แต่มีความส าคัญทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญกับพฤติกรรมเมาแล้วขับ โดยความสัมพันธ์แสดให้
เห็นในเรื่องทัศนคติและความตั้งใจจะขับรถเมื่อเมาในอนาคต 
           งานวิจัยของ HETSRONI (2012) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความรักที่น าเสนอในศิลปะและดนตรี ที่
เป็นประเด็นหลักในรายการโทรทัศน์ ดังนั้นการดูโทรทัศน์อาจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของความรัก การ
เปิดรับรายการบันเทิงท าให้มองโลกจริงเหมือนสิ่งที่น าเสนอในโทรทัศน์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการดูโทรทัศน์และความรักในรูปแบบต่างๆ โดยมีสมมติฐานว่า การมีความรัก
แบบโรแมนติก มีความสัมพันธ์กับการชมรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับความรัก โดยใช้หน่วยวัด
ทัศนคติเกี่ยวกับความรักของ Lee’s love style taxonomy ที่ใช้ศึกษาวิจัยกันในประเทศต่างๆ 
จ าแนกเป็น 6 รูปแบบ คือ Eros ความรักที่โรแมนติก แรงกล้า ปรารถนารุนแรง, Ludus ความรักที่
เปรียบเหมือนเกม ไม่จริงจัง มีหลายคนในเวลาเดียวกัน, Storge ความรักท่ีมีความเป็นเพ่ือนสูง มีคาม
คล้ายคลึงกัน เป็นเนื้อคู,่ Pragma ความรักท่ีมองแค่รูปร่างหน้าตา ความเหมาะสม, Mania ความรักที่
มีอารมณ์รุนแรง แสดงความเป็นเจ้าของ หึงหวง และ Agape ความรักที่ใส่ใจความต้องการของอีก
ฝ่าย มองที่จิตวิญญาณ ซึ่งผลวิจัยพบว่า การดูโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ปานกลางกับรูปแบบของความ
รักของบุคคล การดูข่าวและรายการทั่วไปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรูปแบบของความรักแบบ Ludas 
การดูรายการข่าวมรความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรักแบบ Pragma แต่การดูโทรทัศน์ประเภท
รายการละครน้ าเน่า และครอบครัวที่มีประเด็นเรื่องความรักบ่อยๆ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับรูปแบบ
ความรักแบบ Pragma และการดูรายการโทรทัศน์ที่มีเรื่องราวความรักมาก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
รูปแบบความรักแบบ Eros 
           งานวิจัยของ ชาลินี โชติจรุง (2556) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาและรูปแบบการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างผู้หญิงไทยกับผู้ชายต่างชาติบนเว็บไซต์บริการจัดหาคู่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา
รูปแบบ และการน าเสนอการให้บริการของเว็บไซต์จัดหาคู่ และเพ่ือศึกษากระบวนการพัฒนา
ความสัมพันธ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักท่ีเป็นผู้หญิงไทยกับผู้ชายต่างชาติบน
เว็บไซต์บริการจัดหาคู่ ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบและการน าเสนอการให้บริการของเว็บไซต์จัดหาคู่ 
ลักษณะเนื้อหาที่ถูกนาเสนอในเว็บไซต์มากที่สุดคือ เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ส่วนเนื้อหาที่ถูกน าเสนอ
ในเว็บไซต์น้อยที่สุดคือ เนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา และการงาน ลักษณะรูปแบบเว็บไซต์
บริการจัดหาคู่ที่ถูกน าเสนอมากที่สุด คือลักษณะรูปแบบที่เป็นวัจนภาษา รองลงมาคือ ลักษณะ
รูปแบบที่เป็นวัจนภาษา และอวัจนภาษา ทั้งนี้ไม่พบลักษณะรูปแบบที่เป็นอวัจนภาษา ส่วน
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กระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักที่เป็นผู้หญิงไทยกับผู้ชายต่างชาติ บนเว็บไซต์บริการ
จัดหาคู่ ขั้นตอนในกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ พบว่า มีการเปิดเผยตัวตน ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
และช่องทางในการติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่จะอาศัยการเชื่อมต่อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนา
ความสัมพันธ์เป็นไปทางด้านการปรับปรุงตนเอง เพ่ือรักษาไว้ซึ่งการมีมนุษยสัมพันธ์ มีการรักษา
ความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มรู้จักจนอยู่ด้วยกัน ในปัจจุบันมีการให้ความสนใจในการใช้ชีวิตร่วมกัน พัฒนา
ตนเอง และปรับตัว ปัญหาที่ท าให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ คือขาดทักษะการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ไม่รักษาระดับความสัมพันธ์ ด้านปัจจัยและสาเหตุที่ทาให้การให้บริการจัดหาคู่ทางเว็บไซต์ได้รับความ
นิยม คือ ผู้ใช้สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวได้ตามความต้องการและยังสามารถใช้ช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารกับคู่รักได้หลากหลายช่องทางที่ให้บริการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่มีข้อจากัดในด้าน
ระยะทาง และเวลา อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร และส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักที่เป็นผู้หญิงไทยกับผู้ชายต่างชาตินั้น คือ องค์ประกอบการติดต่อสื่อสาร ที่
อาจก่อให้เกิดปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษาและทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน 
การตีความที่ผิดพลาดตามข้อจากัดทางด้านภาษา อารมณ์และความรู้สึก ในขณะที่มีการรับรู้ และ
อารมณ์ท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายใน โดยที่ไม่มีการเปิดเผยออกมาให้รับรู้ หรือสื่ออกมา 
           งานวิ จั ยของ  กมล เครื่ องนันตา  (2552) ที่ ศึ กษา เรื่ อง  พฤติกรรมของนักศึ กษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 20 ปี ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ก าลังศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มากที่สุด ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาเพียงอย่างเดียว และมีรายรับเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท พฤติกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ พบว่าเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการรับ
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ โดยเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ Wireless 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ เลือกรับข่าวสารประเภทข่าวบันเทิง มากที่สุด 
ผ่านสื่อออนไลน์ประเภทกระดานข่าวของกลุ่มข่าว เว็บไซต์ที่ เลือกรับข่าวสารมากที่สุด คือ 
www.sanook.com น าข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพ่ือรู้เหตุการณ์ โดยผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์สูงสุด คือ ตนเอง รับข่าวสารในช่วงเวลา 18:01 – 21:00 น. 
สถานที่ในการรับข่าวสาร คือ ที่พักอาศัย นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ในการรับ
ข่าวสาร เพ่ือความบันเทิง ในระดับมาก โดยเลือกใช้บริการแหล่งข่าวสารโดยการค้นจาก Search 
Engine สูงสุด และปัจจัยที่มีความคิดเห็นในระดับมาก เป็นล าดับแรก ต่อการเลือกรับข่าวสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ คือ ความรวดเร็วของข่าวสาร โดยส่วนใหญ่รับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ทุกวัน ใช้ระยะเวลา
โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1 – 2 ชม. และมีความคิดเห็นที่จะรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป นอกจากนี้ผู้ตอบ
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แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหา ในระดับปานกลาง โดยปัญหาอันดับแรกคือ ข่าวสารที่ได้รับมี
รายละเอียดไม่ครบถ้วน รองลงมาคือ ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า 
           งานวิจัยของ กันตพล บันทัดทอง (2557) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ผู้สูงอายุใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับแรงจูงใจมาก และผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยนี้เป็น
ดังนี้ ผู้สูงอายุที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน ผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความบ่อยในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันผู้สูงอายุที่มีเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่นิยมใช้ Facebook, Twitter และ Line แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์แตกต่างกัน แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
           งานวิจัยของ ปณิชา นิติพรมงคล (2555) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความนิยมเว็บ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุด และจะเข้าใช้งานเพ่ือสนทนากับเพ่ือน 
มากที่สุด รองลงมา เข้าเว็บไซต์เพ่ืออัพเดทข้อมูลส่วนตัว ส่วนพฤติกรรมในการใช้สังคมออนไลน์ จะ
สัมพันธ์กับประชากรศาสตร์ ในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ การศึกษา รายได้ ที่แตกต่างกัน มีการแสดงพฤติกรรมการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่แตกต่างกันด้วย ส่วนเรื่องอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการแสดงพฤติกรรมการ
เข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน 
           และงานวิจัยของ บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ (2557) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวน 10 แห่งรวม 700 ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 60.3 มีอายุระหว่าง 18-19 ปี ร้อยละ 37.4 ส่วนใหญ่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสม ระหว่าง 2.51-3.00 ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70.1 ใช้เฟซบุ๊กทุกวัน โดยใช้มากกว่า 2 
ชั่วโมงต่อครั้ง มักใช้เมื่อมีเวลาว่าง และนิยมใช้ผ่านอุปกรณ์มือถือร้อยละ 67.6 ในด้านรูปแบบการใช้
พบว่า ใช้สนทนา (Chat) กับเพ่ือน และใช้เขียนแสดงความยินดีกับเพ่ือนในโอกาสต่าง ๆ อยู่ในระดับ
บ่อยมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 และ 3.36 ตามล าดับ (จากคะแนนเต็ม 5)   ส่วนการกด Like เอาใจ
เพ่ือน การอัพโหลด (Up Load) ภาพต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การโพสต์ข้อความเล่าเรื่องต่างๆ การ
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ติดตามข่าวประจ าวัน การติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนเก่าการแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ต่างๆ 
(Comment) และการสร้างอัลบั้มรูปมีการใช้อยู่ในระดับบ่อย ด้านประโยชน์ทีได้รับมากที่สุดได้แก่ 
การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.16 และผลกระทบที่เคยเกิดขึ้นกับกลุ่ม
ตัวอย่างจากการเล่นเฟซบุ๊กมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ การทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้งกับแฟน/
คนรัก การทะเลาะหรือโต้เถียงหรือขัดแย้งกับเพ่ือนและผลการเรียนลดลงหรือแย่ลง โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 1.66 1.59 และ1.46 ตามล าดับ (จากคะแนนเต็ม 3) ในด้านการเรียนพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อย
ละ 42.1 เคยได้รับผลกระทบท าให้ผลการเรียนลดลงในระดับเป็นบางครั้งจนถึงบ่อยครั้ง ร้อยละ 36.2 
เคยส่งการบ้านไม่ทัน ร้อยละ 28.0 เคยโดนครู/อาจารย์ว่ากล่าวเพราะเล่นเฟซบุ๊กในห้องเรียน 
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 23.7 เคยได้รับอุบัติเหตุทางร่างกายเช่น การเดินชนกับคนอ่ืน ๆ หรือ
หกล้มเพราะมัวแต่เล่นเฟซบุ๊ก 
 
           2.1.4 การเปรียบเทียบความเป็นจริงในสังคมของกลุ่มผู้ชมโทรทัศน์อย่างน้อยและอย่างมาก 
(Comparing the social reality of light and heavy viewers) เป็นการท าการเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มผู้ที่ดูโทรทัศน์แบบต่างๆ หรือเปรียบเทียบระหว่ากลุ่มผู้ดูโทรทัศน์อย่างน้อย และอย่างมาก  เพ่ือดู
ว่า ชีวทัศน์ และโลกทัศน์ของผู้รับสารกลุ่มต่างๆ เป็นอย่างไร หรือการรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม
ของสองกลุ่มแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งความแตกต่างจากการปลูกฝัง วัดได้จากร้อยละของการตอบสนอง
ที่แตกต่างกันของผู้ดูโทรทัศน์อย่างน้อย และอย่างมาก หรือระดับทัศนคติที่ เกิดจากการดูโทรทัศน์ 
เช่น กลุ่มคนดูโทรทัศน์อย่างมากมักเป็นคนอายุน้อย แต่ในโทรทัศน์มักน าเสนอภาพลบของผู้สูงอายุ 
จึงมีมีทัศนคติและมุมมองเก่ียวกับผู้สูงอายุในทางลบไปด้วย  
           ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจพร อังศรีสุรพร (2552) ที่วิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง กับการรับรู้ความก้าวร้าวของผู้รับสาร โดย
ใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม ทั้งหมด 400 ชุด ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับสื่อโทรทัศน์
ปริมาณมาก จะได้รับความก้าวร้าวรุนแรง ในเรื่องสถานการณ์หรืออุดมการณ์ทางการเมือง มากกว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่เปิดรับสื่อโทรทัศน์ปริมาณน้อย และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยเปิดรับสื่อเลย แต่ในตรงกัน
ข้ามกลับพบว่า การเปิดรับสื่อโทรทัศน์ที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ก้าวร้าวรุนแรงทางวาจา และทางกาย แต่อย่างใด 
           งานวิจัยของ Lee, M. J., Bichard, S. L., Irey, M. S., Walt, H. M., & Carlson (2009) ที่
ส ารวจบทบาทของสื่อที่มีผลต่อการรับรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในสหรัฐอเมริกา โดยวิเคราะห์การชม
โทรทัศน์ และผลกระทบจากการชมโทรทัศน์ในการเหมารวมเชื้อชาติ จากกลุ่มนักเรียนระดับวิทยาลัย 
โดยตั้งค าถาม เช่น ผู้ชมโทรทัศน์อย่างมากมีการรับรู้เชิงบวกหรือลบต่อชาวเอเชีย ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ผู้ชมโทรทัศน์อย่างมาก มักจะแสดงออกถึงการเหมารวมเชื้อชาติในแง่ลบมากกว่าผู้ชมโทรทัศน์อย่าง
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น้อย โดยผู้ชมโทรทัศน์อย่างมากมีการรับรู้แง่บวกต่อพวก Caucasian, African, American และ 
Latino ในขณะที่มีการรับรู้แง่ลบต่อพวก Asian และ Native American กลุ่มตัวอย่างมีการรบรู้เชิง
บวกต่อพวก Caucasian มากที่สุด โดยคิดว่าเป็นพวกท่ีมีความคิด และมีความมั่นคงทางอารมณ์ ผู้ชม
รายการโทรทัศน์บันเทิง การศึกษา และกีฬาอย่างมาก มีการรับรู้เชิงลบต่อกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุด 
พวกที่ชมรายการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร มีการรับรู้เชิงบวกต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ในขณะที่พวกที่ชอบดู
ละครจะไม่มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเหมารวมชาติพันธุ์เลย    
           งานวิจัยของ นภวรรณ ตันติเวชกุล (2542) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทัศน์ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มเพาะนิสัยทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา 
โดยใช้วิธีวิจัยแบบการวิเคราะห์เนื้อหาของโฆษณาทางโทรทัศน์ 6 หมวดสินค้า และการสนทนากลุ่ม 
20 กลุ่ม โดยผลการวิจัยพบว่า โฆษณาทางโทรทัศน์มีอิทธิพลในการอบร่มบ่มนิสัยทางวัฒนธรรม ด้วย
การน าเสนอแนวคิดและค่านิยมเชิงการบริโภค และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแก่เยาวชนในสถานศึกษา ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมแบบกระแสหลัก เกี่ยวกันกับการมี
ข้อมูลสินค้าที่คล้ายคลึงกันในผู้ชมโทรทัศน์มาก ขณะที่ผู้ชมโฆษณาโทรทัศน์น้อยจะมีข้อมูลแตกต่าง
กันออกไป และพบลักษณะการอบรมบ่มนิสัยทางวัฒนธรรมแบบมีกรอบก าหนด ซึ่งเก่ียวข้องกับปัจจัย
เสริมแรงและประสบการณ์ตรงในชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีผลมากในผู้ชมโฆษณาโทรทัศน์มาก 
และมีผลน้อยในผู้ชมโฆษณาโทรทัศน์น้อย อาทิ ค่านิยมเกี่ยวกับการมีผิวขาวของผู้หญิง ค่านิยมความ
มั่นใจในตัวเอง นอกจากนี้ ปัจจัยแวดล้อมท่ีเป็นประสบการณ์ตรง ยังมีอิทธิพลต่อผู้ชมโฆษณาโทรทัศน์
มากและในผู้ชมโฆษณาโทรทัศน์น้อย ได้แก่ การเรียนรู้ทางสังคมกับการใช้สินค้า การสังเกต และการ
มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
           งานวิจัยของ อมร โต๊ะทอง (2555) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้
อินเทอร์เน็ตผ่าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศชายมี
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือติดตามข่าวสาร และสถานการณ์บ้านเมือง 
และใช้เพ่ืออ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์มากว่าเพศหญิง ขณะที่เพศหญิงส่วนใหญ่ใช้เพ่ือ
ผ่อนคลายความเครียด และใช้เพ่ือติดตามข่าวสาร บันเทิง ในส่วนของผลกระทบพบว่าวัยรุ่นเพศชาย
และเพศหญิงมีความเห็นไม่แตกต่างกันว่า การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อ
การเรียน และส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัว 
           และงานวิจัยของ เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร (2559) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและผลกระทบจาก
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิ
จับพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook มากเป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมาเป็น Line และ Instagram มีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มากเป็นอันดับ
หนึ่ง คือ ใช้คุยกับเพ่ือนเกี่ยวกับทั่วๆ ไป รองลงมาเป็นการใช้เพ่ือคุยกับเพ่ือนเกี่ยวกับการเรียน และ
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การบ้าน ส าหรับการจัดการเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน พบว่า นักเรียนใช้เฉลี่ย
วันละ 7.30 ชั่วโมง ผู้ที่ใช้น้อยที่สุดใช้วันละ 45 นาที ส่วนผู้ที่ใช้มากที่สุดใช้วันละ 24 ชั่วโมง ซึ่ง
หมายถึงนักเรียนเปิดอุปกรณ์เชื่อมต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ตลอดทั้งวัน นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฉลี่ย 7.29 ปี ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยที่สุดคือเพ่ิงใช้มา
เพียง 1 ปี ส่วนผู้ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคือใช้มาเป็นเวลา 10 ปี ส่วนการเปรียบเทียบผลกระทบ
จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรีจ าแนก
ตามเพศและแผนการเรียน พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์จาก
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ได้รับผลกระทบทางด้านสังคมจากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกัน และได้รับผลกระทบทางด้านการเรียนจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกัน โดยนักเรียนชายได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์ สังคมและการเรียนจากการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์มากกว่านักเรียนหญิง นักเรียนที่มีแผนการเรียนแตกต่างกันได้รับผลกระทบทางด้าน
อารมณ์ จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมี โดยนักเรียนแผนศิลป์ -คณิต ได้รับ
ผลกระทบทางด้านอารมณ์ จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด รองลงเป็นนักเรียนแผนศิลป์
ภาษา และนักเรียนแผนวิทย์ - คณิต ตามล าดับ แต่นักเรียนที่มีแผนการเรียนแตกต่างกันได้รับ
ผลกระทบทางด้านสังคม และผลกระทบทางด้านการเรียนไม่แตกต่างกัน 
           จากขั้นตอนการท าวิจัยของ Gerbner และคณะ ที่ได้ท าการส ารวจ และวิเคราะห์เนื้อหาที่มี
ความรุนแรงจากรายการโทรทัศน์นั้น (“Gerbner’s General Model | Communication Theory,” 
n.d.) ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีความสอดคล้อง และการท างานใกล้เคียงกับสื่อ
ออนไลน์ อย่างการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Live) เพราะท้ังมีภาพและเสียง ที่ผู้ชมสนใจดู
มากในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงน าวิธีการเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการท าวิจัยในครั้งนี้  
 อีกทั้งจากขั้นตอนต่างๆ สามารถสรุปเป็นข้อสั้นๆ เกี่ยวกับบทบาทของโทรทัศน์ซึ่งมีลักษณะ 
3 B ดังนี้ 
           1) Blurring โทรทัศน์ได้ค่อยๆ ลบภาพ หรือท าให้โลกของความเป็นจริงที่คนเคยมี ให้จาง
หายไป 
           2) Blending โทรทัศน์ได้ค่อยๆ ผสมความเป็นจริงของคน เข้ากับกระแสหลักทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในโทรทัศน์ 
           3) Bending โทรทัศน์ได้ค่อยๆ โน้มให้โลกของคนเป็นไปตามกระแสหลัก ที่ตอบสนองต่อ
ผลประโยชน์ที่มีอยู่ในโทรทัศน์   
           จากการศึกษาเรื่องโทรทัศน์ของ Gerbner จะเห็นได้ว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการใช้
ทฤษฎีการปลูกฝัง จากผลการส ารวจที่ได้ข้อสรุปว่า สื่อมวลชนเช่นโทรทัศน์นั้นมีบทบาทในการปลูกฝัง
โลกที่เป็นจริงให้แก่บุคคล โดยธรรมชาติของสื่อโทรทัศน์ที่ McLuhan เคยกล่าวไว้ว่า เป็นสื่อที่มาบ่อย 
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มาแรง มาเร็ว และมีลักษณะซ้ าๆ กัน และแบบแผนของรายการโทรทัศน์ โดยส่วนใหญ่ จะไปในแบบ
แผนเดียวกัน ท าให้เกิดการสร้างสิ่งที่มาห่อหุ้มตัวบุคคล สั่งสมพอกพูนสิ่งที่ได้รับไปในทิศทางเดียวกัน 
ส่วนในด้านของผู้รับสาร การเปิดรับสื่อโทรทัศน์มักจะเป็นแบบไม่จ าเพาะเจาะจง ลักษณะนี้จะท าให้
อัตราการเปิดรับมีสูง เพราะเป็นการดูแบบพิธีกรรม หรือความคุ้นเคย 
           หรือสามารถจ าแนกกลวิธีในการปลูกฝังได้เป็น 2 แบบ แบบแรกเรียกว่า แบบหลัก 
(Mainstreaming) จะเป็นกรณีของพวกที่ใช้โทรทัศน์อย่างมาก ซึ่งเมื่อคนกลุ่มนี้ใช้เวลากับการเฝ้า
หน้าจอโทรทัศน์ ก็ย่อมได้รับข้อมูลต่างๆมาก แนวคิดหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นในโทรทัศน์จึง
สามารถผูกขาดกับชีวิตของคนกลุ่มนี้ ได้ และแบบที่สองเรียกว่า แบบสร้างความสอดคล้อง 
(Resonance) ซึ่งจะเกิดกับผู้ชมที่เลือกเอาแต่เนื้อหาเฉพาะส่วนที่รองรับกับประสบการณ์ในชีวิตจริง 
ผู้ชมลักษณะนี้จะถูกปลูกฝังความเป็นจริงถึง 2 ชั้น ทั้งจากประสบการณ์จริง และประสบการณ์ผ่านสื่อ
นั่นเอง 
           เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมาสู่ยุคดิจิทัล ยุคที่การสื่อสารมีหลากหลายรูปแบบ ผู้วิจัยจึง
น ามาทฤษฎีการปลูกฝัง ทั้งแนวคิด และรูปแบบการวิจัยข้างต้น มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์การ
สื่อสาร และผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ทั้งด้านการ
คมนาคมขนส่ง การค้าและบริการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสื่อสารที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้เราสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ง่ายยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อไร้สายผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมี
มาก และครอบคลุมยิ่งขึ้น ท าให้มีสื่อรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทั้งสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, 
Line, Twitter เป็นต้น จะเห็นได้ว่า สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เหล่านี้ เป็นที่นิยม
ในกลุ่มผู้บริโภคยุคปัจจุบัน ทั้งท ากิจกรรมต่างๆ ติดต่อสื่อสาร พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จึงท า
ให้กลายเป็นสื่อที่มีความส าคัญกับการด าเนินชีวิต เป็นศูนย์กลางของผู้บริโภค ดังเช่นโทรทัศน์ในยุค
สมัยก่อนนั่นเอง (นิวส์ 108, 2558) 
           จากการศึกษาที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจึงน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้าน
เพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และการส ารวจการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่ อการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก  เพ่ือศึกษารูปแบบของเนื้อหาที่ เกิดขึ้นในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
(Facebook Live)  ตามขั้นตอนของทฤษฎีการปลูกฝังหรือการอบรมบ่มเพาะโดยสื่อ ที่จะเห็นได้ว่า
ทฤษฎีนี้คล้ายคลึงกันกับ แนวคิดเรื่องการสร้างความเป็นจริงทางสังคม ที่มองว่าสื่อมวลชน เป็นตัวการ
ส าคัญในการปลูกฝังหรือสร้างโลกที่กลายเป็นความจริงขึ้นมาในความรู้สึกของผู้รับสาร และทฤษฎีนี้
ให้ความสนใจในการศึกษาโลกที่แวดล้อมตัวบุคคล โดยตั้งแนวคิดพ้ืนฐานไว้ว่า ในขณะที่โลกที่
แวดล้อมตัวบุคคลนี้มีอยู่สองโลก คือ โลกที่เป็นจริง กับโลกที่ผ่านสื่อ คนทั่วไปจะยึดถือเอาโลกใดเป็น
ความเป็นจริงนั่นเอง 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับ เพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน (SLVR) 

            ปัจจุบันสื่อต่างๆ ได้มีการน ากลยุทธ์ที่หลากหลายมาใช้ในการชักชวนให้ผู้ชมสนใจบริโภคสื่อ
ของตนกันมากขึ้น สังเกตได้จากเนื้อหาที่น าเสนอจะเน้นความเข้มข้นไปในด้านเพศ ภาษา และความ
รุนแรง เพราะจะดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้มากขึ้น หรือสามารถท าให้เกิดการขายได้ดียิ่งขึ้น แต่เมื่อ
มองอีกด้านหนึ่ง สื่อมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของคนเราด้วยเช่นกัน สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมยุคเก่าไปสู่สังคมยุคใหม่ที่ทันสมัย สื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
และพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งมักจะเกิดการเรียนรู้ 
และพฤติกรรมเลียนแบบหรือปฏิบัติตามได้ง่าย หากสื่อนั้นน าเสนอสิ่งที่ดีงามก็ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนซึมซับสิ่งที่ดีงามนั้น แต่ในทางกลับกัน หากสื่อได้น าเสนอหรือปลูกฝังแนวคิดด้านลบที่เน้นแต่
เรื่องเพศ ภาษาที่ผิดเพ้ียน และความก้าวร้าวรุนแรง ก็จะท าให้เด็กและเยาวชนน าไปปฏิบัติเป็น
แบบอย่างที่ไม่ดีได้เช่นกัน 
            โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) (มูลนิธิ
สื่อมวลชนศึกษา โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม, 2553) 
ได้มีการศึกษาลักษณะเนื้อหาของละครโทรทัศน์และละครทั่วไป ในประเด็นเกี่ยวกับ “เพศ-ภาษา-
ความรุนแรง-ภาพตัวแทน” (S-L-V-R) โดยให้ค านิยามดังนี้ 
            2.2.1 เพศ (Sex) หมายความถึง พฤติกรรมแสดงออกทางเพศ การแสดงออกทาง
เพศท่ีไม่เหมาะสม โดยค านึงถึงมุมกล้องที่ส่งไปในทางเพศ และความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม 
            2.2.2 ภาษา (Language) หมายความถึง การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม มีความรุนแรง
หยาบคาย ดูหมิ่นเหยียดหยาม และรวมถึงภาษาที่ส่อทางเพศ 
            2.2.3 ความรุนแรง (Violence) หมายความถึง ความรุนแรงต่อร่างกาย ความรุนแรง
ต่อจิตใจ ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ และความรุนแรงทางเพศ นอกจากนี้ยังรวมถึงภาพที่เสนอความ
รุนแรงอย่างโหดเหี้ยม เช่น การท าลายล้าง และการฆ่าฟัน 
            2.2.4 ภาพตัวแทน (Representation) หมายความถึง อคติ การเลือกปฏิบัติผ่าน
ภาพตัวแทน และการใช้ภาพตัวแทนซึ่งเป็นการแสดงความดูหมิ่น เหยียดหยาม ก่อให้เกิดความเกลียด
ชัง หรือแบ่งแยกในด้านเชื้อ ชาติ ชนชั้น ชาติพันธ์ อายุ คนพิการ และเพศ 
            โดยทั้ง 4 ประเด็นนี้ เป็นสิ่งที่ปรากฏจากการศึกษาของ Gerbner ที่ได้นับจ านวน
ลักษณะเหล่านี้ ท าให้เห็นว่าความถี่ท่ีเกิดข้ึนเป็นการตอกย้ าจนท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกชินชา และเห็น
ประเด็นเหล่านี้กลายเป็นเรื่องธรรมชาติ เท่ากับว่าโทรทัศน์ได้สร้างค่านิยม และสร้างโลกใหม่ให้กับ
ผู้ชม และท าให้เห็นว่าประเด็นทั้ง 4 นี้เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ท าตามได้ โดยสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ดังนี้ 
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 2.2.1 เพศ (Sex)  
นิยามของค าว่าเพศ โดยส่วนใหญ่มักจะมีความหมายอย่างน้อย 3 นัย คือ เพศสรีระ (sex) เพศภาวะ 
(gender) และเพศวิถี (sexuality) ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะสนใจในประเด็นของเพศภาวะ และ
เพศวิถ ี โดยสามารถรวบรวมความหมายและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
 2.2.1.1 นิยามและความหมาย 
   1) เพศภาวะ (gender)  
  นอกจากมนุษย์เราจะแบ่งกันด้วยเพศ (Sex) ที่ใช้สรีระเป็นเกณฑ์ในการบ่งบอกว่า
เป็นชายหรือหญิงแล้ว เมื่อมนุษย์ต้องอยู่รวมกันในสังคม ค าจ ากัดความของค าว่าเพศจึงขยาย
ความหมายขึ้น เพศภาวะ จึงเป็นลักษณะของเพศที่แบ่งตามกรอบของสังคมที่ด าเนินชีวิตอยู่ โดยคน
ส่วนใหญ่ในสังคมนึกคิด และประเมินความเป็นชายและหญิงผ่านสิ่งที่ได้รับการปลูกฝัง หรือเรียนรู้กัน
ในสังคมนั้นๆ ดังนั้น เพศภาวะ (Gender) จึงมีลักษณะอัตลักษณ์ การตีความที่ขึ้นอยู่กับบริบททาง
สังคมนัน่เอง 

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า  
 เป็นความแตกต่างระหว่างผู้หญิงและผู้ชายตามอวัยวะเพศ แต่ถ้าพิจารณาทางสังคม

วิทยา จะหมายถึง การจ าแนกทางสังคมซึ่งไม่จ าเป็นต้องแบ่งตามชีววิทยาและ
การแพทย์ เสมอไป นั่นคือความเป็นหญิง ความเป็นชาย ที่สั งคมก าหนด
ขึ้น  ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงต้องมีความอ่อนโยน นุ่มนวล ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ ผู้ชายต้อง
แข็งแรง เข้มแข็ง ใช้เหตุผล เป็นต้น  

กฤตยา อาชวนิจกุล (2554) ได้ให้ความหมายเพศภาวะไว้ว่า  
 ภาวะแห่งเพศที่ถูกประกอบสร้างทางสังคม เพศภาวะที่เราคุ้นเคยและถูกขัดเกลา

หลอมสร้างกันมา ก็คือ ความเป็นหญิงความเป็นชาย ดังนั้นในอีกแง่มุมหนึ่ง เพศ
ภาวะจึงเป็นเรื่องของบทบาทในเรื่องต่างๆ ที่สังคมก าหนดให้กับสถานะทางเพศซึ่ง
มักดูจากเพศสรีระ คือ หญิง ชาย และหากสังคมเกิดเปลี่ยนการก าหนดสถานะทาง
เพศว่า อาจมาจากองค์ประกอบอ่ืนๆ นอกเหนือจากเพศสรีระ สถานะทางเพศก็จะมี
เพ่ิมมากขึ้น เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ฯลฯ อันจะน าไปสู่การก าหนดบทบาทเพศ
ต่างๆ มากกว่าหญิงและชาย 
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สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล (2554) ได้ให้ความหมายว่า  
  เพศภาวะ (Gender) หมายถึงระดับของคุณลักษณะที่ใช้แยกความแตกต่างระหว่าง 

เพศชาย (males) และ เพศหญิง (females) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการแยก
ความแตกต่างระหว่าง ผู้ชาย (men) และผู้หญิง (women) และ ความเป็นชาย 
(masculine) และความเป็นหญิง (Feminine) ตามที่สังคมก าหนดสร้างให้บุคคล
นั้นๆ เพศภาวะ (Gender) ขึ้นอยู่กับบริบท ลักษณะนิสัยที่แตกต่างหลากหลายอัน
เนื่องมาจาก เพศ (sex) จนกระทั่งบทบาททางสังคม (social roles) และอัตลักษณ์
ด้านเพศภาวะ (gender identity) 

นาถฤดี เด่นดวง (2555) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
นอกเหนือไปจากความแตกต่างทางสรีระ ผู้หญิงกับผู้ชายมีบทบาทต่างกันออกไป
ตามค่านิยมต่างๆ เกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายที่สังคมเป็นผู้ก าหนดขึ้น ผู้หญิงและผู้ชาย
ทุกคนในสังคมจะถูกขัดเกลา อบรม สั่งสอนให้รู้จักบทบาทและปฏิบัติหน้าที่แตกต่าง
กันตามลักษณะความเป็นหญิงชายที่สังคมสร้างไว้ (gender) ครอบครัวเป็นผู้รับ
หน้าที่ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอด จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
บทบาทและความเป็นหญิงเป็นชายในแต่ละสังคมจะถูกหล่อหลอมออกมาตาม
ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว และยังเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กับอายุ ชนชั้น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม สภาพภูมิศาสตร์
ของสังคมนั้นๆ อีกด้วย บทบาทและความเป็นหญิงเป็นชายทางสังคมจึงไม่หยุดนิ่ง 
และเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยกาลเวลา ท าให้ในบางสังคมแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นหญิงเป็นชายเปลี่ยนแปลงได้ยากหรือเปลี่ยนแปลงได้น้อยท าให้ไม่
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือแม้แต่ในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงได้ง่าย บทบาทและความคาดหวังบางอย่างก็ยังฝังแน่นและไม่
เปลี่ยนแปลง หรือไม่ก็น าไปผูกโยงยึดติดกับบทบาทเพศทางร่างกาย จนหลงลืมกัน
ไปว่าบทบาทความเป็นหญิงชายเหล่านี้ถูกก าหนดโดยสังคม เช่น ผู้หญิงต้องตั้งครรภ์
และมีเต้านมสามารถให้ลูกดูดกินตามบทบาทเพศ ท าให้สังคมคาดหวังและก าหนดให้
ผู้หญิงมีหน้าที่เลี้ยงลูก ทั้งที่ปัจจุบันเด็กดูดนมส าเร็จจากขวดเป็นส่วนใหญ่ แต่สังคม
ก็ยังคาดหวังให้แม่เป็นผู้ให้นมขวดแก่ลูกทั้งที่เป็นบทบาทที่หญิงชายท าได้เหมือนๆ 
กัน 
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ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  

“เพศสภาพ” (Gender) หมายถึง ความเป็นหญิง ความเป็นชาย ที่มาจากความรู้สึก
ส่วนตัวและหรือจากสถานภาพทางกฎหมาย เป็นสิ่งที่สังคมและวัฒนธรรมปลูกฝัง 
ให้แสดงบทบาทหญิงหรือบทบาทชาย ดังนั้น เพศที่ถูกก าหนดโดยสังคมนี้จึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวการณ์และเงื่อนไขในอีกยุคสมัยหนึ่งก็ได้ คุณลักษณะของ
แต่ละเพศที่ปรากฏไม่ใช่สิ่งที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยผ่าน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวตนทางสังคม ดังนั้น 
ความเป็นเพศจึงเป็นตัวก าหนดความเป็นตัวตน ทักษะ และความสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อ่ืน
ของคนในแต่ละเพศ ดังนั้น ค าว่า เพศ (Sex) กับเพศสภาพ (Gender) จึงมีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากเพศ (Sex) เป็นลักษณะทางกายภาพที่อาจเปลี่ยนไม่ได้ แต่เพศ
สภาพ (Gender) เปลี่ยนแปลงได้เพราะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างและให้คุณค่าจากสังคม 

World Health Organization (1999) ได้กล่าวไว้ว่า  
บทบาทด้านเพศภาวะ (Gender roles) หมายถึงกรอบวิถีปฏิบัติหรือปทัสถาน 
( norms) ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ บ ริ บ ท ข อ ง
สังคม     วัฒนธรรมหนึ่งๆ ของบุคคลเพศใดเพศหนึ่ง ซึ่งวิถีปฏิบัติหรือปทัสถานนี้จะ
แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมต่างๆ และตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป มีความคิดเห็น
ว่าบทบาทด้านเพศภาวะมีความแตกต่างหลากหลาย ซึ่งก็เป็นไปตามความแตกต่าง
หลากหลายของพฤติกรรมและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งอย่างน้อยถูกก าหนด
มาจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมและปัจจัยด้านสภาพสังคมที่บุคคลนั้นๆ ใช้ชีวิตอยู่ 
ผลิตผลจากประสบการณ์ในกระบวนการหลอมรวมทางสังคม ( socialization 
experiences) หรือบทบาทด้านเพศภาวะที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากความ
แตกต่างด้านเพศก าเนิดและกลไกชีวภาพหรือสรีระศาสตร์ 
 

  2) เพศวิถี (sexuality)  
  เมื่อสังคมมีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้น สถานะทางเพศจึงมีกรอบที่กว้างขึ้นมากกว่าแค่
ชายและหญิง เพศจึงมีความหลากหลายเพ่ิมเติมขึ้นมาตามสังคมที่เปลี่ยนแปลง และไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่
ในกรอบที่สังคมก าหนดขึ้น หรือไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในมิติของการกระท าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่อง
ของความต้องการภายในบุคคลนั้นๆ ที่จะแสดงตัวตนของตนเองให้ผู้อ่ืนเห็น และรับรู้ในความเป็น
ตัวเองอย่างไร โดยมีองค์ประกอบที่ใช้ในการแสดงตัวตน ทั้งในเรื่องพฤติกรรม การแสดงออก การแต่ง
กาย มารยาท ความพึงพอใจในเรื่องเพศ เพศวิถีเกิดจากโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันใน
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สังคม ท าให้เกิดคนกลุ่มใหม่ที่ต้องการพ้ืนที่ของตนเอง และต้องการหลุดพ้นจากการครอบง า หรือการ
บังคับของสังคม โดยกลุ่มคนที่ถูกจัดอยู่ในการแบ่งแยกเพศตามเพศวิถี ก็มีตั้งแต่กลุ่ม เกย์ กระเทย 
ทอม ดี้ เลสเบี้ยน อดัม เชอร์รี่ และไบเซ็กชวล เป็นต้น  

กฤตยา อาชวนิจกุล (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
วิถีชีวิตทางเพศท่ีถูกหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตใน
อุดมคติและกามกิจ ซึ่งเป็นระบบความคิด และพฤติกรรมที่มีความหมายทางสังคม 
สัมพันธ์กับมิติทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ก าหนดและสร้าง
ความหมายให้แก่เรื่องเพศในหลากหลายแง่มุม 

พริศรา แซ่ก้วย (2547) อธิบายไว้ว่า  
 วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับความปรารถนาทางเพศ ซึ่งในกฎหมายของชาวล้านนาดั้งเดิม จะ
เรียกว่า ตัณหาอาลัย โดยในแต่ละระบบสังคมนั้น ความปรารถนาทางเพศของปัจเจก
บุคคล เป็นมากกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติ แบบที่ใครมีเพศสัมพันธ์กับใคร ที่ไหน 
อย่างไร แต่หมายรวมถึงความปรารถนาที่ดี ที่เหมาะสม การเกี้ยวพาราสี มโนทัศน์
เกี่ยวกับคู่ ซึ่งเป็นทั้งเรื่องการสร้างความหมายทางสังคม การควบคุมทางสังคม 
การเมือง และเป็นพ้ืนที่ของการยอมจ านน การต่อสู้ในระดับปัจเจกบุคคล 

วิลาสินี พิพิธกุล (2547) ให้ความหมายว่า  
เพศวิถี คือ กระบวนการความคิด ความเชื่อเรื่องเพศ เป็นระบบทางสังคม และ
วัฒนธรรมที่ก าหนด ก ากับ จัดการ ควบคุม รวมถึงการแสดงออกเกี่ยวกับ รสนิยม
ทางเพศ ความ ปรารถนา ความพึงพอใจเรื่องเพศ การแสดงท่าทีเรื่องเพศ การแต่ง
กาย เป้าหมายในความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องเพศ ไป
จนถึงการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่มาควบคุม หรือก ากับดูแลเรื่อง
เพศของคนในสังคม โดยทั่วไปแล้ว สังคมจะมีการสร้างบรรทัดฐานชุดหนึ่งที่ยอมรับ 
หรือให้ความชอบธรรมกับเพศวิถีท่ีก าหนดขึ้นเท่านั้น  

จิตติมา ภาณุเดชะ & ณัฐยา บุญภักดี และ ธัญญา ใจดี  (2550) ได้ให้ความหมายของเพศวิถี 
(Sexuality) ไว้ว่า 

ค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบวิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการ
แสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมตาม
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ธรรมชาติแต่เป็นการสร้างความหมายทางสังคม เพศวิถีจึงสัมพันธ์กับมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ก าหนด และสร้างความหมายให้แก่เรื่อง
เพศในทุกแง่มุม  

พิมพวัลย์ บุญมงคล (2551) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
เป็นเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์ มีส่วน
ก าหนดเพศวิถีของ ผู้คนในแต่ละสังคม และในแต่ละช่วงเวลา ความหมายของเพศวิถี
เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและแตกต่างกันในแต่ละบุคคลในแต่ละสั งคม หรือแม้กระทั่งใน
บุคคลเดียวกันแต่แตกต่างในช่วงเวลา เพศวิถีมีความหมายและรูปแบบที่หลากหลาย 
องค์ประกอบของเพศวิถีประกอบด้วย การให้ความหมายเรื่องเพศของปัจเจกบุคคล 
ความเชื่อ ค่านิยมเก่ียวกับเรื่องเพศ ความรู้สึก ความปรารถนาทางเพศ ความสุขทาง
เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และเพศภาวะ รสนิยมทางเพศ คู่ความสัมพันธ์ทางเพศ การ
ให้ความหมายกับคู่ความสัมพันธ์ทางเพศในแต่ละคน ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศ 
เพศวิถีจะถูกก าหนดโดยบทบาทเพศ ปัจจัยทางชีววิทยาและความสัมพันธ์เชิงอ านาจ 
บริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

The Yogyakarta Principles (2007) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
เพศวิถี (sexuality) หมายถึงการที่บุคคลหนึ่งจะมีความรู้สึกประทับใจ สนใจ รัก มี
ความรู้สึกทางเพศ และมีความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลซึ่งมีเพศภาวะ (gender) 
เดียวกันกับหรือแตกต่างจากตนเองหรือเหมือนกันกับตนเอง 

 2.2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับเพศภาวะและเพศวิถี 
 ในช่วงตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา ได้เริ่มมีการศึกษาในประเด็นนี้กันอย่างเข้มข้นมากขึ้น เพ่ือ
น าไปเคลื่อนไหวในการวางนโยบายออกแบบโครงการ กิจกรรม และงานรณรงค์ ตลอดจนการศึกษา
เพ่ือเข้าใจสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ซึ่งมุมมองการศึกษานั้นมาจากฐานคิดเชิงทฤษฎี
ด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1) แนวคิดเชิงสตรีนิยม ที่มีมุมมองในเรื่องของระบบสังคมแบบปิตาธิปไตย และการ
ควบคุมเนื้อตัว ร่างกาย และเรื่องทางเพศหรือเพศวิถีของผู้หญิง ซึ่งมีอยู่หลายๆ มุมมองด้วยกัน ตั้งแต่
การมองว่าผู้หญิงเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ ความเงียบของผู้หญิงในเรื่องเพศ ผู้หญิงขาด
อ านาจการต่อรองในเรื่องเพศและควบคุมเนื้อตัว ร่างกายของตนเอง และมุมมองที่ศึกษาถึงชุด
ประสบการณ์ การให้ความหมาย ความคิดความเชื่อของผู้หญิงในเรื่องเพศ ความปรารถนาทางเพศ
ของผู้หญิงที่มาจากการตัดสินใจของผู้หญิงเอง พร้อมกับแยกการวิเคราะห์เพศวิถีออกจากประเด็นเพศ
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ภาวะ เพราะความพยายามของผู้หญิง ที่จะเข้าถึงการท าแท้งและการคุมก าเนิดเป็นความพยายามที่
จะแยกเพศวิถีของตนออกจากภาวการณ์ เจริญพันธุ์ และบทบาทเพศในฐานะแม่และเมีย 
  2) แนวคิดเชิงทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ เป็นอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งเป็นมุมมองที่เป็นที่
ยอมรับกว้างขวาง ในปัจจุบัน ได้แก่ แนวคิดเชิงการประกอบสร้างทางสังคม ซึ่งมองว่าเพศวิถีเป็น
ผลผลิตของปัจจัยทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มุมมองนี้อธิบายว่าพฤติกรรมทางเพศ และการให้
ความหมายเรื่องเพศขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลก าหนดนิยามความหมายในช่วงประวัติศาสตร์ และช่วง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมทางเพศไม่ได้มีความหมายที่เป็นสากล ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมทางเพศ และการให้ความหมายเรื่องเพศไม่ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ แนวคิดนี้
ยังอธิบายว่าไม่มีแรงขับทางเพศ ความต้องการทางเพศ ด ารงอยู่ บนร่างกายบุคคล อันเป็นผล
เนื่องมาจากการท าหน้าที่ทางสรีระของร่างกาย ความต้องการทางเพศ แรงปรารถนาทางเพศถูก
ประกอบสร้างขึ้นโดยวัฒนธรรมการเรียนรู้และประวัติศาสตร์ของสังคมเท่านั้น 
  3) แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ เป็นชุดความรู้ด้านเพศ ซึ่งซึมซับอยู่ในเพศวิถีศึกษาใน
สังคมไทย ได้แก่ มุมมองด้านศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งตั้งอยู่บนชุดความคิดของการควบคุมตัวเอง การ
เคารพตนเอง 

 2.2.1.3 มิติของเพศภาวะและเพศวิถี 
 มุมมองหรือมิติเพศภาวะ (gender perspective) จะให้ความสนใจในด้านผลกระทบของเพศ
ภาวะต่อโอกาสของบุคคล บทบาททางสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์กันของคนในสังคม การแปร
นโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ เป้าหมายของโปรแกรมหรือโครงการขององค์กรระดับ
นานาชาติและองค์กรระดับชาติที่มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อเพศภาวะ และในทางกลับกัน
ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการพัฒนาของสังคม ซึ่งเพศภาวะนั้นคือส่วนประกอบส าคัญในทุกๆ มิติ
ของเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตประจ าวัน และชีวิตส่วนตัวของปัจเจกบุคคล และประชาสังคม บทบาทหญิง
ชายที่แตกต่างกันที่ก าหนดโดยสังคมการมีเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก าลังเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่อโลกของหญิงและชาย เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่จะเลือก และเปลี่ยนงานที่หญิงและ
ชาย ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีชีวภาพ และ นาโนเทคโนโลยี 
กลายเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการพัฒนา (สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล, 2554) 

และมิติของเพศวิถีสามารถแยกได้เป็น การแยกแยะความแตกต่าง ระหว่างอุดมคติทาง
วัฒนธรรม กับการปฏิบัติจริง พฤติกรรมในที่สาธารณะ กับพฤติกรรมส่วนตัว พฤติกรรมที่ก าหนดโดย
สังคม และพฤติกรรมที่ตั้งใจ ต้องการที่จะท าด้วยตนเอง ขณะที่ตามบรรทัดฐานของสังคม ก าหนดว่า 
เพศวิถี คือพฤติกรรมทางเพศบางอย่าง และในความจริงมีรูปแบบพฤติกรรมทางเพศอีกมากมายที่
เกิดขึ้นจริงๆ ในสังคม สิ่งที่บุคคลพูด และท าในที่สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องเพศอาจแตกต่างหรือขัดแย้ง
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ตรงข้ามกับพฤติกรรมทางเพศในพ้ืนที่ส่วนตัว รูปแบบของพฤติกรรมทางเพศ ที่ก าหนดไว้ในสังคมตาม
สถานการณ์ต่างๆ อาจแตกต่างจากรูปแบบพฤติกรรมทางเพศ ที่บุคคลตั้งใจจะท าก็ได้ (Parker, R. G. 
H., & Carballo, 1999) 

 ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2551) ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแง่มุมของเพศวิถีไว้ว่ามีทั้งหมด 6 
มิติ ดังต่อไปนี ้ 
 1) มิติของความปรารถนาในกาม การปฏิบัติ และความเป็นตัวตน (erotic desires, 
practices and identity) เพศวิถี เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตน หรืออัตลักษณ์ คือการ
นิยามตัวเองในทางเพศ ซึ่งเชื่อมโยงกับเพศภาวะ (gender) แต่อัตลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่นิยาม
ตัวเองเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับการที่คนอ่ืนนิยาม หรือมองว่าเราเป็นอย่างไรในทางเพศด้วย 
 2) มิติของการน าเสนอร่างกาย (appearances and display) เมื่อตัวเราอยากให้คนอ่ืนเห็น
ตัวเราเป็นอย่างไร ตัวเราเองก็น าเสนอตัวตนอย่างนั้นออกไป อาจด้วยทรงผม หรือเสื้อผ้า เพ่ือน าความ
เป็นเพศหญิง เพศชาย หรือเพศทางเลือกอ่ืนๆ ก็ได้ 
 3) มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (behaviors and manners) ที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นตัวตนในทางเพศ ซึ่งการกระท าแบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบท 
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ หรือความรู้สึกท่ีเรามีต่อคนคนนั้น เป็นความรู้สึกส่วนตัว 
 4) มิติของการดึงดูดทางเพศ (attraction) สังคมวางกฎกติกาของความรัก ให้รักเฉพาะเพ่ือน
ต่างเพศเท่านั้น แต่คนที่รักเพศเดียวกันก็ไม่ได้หลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศ เพราะคนที่รัก
เพศเดียวกัน ก็จะรักกับคนที่มีเพศภาวะเดียวกับเราเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีใครหลุดจากกรอบนี้ ซึ่งถ้า
หลุดจากกรอบนี้คือ สามารถสนใจหรือดึงดูดกับคนได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ความรักก็ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องรักต่างเพศเท่านั้น แต่เก่ียวข้องกับ เชื้อชาติ ชนชั้น และอ่ืนๆ อีกด้วย 
 5) มิติของความสัมพันธ์ (relationship) กฎกติกาว่าด้วยการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาย - หญิง เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และวัฒนธรรม ซึ่งบางสังคมไม่มีกติกาของการจบ
ความสัมพันธ์ 
 6) มิติของเพศสัมพันธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิยามว่าอะไรคือการร่วมเพศ ท าอย่างไรจึง
เรียกว่าการร่วมเพศ และการร่วมเพศท่ีถูกต้องเป็นอย่างไร และท่ีผิดปกติเป็นอย่างไร 
 จากมิติเหล่านี้ท าให้เห็นว่า เพศเป็นเรื่องที่ไม่หยุดนิ่ง แต่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งใน
แง่ปัจเจกบุคคล เพศจึงเป็นกระบวนการชีวิตที่ยาวนานของคนๆ หนึ่ง มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือที่จะตอบโต้หรือยอมตามต่อกรอบกติกาเรื่องเพศท่ีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน และสัมพันธ์กับเหตุการณ์
ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ส่วนในแง่ระบบสังคม เพศวิถีจะเปลี่ยนแปลงไปตามกรอบที่อยู่บนกฎเกณฑ์



39 
 
ของการเมือง ศีลธรรม และแนวปฏิบัติเรื่องเพศ หรือวัฒนธรรมทางเพศในแต่ละสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปตามกาลเวลานั่นเอง 

 2.2.1.4 มาตรวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงด้านเพศ  
 ผู้วิจัยด าเนินการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงด้าน
เพศ ซึ่งพบว่า โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและ
สร้างสรรค์สื่อ และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ได้ก าหนดมาตรวัด ไว้ดังนี้ 
 1) มาตรวัดโครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 
โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม , 2553)ประยุกต์ใช้
แนวทางการวัดของ Gerbner เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสร้างระดับการวัดค่าความเข้มข้นของ
ความรุนแรงไว้ดังนี้ 
 S - Sex หรือเรื่องราวทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นั้น มีอยู่ในละครทุกเรื่อง เป็น
รูปแบบของการชิงรักหักสวาท รักสามเศร้า ความรักระหว่างหนุ่มสาวและรักต่างวัย เป็นต้น ซึ่งเป็น
เนื้อหาหลักที่ผู้ชมที่เป็นกลุ่มสตรีและแม่บ้านจะให้ความสนใจ ซึ่งถ้าจะแสดงคุณภาพของเรื่องราวทาง
เพศ อาจท าระดับความเข้มข้นเพื่อวัดได้ดังนี้  

ตารางท่ี 2.1 มาตรวัดโครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

ความรักในอุดมคต ิ                                                                เพศสัมพันธ์ อนาจาร 

 โดยประเด็นที่ควรพิจารณาจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ดังนี้ ความไม่เหมาะสมทางด้านเพศ 
ความลามกอนาจาร ความโป๊เปลือย การกระท าที่แสดงความเหยียดหยามดูหมิ่นศักดิ์ศรีในเรื่องทาง
เพศ การแสดงออกทางเพศในกรณีที่ผู้แสดงอายุน้อยหรือเป็นเยาวชน ความรุนแรงทางเพศ การแสดง
ความชื่นชม หรือให้เห็นว่าเรื่องลามกหรือการหมกมุ่นในเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติ หรือเป็นรสนิยมที่ดีใน
สังคม 

 2) มาตรวัดเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและ
สร้างสรรค์สื่อ, 2555) ได้จ าแนกประเด็นเนื้อหาที่ควรจ ากัดในการจัดเรตติ้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย เพ่ือแบ่งประเภทของรายการตามสัญลักษณ์ที่ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับ
ผู้ชม เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.2 มาตรวัดเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

เนื้อหา ระดับ ประเด็น ค าอธิบาย 

เรื่องทาง
เพศ 

ระดับ 0 สรีระและการแต่งกาย ไม่มีการแต่งกายท่ีไม่มิดชิด ไม่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ และประเพณี โดยเฉพาะตัวละคร พิธีกร
หรือผู้ร่วมรายการที่เป็นเด็ก หรือเยาวชน ควรแต่ง
กายให้เหมาะสมกับวัย เว้นแต่เป็นไปตามบริบท
ของเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือเป็นเรื่องใน
จินตนาการ (แฟนตาซี) หรือการ์ตูนส าหรับเด็ก 
หรือเป็นการแต่งกายในกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับ
ในสังคม ถูกต้องตามกาลเทศะ และตามกติกา
สากล (Dress Code) เช่น การ์ตูนป๊อปอายใส่แต่
กางเกงใน หรือใช้แต่ใบไม้ปิดร่างกายส่วนล่าง 

การแสดงออกถึง
สัมพันธภาพทางเพศท่ี
ส่งผลให้เกิดความรู้สึก
ทางเพศ และกิริยา
ท่าทางที่สื่อความหมาย
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม 

ไม่มี 

ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่
เหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไทย 

ไม่มี 

ระดับ 1 สรีระและการแต่งกาย ไม่มีภาพสรีระ และการแต่งกายที่โป๊ ไม่มิดชิด ที่มี
เจตนาเพ่ือยั่วยุกามารมณ์ เว้นแต่เป็นการแต่งกาย
ในกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับในสังคมถูกต้องตาม
กาลเทศะ และตามกติกาสากล (Dress Code) เชน่ 
การใส่ชุดว่ายน้ า ที่ชายหาดหรือสระว่ายน้ า การใส่
ชุดกีฬาเฉพาะประเภท หรือ ชุดบัลเลย์ 

การแสดงออกถึง
สัมพันธภาพทางเพศท่ี
ส่งผลให้เกิดความรู้สึก

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่ 
สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดย 1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่
พบบ่อยในการน าเสนอ 2) ไม่น าเสนอในลักษณะ
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ทางเพศ และกิริยา
ท่าทางที่สื่อความหมาย
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม 

ชี้น า ชักจูง 3) เป็นการแสดงความรักที่เหมาะสม
ตามประเพณี 4) ไม่แสดงถึงขั้นตอนการกระท า 
หรือการใช้ก าลังที่ชัดเจน 

ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่ 
เหมาะสมกับสังคม และ 
วัฒนธรรมไทย 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่ 
สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือเป็นเรื่องในจินตนาการ 
(แฟนตาซี) หรือการ์ตูนส าหรับเด็ก หรือเป็นการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาสังคม หรือสะท้อน
สังคมท่ีเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ โดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยในการน าเสนอ 2) 
ไม่น าเสนอในลักษณะชี้น า ชักจูง 

ระดับ 2 สรีระและการแต่งกาย มีภาพสรีระ และการแต่งกายที่ไม่มิดชิดได้บ้าง 
ตามบริบทของเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง 

การแสดงออกถึง
สัมพันธภาพทางเพศท่ี
ส่งผลให้เกิดความรู้สึก
ทางเพศ และกิริยา
ท่าทางที่สื่อความหมาย
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม 

มีได้บ้าง  ตามบริบทของเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
 

ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่ 
เหมาะสมกับสังคม และ 
วัฒนธรรมไทย 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ระดับ 3 สรีระและการแต่งกาย มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

การแสดงออกถึง
สัมพันธภาพทางเพศท่ี
ส่งผลให้เกิดความรู้สึก
ทางเพศ และกิริยา
ท่าทางที่สื่อความหมาย
ทางเพศที่ไม่เหมาะสม 

มีได้ โดยหากเป็นการแสดงสัมพันธภาพทางเพศใน
ลักษณะผิดประเพณี ผิดกฎหมาย หรือผิดธรรมชาติ 
ต้องไม่เน้นขั้นตอนการกระท าอย่างชัดเจน และ
ต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ค่านิยมเรื่องเพศท่ีไม่ 
เหมาะสมกับสังคม  

มีได้ ต้องไม่เน้นขั้นตอนการกระท าอย่างชัดเจน 
และต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และกฎหมาย 
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 3) มาตรวัดมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ได้ประยุกต์ใช้แนวทางการ
วัดจาก Sexuality Scale ของ Silverman (1979) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างระดับการวัดค่าความ
เข้มข้นของความรุนแรงไว้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.3 มาตรวัดมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 

นิยาม รหัส ค าอธิบาย 

เพศ 
(SEX) 
 

S1 การยั่วยวนทางเพศ (Flirting) เช่น การส่งสายตา เลียริมฝีปาก  
ลูบไล้เรือนร่างของตนเอง เพ่ือดึงดูดความสนใจทางเพศจากอีกฝ่าย 

S2 การใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได้  
(เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ กล้วย ไอศกรีม) (Implied sex with products) 

S3 ฉากเปลื้องผ้า / อาบน้ า (Sexual undressing/bathing) 

S4 การจูบ (นับเฉพาะการจูบปาก) 

S5 การสัมผัสเพ่ือเล้าโลมเร้า อารมณ์ (Sexual touching/caressing) 

S6 การมีเพศสัมพันธ์ (Sexual Intercourse) แบ่งเป็น 

S6.1 เพศสัมพันธ์โดยนัย / โดยอ้อม (Implicit) หมายถึง  
ฉากที่สื่อให้เห็นว่ามีการมีเพศสัมพันธ์ หรือสื่อให้เห็นว่ามีการมีเพศสัมพันธ์
เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้แสดงให้เห็นพฤติกรรมนั้นโดยตรง เช่น ฉากชายหญิง
นุ่งผ้าเช็ดตัวนอนร่วมเตียงเดียวกัน 

S6.2 เพศสัมพันธ์โดยตรง (Explicit) หมายถึง ฉากที่แสดงให้การมี 
เพศสัมพันธ์ของนักแสดง/ ตัวละคร ซึ่งอาจเผยหรือไม่เผยให้เห็นเรือนร่าง
ของนักแสดงก็ได้ แต่เป็นการสื่อให้เห็นว่านักแสดงก าลังมีเพศสัมพันธ์ เช่น 
ฉากกอดจูบของนักแสดงชายหญิงใต้ผ้าห่ม เป็นต้น (อาจปรากฏให้เห็นใน
ภาพยนตร์ต่างประเทศ หรือละครบางเรื่อง)  
Silverman แบ่งพฤติกรรมทางเพศเป็น 3 ระดับ คือ  
1) Simple Contact ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมการจับมือถือแขน การกอด
สัมผัสทั่วๆ ไป 2) Intimate Contact และ 3) Sexual Intercourse 

 
 จากมาตรวัดต่างๆ ในเรื่องเพศนี้ ผู้วิจัยจึงน ามาประยุกต์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ตารางลงรหัส และน าไปสู่การวิเคราะห์เนื้อหาด้านเพศที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กต่อไป 
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 2.2.1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องเพศ 

 งานวิจัยของ วีรพงษ์ พวงเล็ก (2557) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงเหตุของการเปิดรับเนื้อหาทาง
เพศบนสื่ออินเทอร์เน็ต ที่มีต่อทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 400 คน และใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน (Mix Sampling) เจาะจงเฉพาะเด็ก
วัยรุ่นที่เปิดรับเนื้อหาทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่า วัยรุ่นที่มีเพศชาย มีการเปิดรับ
เนื้อหาทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ตมากกว่าเพศหญิง และวัยรุ่นที่มีเพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา 
สาขาวิชา ประเภทของสถาบัน และผลการเรียน (GPA.) ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติทางเพศแตกต่างกัน 
อีกทั้งยังพบว่าสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวก กับการเปิดรับเนื้อหาทางเพศบนสื่อ
อินเทอร์เน็ต ส่วนสัมพันธภาพในกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางลบ กับการเปิดรับเนื้อหาทางเพศบนสื่อ
อินเทอร์เน็ตของวัยรุ่น และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเปิดรับเนื้อหาทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ต
ในแต่ละประเภท มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติทางเพศ กล่าวคือ การเปิดรับเนื้อหา
ทางเพศ ทั้งบนเว็บไซต์ลามก หรือเว็บบอร์ด การดูรูปภาพโป๊เปลือย หรือบันทึกเก็บไว้ การดาวน์โหลด
คลิปโป๊ หรือหนังโป๊ การสนทนาออนไลน์เรื่องเพศโดยใช้โปรแกรมสนทนา การอ่านเรื่องเล่าทางเพศ 
การใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Network) เพ่ือพูดคุยติดต่อหาคู่หรือเรื่องเพศ และการสนทนา
พร้อมชม หรือโชว์ภาพลามกผ่านกล้อง มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับทัศนคติทางเพศ จึงสรุป
ได้ว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างเปิดรับเนื้อหาทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ตจากรูปแบบดังกล่าวนี้มาก ก็จะยิ่งมี
ทัศนคติทางเพศในทางที่ไม่เหมาะสม แต่หากกลุ่มตัวอย่างเปิดรับเนื้อหาทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ต
จากรูปแบบดังกล่าวนี้น้อย ก็จะยิ่งมีทัศนคติทางเพศในทางที่ดีขึ้นหรือในทางที่เหมาะสมมากข้ึน 

 งานวิจัยของ นฤมล เจริญใจ (ม.ป.ป.) ศึกษาเรื่อง เพศวิถีผู้หญิงไทยในโลกไซเบอร์ โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผ่านแนวคิดเรื่องเพศวิถีของผู้หญิง เป็นแนวคิด
หลักในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้ศึกษาให้ความสนใจ และท าการศึกษาผู้หญิงในพ้ืนที่หรือชุมชนไซ
เบอร์ เวิลด์ไวด์เว็บ ยูทูบ ดอทคอม ท าการศึกษาลักษณะของเนื้อหา ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว บทการ
สนทนาในรายการวีดีโอต่างๆ ละครเรื่องสั้น และรายการที่เป็นรูปแบบของเซ็กส์โฟน ซึ่งรายการ
เหล่านี้มีการฉายเพียงในเว็บไซต์ ยูทูบเท่านั้น โดยเนื้อหารายการที่ศึกษา มีทั้งรายการที่ให้ความรู้ 
ตอบค าถาม แชร์ประสบการณ์ ที่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับการเรื่องทางเพศ เน้นเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเป็นเพศ
หลักในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การแสดงตัวตนทางเพศของผู้หญิงไทยในโลกไซเบอร์ เป็นช่ อง
ทางการแสดงตัวตนที่ปราศจากการครอบง าจากขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ต้องการให้ผู้หญิงไทย
รักนวลสงวนตัว ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเรื่องเพศวิถีของผู้หญิงเป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เก็บข้อมูลผ่านข้อความ และภาพเคลื่อนไหวที่กลุ่มเป้าหมายสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
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โปรแกรมยูทูบ ที่มีการน าเสนอตัวตนทางเพศของผู้หญิง กล่าวคือ ผู้หญิงที่ท าหน้าที่ในการด าเนิน
รายการทางยูทูบ จะมีลักษณะการแต่งกายที่โป๊ เปลือย เซ็กซี่ นุ่งน้อยห่มน้อย อวดโชว์ทรวดทรงเรือน
ร่าง ได้มากกว่ารายการโทรทัศน์ ท่าทางในการด าเนินรายการจะไม่ได้ยืนอยู่นิ่งๆ นั่ง นิ่งๆ แบบที่เรา
สามารถรับชมได้เหมือนในโทรทัศน์ มีท่าทีที่อยู่ในความเซ็กซี่ตลอดเวลา เช่น นั่งแหกขา นอนในท่า
เอียงข้าง เพ่ืออวดความอวบอ๋ึมของทรวงอกอยู่บนเตียง พร้อมกับการด าเนินรายการ หรือนั่งในท่าชัน
เข่าเพ่ือให้เห็นจุดซ่อนเร้นของตน เป็นต้น และภาษาที่ใช้ในการพูดคุยของผู้ด าเนินรายการด้วยกันเอง 
หรือระหว่างผู้ด าเนินรายการ กับแขกรับเชิญ มักเป็นภาษาที่มีความตรงไปตรงมา ใช้ภาษาที่เรียกชื่อ
อวัยวะเพศที่เรามักจะมองว่าเป็นภาษาที่หยาบคาย ทะลึ่ง ลามก แต่ในชุมชนไซเบอร์นี้ค าเหล่านี้กลับ
กลายเป็นค าพูด ค าเรียกที่ธรรมดาเหมือนค าพูดทั่วไป รายการทางยูทูปได้พยายามน าเสนอให้เห็นว่า
เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติส าหรับมนุษย์ผ่านเนื้อเพลง หรือเพลงประกอบรายการด้วย 

 งานวิจัยในการประชุมประจ าปีเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งมีผู้วิจัยคือ วชิรา จันทร์
ทอง, พิมพวัลย์ บุญมงคล & ชยานันท์ มโนเกษมสุข และรณภูมิ สามัคคีคารมย์ (2551) ที่ได้ท าการ
วิจัยในเรื่องแคมฟร็อก และเพศวิถีของวัยรุ่นหญิงไทย : อ านาจในตนกับการกดขี่ทางเพศ ซึ่งในยุคสมัย
นั้น การใช้แคมฟร็อกก าลังเป็นที่นิยมแพร่หลาย ท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาวัยรุ่นหญิงไทย ว่ามีการให้ความหมายในเรื่องการเปิดเผยเรือนร่าง และการแสดงออกถึง
เพศวิถีของตนในพ้ืนที่หรือชุมชนไซเบอร์แห่งนี้ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การแสดงออกของ
วัยรุ่นหญิงในแคมฟร็อก จะพบเห็นภาพของวัยรุ่นหญิงไทยที่เปิดเผยใบหน้า หรือแม้กระทั่งเรือนร่าง
ของเธอเชื่อมต่อกล้องเว็บแคม และเปิดเผยสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แก่ผู้ที่เลือกคลิกดูเธอ การเลือกแต่ง
กายด้วยเสื้อผ้าสวยงาม ไปจนถึงเซ็กซ่ียั่วยวนทางเพศ การเต้นไปตามจังหวะเพลงที่ดีเจเปิด การสัมผัส
ลูบไล้ร่างกายของตนเองตามอารมณ์ความรู้สึกปรารถนา หรือแม้กระทั่งแสดงอิริยาบถต่ างๆ ใน
ระหว่างต่อเชื่อมกล้องออนไลน์ เช่น นอนบนเตียง คุยโทรศัพท์มือถือ รับประทานอาหารหรือขนมขบ
เคี้ยว เป็นต้น ซึ่งผู้หญิงที่แสดงออกผ่านหน้าจอโปรแกรมแคมฟร็อกที่พบเห็นส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น
หญิงไทยอายุประมาณ 16 ถึง 29 ปี เป็นชนชั้นกลางในบริบทสังคมเมืองที่สามารถเข้า ถึงสื่อ
อินเตอร์เน็ตได้ง่าย เป็นเด็กสาวที่อยู่ในวัยเรียน เป็นนักเรียนนักศึกษา ไปจนถึงสาวออฟฟิศ เป็นต้น 
ผู้หญิงบางคนถูกจ้างมาแสดงเพ่ือดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้โปรแกรมแคมฟร็อกมากขึ้นเพ่ือประโยชน์เชิง
ธุรกิจ ผู้หญิงบางคนสมัครใจเปิดเผยเรือนร่างด้วยตนเอง ผู้หญิงบางคนแสดงออกในแคมฟร็อกใน
ลักษณะฉายเดี่ยวเล่นคนเดียวที่บ้านหรือร้านอินเตอร์เน็ตสาธารณะทั่วไป หรือแสดงออกผ่านหน้าจอ
เป็นกลุ่มกับคู่ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนหญิงหรือเพ่ือนชาย ผู้หญิงบางคนเลือกที่จะเปิดเผย
ใบหน้าและร่างกายให้เห็นทั้งหมด แต่ผู้หญิงบางคนเลือกท่ีจะเปิดเผยร่างกายเฉพาะส่วนที่ตนเอง และ
คนอ่ืนๆ ชื่นชมว่ามีลักษณะดูดีสวยงาม เช่น ดวงตา ริมฝีปาก ล าคอ และหน้าอก เป็นต้น แม้แต่ผู้หญิง
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ที่รับบทบาทเป็นดีเจในบริบทขณะนั้น เธอเองก็ร่วมเป็นผู้แสดงออกในหน้าจอแคมฟร็อกด้วยเช่นกัน 
การสวมเสื้อผ้าที่เปิดเผย การพูดคุย เร่งเร้าเด็กสาวคนอ่ืนให้ร่วมแสดงออกไปในทางที่สังคมแคมฟร็อก
ต้องการ การเต้นร าแสดงออกสู่หน้าจอ การร้องครางเสียงยั่วยวน และกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศ
ตนเองและสมาชิกร่วมห้องสนทนาอีกด้วย 

 งานวิจัยของ อุรพงศ์ แพทย์คชา และสุรกิจ ปรางสร (2555) ศึกษาเรื่อง การน าเสนอความ
เป็นเพศวิถีผ่านสื่อภาพยนตร์ไทย : ในมิติความเป็นจริงของสังคมไทย โดยผู้วิจัยได้สรุปไว้ว่า จุดเริ่มต้น
ของการสร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับเพศวิถีสามารถอธิบายความแตกต่างได้ 3 แนวคิดคือ แนวคิดที่หนึ่ง 
การประกอบสร้างภาพของภาพยนตร์ เห็นได้จากในอดีตสังคมไทยยังปิดกั้นการท าภาพยนตร์ที่มีการ
ประกอบสร้างภาพของภาพยนตร์เพศวิถี เช่นตัวละครชายรักชาย หญิงรักหญิงไม่ได้ เพราะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอ านาจทางสังคม แต่ในปัจจุบันมีการต่อสู้ด้วยการประกอบสร้างภาพเพศวิถีในเชิงบวกมากขึ้น 
เห็นได้จากภาพยนตร์เรื่อง เกมส์ ที่เป็นภาพยนตร์ที่มีการประกอบสร้างภาพเรื่องเพศวิถีเป็นครั้งแรก 
น าเสนอเกี่ยวกับความเสียใจของผู้หญิง ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายที่เป็นเกย์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างภาพยนตร์แนวใหม่ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสะท้อนกับสภาพสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
แนวคิดที่สองและสาม เป็นการน าเสนอภาพเพศวิถีในภาพยนตร์ และการสะท้อนของภาพยนตร์เพศ
วิถีในปัจจุบัน ที่เน้นให้เห็นความเป็นจริงของสังคมมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการน าเสนอภาพเพศวิถี
จากภาพยนตร์ เรื่องรักแห่งสยาม ในด้านการน าเสนออารมณ์ทางความคิด และการแสดงออกผ่านตัว
ละครต่างๆ เพ่ือท าให้ครอบครัว และสังคมยอมเปิดใจ มองเห็นสาเหตุที่ท าให้สมาชิกในครอบครัวมี
อาการเบี่ยงเบนทางเพศ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่มีการปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเป็น
เด็ก เรื่องหอแต๋วแตก ที่น าเสนอมุมของเพศที่สามในความเป็นตัวเองและให้ความสนุกสนานกับสิ่งที่
พวกเขาเป็น มีการน าวัตถุนิยมต่างๆ มาเล่นเพ่ือให้เกิดความบันเทิง หรือขายความตลกในแบบ
ประหลาด นอกจากนั้นยังได้น าเสนอประเด็นการอยู่ร่วมกันในสังคม เพ่ือให้เกิดการยอมรับของคนใน
สังคม เหมือนกับเรื่องไม่ได้ขอให้มารัก และเรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลย ที่เสนอมุมมองความรัก
ในรูปแบบหญิงรักหญิง ซึ่งทุกเรื่องที่ผู้วิจัยกล่าวถึงนั้น จะมีการน าเสนอภาพเพศวิถีในมุมมองที่
แตกต่างกันออกไป ตามสภาวะสังคมนั่นเอง 

 งานวิจัยของ Buckingham & Bragg (2003) ค้นพบว่าบ่อยครั้งที่เด็กๆ ตอบสนองต่อรายการ
ที่มีเนื้อหาทางเพศมากกว่าเรื่องอ่ืนๆ และสื่อได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ เรื่องความรัก เพศและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของเด็กๆ ที่ส าคัญการศึกษาชิ้นนี้ยังค้นพบอีกว่า เด็กๆ ดูรายการที่มี
เนื้อหาทางเพศพร้อมกับคนอ่ืนๆ ในครอบครัว แต่กระนั้นผู้ปกครองของเขากลับไม่ได้กังวลมากนักใน
การจ ากัดหรือควบคุมการรับรู้ของเด็กในเรื่องทางเพศท่ีปรากฏทางโทรทัศน์ 
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 2.2.2 ภาษา (Language)  
 2.2.2.1 นิยามและความหมาย 
 ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของมนุษย์ ที่ท าความเข้าใจร่วมกันในสังคมนั้นๆ มีการ
ถ่ายทอดความหมาย โดยผ่านตัวกลางหรือระบบสัญลักษณ์ เช่น ตัวอักษร เสียง ในการแสดงออกสิ่งๆ 
หนึ่งไปยังบุคคลอ่ืน ซึ่งในประเทศไทยนั้น ก็มีภาษาหลักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือ ภาษาไทย ทั้ง
ภาษาเขียน และภาษาพูด จะมีการผันแปรไปตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รูปแบบการใช้จึ ง
ภาษาจึงมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมอีกด้วย 

ค าว่า “ภาษา” เป็นค าสันสกฤตที่มาจากรากศัพท์เดิมว่า “ภาสา” เป็นค ากริยา แปลว่า กล่าว 
พูด หรือ บอก เมื่อน ามาใช้จึงเปลี่ยนรูปเป็น “ภาษา” ซึ่งมีความหมายตามรูปศัพท์ว่า ค าพูด
หรือถ้อยค า เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ท าความเข้าใจระหว่างคนกับคน เป็นวิธีที่มนุษย์ใช้แสดงความ
ในใจเพ่ือให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ โดยใช้เสียงพูดที่มีระเบียบและมีความหมาย ภาษา คือ เครื่องมือ
ในการสื่อความหมายโดยผ่านทางเสียงพูด ถ้อยค ากริยาอาการ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือใช้
ถ่ายทอดความรู้สึก ความต้องการของตนให้ผู้ อ่ืนทราบในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน 
(คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก, 2551) 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ได้ให้ความหมายของค า
ว่า ภาษา ไว้ว่า  

เป็นค านาม หมายถึง ถ้อยค าที่ใช้พูด หรือเขียนเพ่ือสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น
ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพ่ือสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษา
ธรรม เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง 
ภาษามือ คนหรือชาติที่พูดภาษานั้นๆ เช่น มอญ ลาว ทะวาย นุ่งห่มและแต่งตัวตามภาษา 

ภาสกร เกิดอ่อน (2552) ได้ให้นิยามค าว่า  
“ภาษา” แบ่งความหมายออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาษาในความหมายกว้าง หมายถึง 
ภาษาที่ใช้ค าพูด (วัจนภาษา) และภาษาท่าทาง (อวัจนภาษา) ภาษาในความหมายแคบ 
หมายถึงภาษาที่ใช้ค าพูด จะเป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นเครื่องหมายใช้แทน
ค าพูดก็ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมนุษย์พัฒนาขึ้นก็มีวิธีถ่ายทอดเสียงพูดเป็นสิ่งอ่ืนในการสื่อสาร 
สิ่งที่ใช้แทนเสียงในการสื่อสารก็คือ ตัวอักษร เช่นเดียวกับที่เราถ่ายเสียง ภาษาไทยเป็นตัว
อักษรไทย  
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กาญจนา นาคสกุล (2545) ได้กล่าวไว้ว่า  

ภาษา เป็นสิ่งแสดงภูมิปัญญาอันยอดของมนุษย์ ที่สามารถพัฒนาเสียงซึ่งเปล่งออกได้ด้วย
อาการตามธรรมชาติให้กลายเป็นเครื่องมือใช้สื่อความคิด ความรู้สึก ความต้องการของตนให้
ผู้อ่ืนรู้และสื่อสารกันได้จนเกิด เป็นภาษามนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อ สื่อสาร 
และท าความเข้าในกันในหมู่ชนที่ใช้ภาษาเดียวกัน มนุษย์สามารถพัฒนาความรู้ความคิด 
จิตใจ คุณธรรม ความเชื่อ ศิลปะ ฯลฯ ภาษาจึงเป็นส่วนส าคัญของความเป็นมนุษย์ มนุษย์เรา
ใช้ภาษาควบคู่ไปกับการด ารงชีวิต ภาษาจึงอาจรับผลจากความเจริญ หรือความเสื่อมของ
มนุษย์ และอาจมีผลต่อความเจริญ หรือความเสื่อมของสังคมมนุษย์ด้วย  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (2554) ได้กล่าวไว้ว่า  

ภาษาไทย เป็นเอกลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของอารยธรรมไทยที่โดดเด่นมาอย่างยาวนาน แต่
ทุกวันนี้ดู เหมือนภาษาไทยก าลังถูกลืมจากคนรุ่นใหม่ ท าให้ตกต่ าลงอย่างต่อเนื่องจนน่า
สังเกตเป็นพิเศษด้วยในรอบหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นแล้ว การใช้ภาษาไทยที่ผิดๆ ก็มีให้
เห็นอยู่อย่างมากมายทั้งในสื่อมวลชน ในรัฐสภา ในเพลง ในละครโทรทัศน์ และในภาพยนตร์ 
รวมทั้งในวิถีชีวิตประจ าวันของคนไทยเราเองที่ไม่สู้จะให้ความส าคัญกับการเขียน การพูด 
การสื่อสารให้ถูกต้อง รวมทั้งไม่มีค่านิยมในการศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องด้วย 

 2.2.2.2 รูปแบบของภาษา 
 รูปแบบของภาษาที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปนั้น จะประกอบไปด้วย ภาษาพูด และ ภาษา
เขียน ซึ่งแตกต่างกันที่การใช้งาน และรูปแบบการถ่ายทอดของภาษา กล่าวคือ 

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2556) ได้กล่าวถึงความหมาย และลักษณะไว้ว่า  
ภาษาพูด คือ ภาษาที่สื่อโดยการพูด และภาษาเขียน คือภาษาที่สื่อโดยการเขียน ภาษาพูด
และภาษาเขียนในแง่วิธีการสื่อสาร ท าให้เกิดปัญหาบางประการในการวิเคราะห์หาลักษณะ
ความแตกต่างของภาษาทั้งสองแบบ อันที่จริงแล้ว แบบอย่างของภาษาพูด (Typical 
Spoken Language) และแบบอย่างของภาษาเขียน (Typical Written Language) ย่อมมี
ลักษณะแตกต่างกัน แต่เวลาใช้จริงผู้พูดอาจพูดด้วยภาษาเขียน เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ 
หรือผู้เขียนอาจเขียนด้วยภาษาพูด เช่น การเขียนจดหมายส่วนตัว  

 ซึ่งในยุคปัจจุบัน รูปแบบของภาษาเหล่านี้ มีลักษณะการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
เทคโนโลยี ผู้ส่งสารจ าเป็นต้องท าให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายของตนให้มากที่สุด เช่น การสื่อสาร
แบบเผชิญหน้าย่อมแตกต่างจากการสื่อสารแบบผ่านเครื่องมือการสื่อสาร หรือการสื่อสารด้วย สื่อ
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สิ่งพิมพ์ ย่อมมีความแตกต่างการสื่อสารด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งภาพ และเสียง จึงท าให้เกิด
ปัญหาที่พบเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย คือการใช้ภาษาในทางวิบัติ และมีกา รเปลี่ยน 
แปลงรูปแบบการใช้ภาษาอยู่หลายประเภท กล่าวคือรูปแบบของภาษาพูด ภาษาวิบัติที่ใช้เวลาพูดกัน 
โดยการพูดมักจะพูดให้มีเสียงสั้นลง หรือยาวขึ้น หรือไม่ออกเสียงควบกล้ าเลย ประเภทนี้เรียกได้อีก
อย่างว่ากลุ่มเพ้ียนเสียง เช่น ตัวเอง เป็น ตะเอง เป็นต้น และในรูปแบบภาษาเขียน โดยทั้งหมดจะเป็น
ค าพ้องเสียงที่น ามาใช้ผิด เช่น เธอ เป็น เทอ เป็นต้น (จุไรวรรณ   กระจ่างจิตต์, 2557) 

 2.2.2.3 แนวคิดเก่ียวกับเรื่องการใช้ภาษา 
  1) แนวคิดภาษาศาสตร์สังคม 
  ในการศึกษาด้วยวิธีทางภาษาศาสตร์สังคม จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้วิจัยต้องมีหลักการ 
(principle) ที่เป็นกรอบคิดพ้ืนฐานในการศึกษา อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2556) กล่าวถึงหลักการ
ส าคัญทางภาษาศาสตร์ไว้ว่ามี 6 ประการ ได้แก่  
  1.1) ภาษาเป็นสมบัติของสังคม ภาษาเป็นสิ่งที่ได้มาทางสังคม โดยกระบวนการขัด
เกลาทางสังคม (Socialization) เช่นเดียวกับการเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอ่ืนๆ เฟอดินาน เดอ โซซูร์ 
(Saussure) นักภาษาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงกล่าวว่า ภาษาเป็นของสังคม เป็นระบบ และเป็น
กฎต่างๆ ซึ่งรวมกันเรียกว่า “รหัส” เมื่อผู้พูดต้องการพูดก็จะน ากฎ หรือรหัสนั้น มาประยุกต์ หรือแปร
ให้เข้ากับสถานการณ์ สถานภาพของผู้พูด และความสัมพันธ์ที่ผู้พูดมีต่อสังคม ภาษาจึงเป็นรหัสของ
สังคม หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่ง  
  1.2) ภาษามีความหลากหลาย ภาษาในสังคมหนึ่งย่อมแตกต่างจากภาษาในอีกสังคม
หนึ่ง ความหลากหลายของภาษามีได้หลายประการ เพราะสังคมที่ต่างกันย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน และเมื่อภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาจึงย่อมแตกต่างกันไปด้วย นักภาษาศาสตร์
จ าแนกภาษาต่างๆ ในโลกด้วยเกณฑ์ต่างกัน อาทิ จ าแนกตามตระกูลภาษา จ าแนกตามเกณฑ์ทาง
ไวยากรณ์ เช่น การเรียงล าดับค าในประโยค จ าแนกตามเขต เช่น ภาษาเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ 
ภาษาสแกนดิเนเวีย การที่ประเทศหนึ่งๆ มีภาษาที่ใช้ในประเทศหลายภาษาแสดงให้เห็นถึงความ
หลากหลาย และเป็นจุดสนใจของนักภาษาศาสตร์ที่จะศึกษา ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาในสังคม
นั้น นอกจากนี้ ความหลากหลายของภาษายังหมายถึง การที่ภาษา ใดภาษาหนึ่งมีประเภทย่อยหลาย
รูปแบบในตัวของมันเอง เช่น ภาษาอังกฤษ มีประเภทย่อยเป็น ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ภาษาอังกฤษแบบอินเดีย เป็นต้น และยังอาจแบ่งประเภทย่อยในลักษณะ
อ่ืนๆได้อีกตามปัจจัยต่างๆ ในทางภาษาศาสตร์มีการใช้ค าว่า “วิธภาษา” คือชนิดของภาษา หรือภาษา
หนึ่งที่แตกต่างจากอีกภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาสุพรรณ ภาษาผู้หญิงไทย ภาษาวัยรุ่นไทย ภาษาโฆษณา
ของไทย (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2556) 
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  1.3) ภาษามีการแปร (Linguistic Variation) หมายถึง การที่รูปในภาษาตั้งแต่ 2 รูป
ขึ้นไปอาจใช้แทนที่กันได้โดยไม่ท าให้ความหมายแก่นเปลี่ยนรูปในภาษาจะเป็นหน่วยด้านใดก็ได้ เช่น 
ค าว่า color กับ colour ทั้งสองค า แปลว่า สี เหมือนกัน ทั้งสองค าเป็นรูปแปร 2 รูป ของค าว่า สี 
หรือในภาษาไทยค าว่า รีบ มีการออกเสียง เป็น ลีบ และ รีบ ทั้ง ลีบ และ รีบ ต่างก็เป็นรูปแปรของ
เสียงเดียวกัน รูปแปรที่ใช้แทนกันได้นี้เป็นที่สนใจของนักภาษาศาสตร์มาก เนื่องจากไม่ใช่การแปร
อิสระ (Free Variation) ซึ่งหมายถึงการที่รูปภาษา 2 รูปขึ้นไปสามารถใช้แทนที่กันได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่เป็นการแปรรูปภาษาที่มีเงื่อนไขทางสังคม ในการวิเคราะห์การแปรของภาษา จะ
พิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ประเภท ได้แก่ ตัวแปรภาษา (Linguistic Variable) คือรูปภาษา
ที่ถูกจัดให้เป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ มักเป็นตัวแปรตาม ซึ่งแปรตาม ปัจจัยทางสังคม และ ตัวแปร
ทางสังคม (Social Variable) ซึ่งก็คือปัจจัยทางสังคมต่างๆ ซึ่งก็คือคุณสมบัติ ทางสังคมของผู้พูด เช่น 
อายุ เพศ ชาติพันธุ์ ฯลฯ รวมทั้งบริบทของการใช้ภาษา เช่น กาลเทศะ เรื่องที่พูด เป็นต้น ถือเป็นตัว
แปรอิสระ (Independent Variable) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ก าหนดสิ่งอ่ืนให้มีการแปร แต่ตัวเองไม่ถูก
ก าหนดโดยสิ่งใด การแปรของภาษาท าให้เกิดประเภทต่างๆของภาษา เช่น วิธภาษาถิ่น (Regional 
Variety) คือประเภทของภาษาที่จ าแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้พูด หรือปัจจัยทางภูมิศาสตร์ วิธภาษา
สังคม (Social Variety) คือวิธภาษาที่ต่างจากวิธภาษาอ่ืนๆโดยปัจจัยทางสังคมของผู้ พูด เช่น 
การศึกษา ชาติพันธุ์ วิธภาษามาตรฐาน (Standard Variety) คือวิธภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้อง และ
กลายเป็นสถาบันของสังคมประกอบด้วยบรรทัดฐานการใช้ที่ถูกต้องทั้งพูด และเขียน  
  1.4) ภาษาเป็นสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน นักภาษาศาสตร์สังคมวิเคราะห์ภาษา
ธรรมดาในชีวิตประจ าวัน ซึ่งไม่ได้ถูกดึงออก จากบริบทของการใช้ตามปกติ นักภาษาศาสตร์สังคมเป็น
ผู้ที่ศึกษาภาษาที่เป็นจริง และเป็นธรรมชาติ มากกว่านักภาษาศาสตร์ทั่วไป ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์
เป็นภาษาที่ใช้กันจริงๆไม่มีการดัดแปลงหรือนึกขึ้นเองโดยผู้วิเคราะห์ นักภาษาศาสตร์ไม่ได้วิเคราะห์
แต่ภาษาที่มีผู้ตีตราว่าถูกต้อง วิเคราะห์โดยไม่มีการชี้ว่า แบบใดดี หรือแบบใดเลว หรือภาษาที่ถูกต้อง
ควรเป็นอย่างไร ถึงแม้ว่าจะเสนอทางออกเกี่ยวกับนโยบาย ภาษาหรือทิศทางการใช้ภาษาในประเทศ 
ก็ควรเสนอด้วยเหตุผล ไม่ใช่ด้วยความเชื่อว่าอะไรถูกอะไรผิด  
  1.5) ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร มนุษย์ใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารในสังคม 
นักภาษาศาสตร์จึงเน้น สามัตถิยะสื่อสาร (Communicative Competence) มากกว่า สามัตถิยะ
ภาษา (Linguistic competence) สามัตถิยะสื่อสาร หมายถึง การใช้ภาษา ผู้พูดต้องการความรู้ทั้ง 4 
ประการ คือ ความถูกต้องตามไวยากรณ์ ความยอมรับได้ ความเหมาะสม และการที่รูปภาษานั้นถูกใช้
มาแล้ว สามัตถิยะภาษา (Linguistic Competence) หมายถึง ความรู้ภาษาท่ีผู้พูดทุกคนมีอยู่ในสมอง 
เช่น รู้ว่าประโยคใดถูกไวยากรณ์ สามารถสร้างประโยคที่ ถูกไวยากรณ์ได้ ไม่รู้จบ รู้ว่าประโยคใด
ก ากวม เป็นต้น  
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  1.6) ภาษาอยู่ภายใต้อิทธิพลของสังคม และเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของสังคม ไม่ว่า
เราจะใช้ภาษาอย่างไรก็ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากสังคมของเราตลอดเวลา ดังนั้นถ้าจะศึกษาภาษาโดย
ดึงออกจากบริบท ท าได้ไม่ง่ายนัก และนักภาษาศาสตร์สังคมเห็นว่าไม่ควรท าอย่างยิ่ง ไฮมส์ (Hymes) 
กล่าวสรุปว่า การเปลี่ยนแปลงทางภาษาแท้จริงแล้ว คือการเปลี่ยนแปลงทางภาษาศาสตร์สังคมนั่นเอง 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาในปัจจุบัน ต้องน าเอาบริบททางสังคมเข้า มาเกี่ยวข้องด้วย 
เพราะสภาพของโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้นหลายประการ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อภาษา คือท าให้เกิดความต้องการที่จะใช้ภาษาในหน้าที่ หลากหลายและใน
แนวใหม่มากขึ้น การเจริญเติบโตในด้านค าศัพท์ และรูปประโยค การปรับตัวเองให้เข้ากับยุคใหม่ 
เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันซึ่งแสดงความจริงที่ว่า ภาษาเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ
ของสังคม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้อาจเกิดขึ้นโดยที่คนในสังคมไม่รู้ตัว เป็นไปเองโดยธรรมชาติ แต่
บางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นโดยเจตนาของสมาชิกในสังคมก็ได้ เช่นผู้มีอ านาจวางแผนการ
เปลี่ยนแปลง หรือเสนอแนวทางให้ภาษาเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ 
 2) แนวทางการศึกษาวิเคราะห์วัจนลีลา (Style) และวัจนกรรม (Speech Act)  
  2.1) วัจนลีลา (Style) อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2556) กล่าวว่า วัจนลีลา หมายถึง 
รูปแบบการใช้ภาษาแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการใช้แบบอ่ืนโดยบริบทหรือสถานการณ์การใช้
ภาษา โดยกล่าวถึงแนวคิดของ มาร์ติน โจส ซึ่งแบ่งวัจนลีลาในภาษาอังกฤษ ดังนี้  
  ก) วัจนลีลาตายตัว คือ รูปแบบของภาษาที่ใช้พูดกับบุคคลที่เป็นที่เคารพสักการะ
สูงสุด เช่น ภาษาท่ีใช้กราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ ภาษาท่ีใช้เรียกขานในศาล  
  ข) วัจนลีลาเป็นทางการ คือ รูปแบบของภาษาที่ใช้ในโอกาสส าคัญ และใช้พูดกับ
บุคคล ที่สูงกว่าแต่มีความยืดหยุ่นได้ เช่น ภาษาที่ใช้ เขียนบทความทางวิชาการ ภาษาที่ใช้ เขียน
เอกสารทางราชการ  
  ค) วัจนลีลาหารือ คือ วิธภาษาที่ใช้ในการสนทนาติดต่อทางอาชีพ การงาน การซื้อ
ขาย ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการประชุมที่ไม่เป็นทางการ 
  ง) วัจนลีลาเป็นกันเอง คือ รูปแบบทางภาษาที่ใช้พูดโดยไม่ระมัดระวัง พูดแบบตาม
สบาย ใช้พูดกับคนที่คุ้นเคยกันพอควร รูปประโยคไม่ซับซ้อน มีการละประธาน และมีการซ้ าค ามาก 
ค าศัพท์ ที่ใช้มักมสีแลงปน และใช้ค าลงท้ายมาก  
  จ) วัจนลีลาสนิทสนม คือ รูปแบบภาษาที่มีการละค า การกร่อนค า การใช้ค าสแลง 
และมีการใช้ค าย่อที่ผู้อยู่นอกกลุ่มไม่เข้าใจ เป็นภาษาที่ใช้ในครอบครัว หรือในกลุ่มที่สนิทสนมกัน
มากๆ การออกเสียงมีการกร่อนค ามากกว่าแบบเป็นกันเอง และผู้ฟังต้องเข้าใจบริบทร่วมกับการพูด  
  2.2) วัจนกรรม (Speech Act) John Austin (1962) กล่าวถึง วัจนกรรม (Speech 
Act) ว่ามีองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่  
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  ก) วัจนกรรมตรงตามค า (Locutionary Act) หมายถึง การใช้ภาษาเพ่ือสื่อความซึ่ง
อยู่ในรูปแบบของเสียง ค า ประโยค หรือข้อความต่าง โดยมีความหมายตามความหมายหลัก  
  ข) วัจนกรรมปฏิบัติ (Illocutionary Act) หมายถึง เจตนาหรือความตั้งใจของผู้พูด
ในการกล่าวถ้อยความ  
  ค) ผลวัจนกรรม (Perlocutionary Act) หมายถึง ผลของการกล่าวถ้อยค าซึ่งเป็นผล 
ที่ได้จากการฟังถ้อยค านั้นๆ และเป็นผลที่มาจากผู้ฟัง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 

 3) ภาษาเพ่ือสื่อสารทางโทรทัศน์ 
 ในการสื่อสารผ่านทางโทรทัศน์นั้น เน้นการใช้ภาษาพูด หรือวัจนภาษา เป็นภาษาที่ใช้เสียง 
และถ้อยค าในการสื่อสาร เพ่ือท าความเข้าใจข้อมูลความรู้ ข่าวสารที่ต้องการน าเสนอ รวมถึงการพูด
เพ่ือสร้างความสนใจ ประทับใจ ชักจูงใจให้ผู้ที่ได้รับฟังให้คล้อยตาม จนถึงขั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการพูด อย่างไรก็ตามภาษาพูดเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน การ
พูดทุกครั้งผู้พูดจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม เริ่มตั้งแต่นาเข้าสู่เรื่อง เนื้อเรื่อง และสรุปจบให้สอดคล้องกัน 
โดยเฉพาะการพูดผ่านสื่อโทรทัศน์จะมีเงื่อนไขที่เป็นกรอบจากัดการพูดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
รูปแบบรายการได้แก่ เวลา ประเด็นเนื้อหา ลีลาและวิธีการสื่อสาร รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายในการพูด (สุ
รัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา, n.d.) 
  อีกทั้งยังได้แบ่งระดับของภาษาพูดที่ใช้สื่อสารทางโทรทัศน์ ซึ่งสามารถพิจารณาเลือกระดับ
ของภาษาที่น ามาใช้ได้ 5 ระดับ ดังนี้ 
  3.1) ระดับพิธีการ ใช้ในงานระดับสูงที่มีขั้นตอนล าดับชัดเจน เช่น การกล่าวสดุดี 
กล่าวรายงาน กล่าวปราศรัย กล่าวเปิดพิธี การใช้ภาษาระดับนี้ เป็นภาษาพูดที่ต้องอ่านให้ถูกต้องทั้ง
เนื้อหา และจังหวะซึ่งจ าเป็นต้องเตรียมการซักซ้อมล่วงหน้าอย่างจริงจัง 
  3.2) ระดับทางการ เป็นงานวิชาการท่ีเป็นการเป็นงาน ซึ่งยังต้องรักษากิริยามารยาท
ในการพูดที่อาจเป็นการรายงาน อภิปรายในที่ประชุม การปาฐกถา บางครั้งภาษาที่พูดอาจมีศัพท์
เฉพาะเรื่อง หรือศัพท์ทางวิชาการบ้างตามลักษณะของเนื้อหา โดยเป็นการพูดท่ีมุ่งความเข้าใจในสาระ
มากกว่าระดับพิธีการ ผู้พูดจะต้องมีทักษะการฟัง จับประเด็น และสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้อย่าง
เหมาะสม 
  3.3) ระดับกึ่งทางการ ใช้ในระดับเดียวกับภาษาทางการ แต่สามารถลดความเป็น
งานเป็นการลงบ้าง เพ่ือสร้างบรรยากาศให้ผู้รับ และผู้ส่งสารมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น เช่นการอ่าน
ข่าวในปัจจุบันที่ลดความเป็นทางการลงแต่ยังคงรักษาความน่าเชื่อถือ และขณะเดียวกันก็เพ่ิมการพูด
ที่สร้างสีสันบรรยากาศความคุ้นเคยกับผู้ชม เพ่ือให้รู้สึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการมากขึ้น 
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  3.4) ระดับสนทนาทั่วไป เป็นภาษาระดับที่ใช้ในการพูดคุยกัน โดยต้องค านึงถึงความ
สุภาพ และการให้เกียรติคู่สนทนา จึงเป็นการพูดที่ไม่เป็นส่วนตัวเต็มที่ยังต้องระมัด ระวั งภาษาที่ใช้ 
ซึ่งอาจมีบุคคลอ่ืนที่ต่างกลุ่ม ต่างวัย หรือต่างระดับร่วมสนทนาด้วย การพูดที่มุ่งความสนุกสนานเฮฮา 
เพ่ือสร้างความเป็นกันเองจนเกินไป อาจท าให้ดูเป็นการพูดล่วงเกินคู่สนทนาก็เป็นได้ 
  3.5) ระดับกันเอง เป็นภาษาที่แสดงความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นกันเอง มักใช้ ในการ
ปรากฏตัวที่เน้นการแสดงหรือการละเล่นบางอย่างที่มุ่งให้ความบันเทิง ตลกขบขัน โดยเป็นการพูดจา
กันในวงจ ากัด เช่น กลุ่มเพ่ือนฝูง ครอบครัว ที่ไม่จ าเป็นต้องระวังระเบียบแบบแผนหรือค าท่ีสุภาพมาก
นักได้แก่ ภาษาถ่ิน ภาษาสแลง ภาษาท่ีใช้พูดประจ าวัน เป็นต้น 

 2.2.2.4 มาตรวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงด้านการใช้ภาษา 
 ผู้วิจัยด าเนินการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงด้าน
การใช้ภาษา ซึ่งพบว่า โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) เครือข่ายครอบครัวเฝ้า
ระวังและสร้างสรรค์สื่อ และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ได้ก าหนดมาตรวัด ไว้ดังนี้ 
 1) โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการ
ศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม, 2553) ประยุกต์ใช้แนวทางการ
วัดของ Gerbner เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสร้างระดับการวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงไว้
ดังนี้ 
           L - Language ภาษาที่ใช้ในละคร ที่มีความยาวตอนจบนั้น มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาที่คัด
กรองเพ่ือให้พูดน้อย แต่กินความหมายมาก แต่เมื่อเอามารวมความเอาเนื้อหาเรื่องของความรักและ
การชิงรักหักสวาท หรือความขัดแย้งในสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจะหลีกเลี่ยงภาษากระทบกระเทียบ 
เปรียบเปรย กระปะทะคารมไม่ได้ ระดับความขัดแย้งของการใช้ภาษา จากภาษาที่แสดงความขัดแย้ง
ไปจนถึงภาษาท่ีไม่เหมาะสม จัดระดับได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.4 มาตรวัดของโครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) 

1          2           3          4         5         6         7        8         9           10 

การแสดงความไม่เห็นด้วย                                                       ค าหยาบ วาจาหยาบร้ายแรง 

 โดยประเด็นที่ควรพิจารณาจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ดังนี้ การใช้ภาษาหยาบคาย การใช้ภาษา
ส่อเสียด หรือวิธีการสื่อสารที่แสดงให้เห็นความอาฆาตมาดร้าย รุนแรง การข่มขู่ที่อาจท าให้เกิดความ
ชาชิน การใช้ภาษาในลักษณะที่ท าลายความงดงามของภาษา การใช้ภาษาหรือถ้อยค าท าร้ายกัน จน
เห็นว่าการกระท าเช่นนี้เป็นเรื่องปกติ การใช้ภาษาผิดเพ้ียนจากไวยากรณ์ และความหมาย แต่ทั้งนี้
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ย่อมเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาตามวัฏจักรของโลก โดยมีเจตนาและรสนิยมที่
เหมาะสม 

 2) มาตรวัดเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและ
สร้างสรรค์สื่อ, 2555) ได้จ าแนกประเด็นเนื้อหาที่ควรจ ากัดในการจัดเรตติ้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย เพ่ือแบ่งประเภทของรายการตามสัญลักษณ์ที่ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับ
ผู้ชม เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.5 มาตรวัดเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

เนื้อหา ระดับ ประเด็น ค าอธิบาย 

การใช้ภาษา 
(Language) 

ระดับ 0 การใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะ 
สม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ 
สื่อความหมายในเชิงลบ 

ไม่มี 

การใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพ 
ก้าวร้าว รุนแรง ดูหมิ่น 
น ามาซึ่งการลดทอน 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ไม่มี 

ภาษาสแลง ไม่มี 

ระดับ 1 การใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะ 
สมล่อแหลม หมิ่นเหม่สื่อ
ความหมายในเชิงลบ 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่ 
สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยไม่เป็น
องค์ประกอบที่พบบ่อยในการน าเสนอ 

การใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพ 
ก้าวร้าว รุนแรง ดูหมิ่น 
น ามาซึ่งการลดทอน 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่ 
สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยไม่เป็น
องค์ประกอบที่พบบ่อยในการน าเสนอ 

ภาษาสแลง ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่ 
สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดย 1) ไม่เป็น
องค์ประกอบที่พบบ่อยในการน าเสนอ 2) 
หากเป็นค าพูดในชีวิตประจ าวันตามยุค
สมัยต้องไม่หยาบคาย หรือก้าวร้าว 
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ระดับ 2 การใช้ภาษาท่ีไม่
เหมาะสมล่อแหลม หมิ่น
เหม่ 
สื่อความหมายในเชิงลบ 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่องที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ โดยไม่ท าให้เกิดความเข้าใจ
ทางภาษาผิดเพ้ียน 

การใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพ
ก้าวร้าว รุนแรง ดูหมิ่น 
น ามาซึ่งการลดทอน 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่องที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ 
 

ภาษาสแลง มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่องที่ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ โดยไม่ท าให้เกิดความเข้าใจ
ทางภาษาผิดเพ้ียน 

ระดับ 3 การใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะ 
สม ล่อแหลม หมิ่นเหม่ 
สื่อความหมายในเชิงลบ 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การใช้ภาษาท่ีไม่สุภาพ 
ก้าวร้าว รุนแรง ดูหมิ่น 
น ามาซึ่งการลดทอน 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ภาษาสแลง มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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  3) มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา , 2558) ได้ประยุกต์ใช้แนว
ทางการวัดจาก Sexuality Scale ของ Silverman (1979) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างระดับการวัด
ค่าความเข้มข้นของความรุนแรงไว้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.6 มาตรวัดของมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 

นิยามการวัด รหัส ค าอธิบาย 

ภาษา 
(Language) 

L1 ภาษาส่อทางเพศ คือภาษาลามก สัปดน หยาบโลน อุตริ เป็นที่น่ารังเกียจใน
เรื่องเพศและเพศสัมพันธ์ 

L2 ภาษาหยาบคาย ค าหยาบคาย ค าด่าทอ สบถ แช่งด่า ก้าวร้าว ขาดความ 
สุภาพ วาจาชั่ว (พิจารณาจากบริบท) 

 
 จากมาตรวัดต่างๆ ในเรื่องการใช้ภาษานี้ ผู้วิจัยจึงน ามาประยุกต์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างตารางลงรหัส และน าไปสู่การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊กต่อไป 

 2.2.2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องการใช้ภาษา  

 งานวิจัยของ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) (2557) ท าการส ารวจในหัวข้อ 
ภาษาไทยบนสังคมออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุ 15-35 ปี ที่
พักอาศัยในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ านวน 1,218 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.7 
เห็นว่าการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤติ และควรช่วยรณรงค์อย่างจริงจัง และมีเพียงร้อยละ 
15.3 เท่านั้นที่เห็นว่าปัจจุบันไม่ได้อยู่ในขั้นวิกฤติจึงไม่จ าเป็นต้องมีการรณรงค์ ส าหรับผู้ที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันมากที่สุด คือดารา/นักร้อง (ร้อยละ 36.0) รองลงมาร้อยละ 33.3 คือ 
สื่อมวลชน/นักข่าว และร้อยละ 19.2 คือครู/อาจารย์ ส่วนแหล่งที่มักจะพบเห็นการใช้ภาษาไทยที่
สะกด /ออกเสียง ผิดเพ้ียนไป หรือค าแปลกๆ บ่อยที่สุดนั้น ร้อยละ 77.4 บอกว่าเห็นจากการคุยไลน์ 
และการเขียนคอมเมนต์ผ่าน Facebook รองลงมาร้อยละ 15.8 เห็นจากการพูดคุยตามๆ กันในหมู่
เพ่ือนๆ และ ร้อยละ 6.8 เห็นจากพิธีกร ตัวละครในทีวี/ภาพยนตร์ ทั้งนี้ร้อยละ 38.8 ให้เหตุผลที่มัก
นิยมใช้ภาษาไทยผิดเพ้ียนไปในสังคมออนไลน์ ว่าใช้ตามๆ กัน จะได้เกาะกระแส รองลงมาร้อยละ 
32.4 ให้เหตุผลว่า สะกดง่าย สั้น และสื่อสารได้เร็ว และร้อยละ 26.9 ให้เหตุผลว่าเป็นค าที่ใช้แล้วรู้สึก 
ข า คลายเครียดได้  เมื่อถามถึงความรู้สึกที่เห็นการพูดหยาบคายของตัวละครทีวี / ภาพยนตร์ หรือ
การโพสต์ ข้อความหยาบคายผ่านสังคมออนไลน์ พบว่า ประชาชนร้อยละ 65.9 รู้สึกว่ารับได้แต่
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บางครั้งก็มากเกินไป รองลงมาร้อยละ 25.6 รู้สึกว่ารับได้ ไม่ซีเรียส และมีเพียงร้อยละ 8.5 เท่านั้นที่
รู้สึกว่ารับไม่ได้เลย สุดท้ายประชาชนร้อยละ 55.0 เชื่อว่าการให้สื่อมวลชน นักร้อง นักแสดง หรือ
บุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องจะสามารถสร้างจิตส านึกให้เกิดความนิยม
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องได้ขณะที่ร้อยละ 14.0 เชื่อว่าไม่ได้ และร้อยละ 31.0 ไม่แน่ใจ 

 งานวิจัยของ กานต์รวี ชมเชย (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ภาษาไทยเน็ต : ภาษาเฉพาะกลุ่มของคน
ไทยรุ่นใหม่ในการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต ที่เน้นศึกษาลักษณะของภาษาไทยเน็ตที่ปรากฏในปี 2555-
2556 และการปรากฏของภาษาไทยเน็ตในภาษาสื่อมวลชน และวรรณกรรมรักวัยรุ่น ผลการศึกษา
พบว่า ภาษาไทยเน็ตเป็นวิธีภาษาใหม่ของภาษาไทยที่ไม่ได้เกิดจากการผสมผสานระหว่างภาษาเขียน
และภาษาพูด แต่เกิดขึ้นในฐานะภาษาที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในการสื่อสารกัน
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ จ าแนกได้ 6 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแปรด้านการสะกดค า 2) 
การพิมพ์แบบพิเศษ 3) การใช้สัญญะรูป 4) การสร้างค าใหม่ 5) การใช้เครื่องหมาย และ6) การใช้
ภาษาอังกฤษปนภาษาไทย และภาษาไทยเน็ตที่พบในภาษาสื่อมวลชนใช้เพ่ือสื่อความหมายเชิงเสียดสี 
ล้อเลียน สร้างความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจ ส่วนในวรรณกรรมรักวัยรุ่นมีการใช้สัญญะรูป
เพ่ือแสดงสีหน้า อารมณ์ของ ตัวละคร และการพิมพ์ซ้ าเพ่ือแสดงเสียงต่างๆภายในเรื่อง 

 งานวิจัยของ ชาสินี ส าราญอินทร์, พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ และชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย (2557) 
ที่ศึกษาเรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีในรายการเจาะข่าวตื้น เพ่ือศึกษากลวิธีการใช้ภาษาที่พิธีกรใช้
เพ่ือเสียดสีในรายการ จ านวน 82 ตอน ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีในรายการเจาะ
ข่าวตื้น มี 10 กลวิธี ได้แก่ 1) การใช้ถ้อยค านัยผกผัน หมายถึง การพูดอย่างหนึ่งแต่ความหมายตรงกัน
ข้าม หรือการพูดสิ่งที่ผู้พูดเชื่อว่าเป็นเท็จ และการแสดง วัจนกรรมต่างๆ โดยละเมิดเงื่อนไขความ
จริงใจของวัจนกรรมประเภทนั้นๆ เช่น “ปลาบปลื้มจนแทบจะสิ้นสติกันเลยทีเดียว” เป็นต้น ซึ่งพบว่า
การใช้ถ้อยค านัยผกผัน เป็นกลวิธีการใช้ภาษาเสียดสีที่พบมากที่สุด 2) การใช้ค าเรียกบุคคล เป็นการ
ใช้วลีเพื่ออ้างถึงบุคคลโดยไม่ระบุชื่อ เช่น “พานนั่นพูดว่า ขู่ได้ขู่ไป อย่าให้พ่อกูกลับมาได้แล้วกัน” ท า
ให้ผู้ฟังสามารถตีความได้ว่าพิธีกรต้องการเสียดสีนายพานทองแท้ ชินวัตร เป็นต้น 3) การใช้การเล่น
ทางภาษา มีทั้งการเล่นเสียงพยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกต์ รวมไปถึงการเล่นค าหรือการเล่น
ความหมายซ้อนของค านั้นๆ เช่น “ภาษีเจริญ ภาษีเจริญ เจริญเลยทีเดียว” เป็นต้น 4) การใช้ความ
เปรียบ การกล่าวถึงสิ่งสองสิ่ง โดยสิ่งหนึ่งเป็นแบบหรือแนวที่ใช้เปรียบเทียบ ส่วนอีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่
ถูกเปรียบเทียบ เช่น “เรื่องคนไทยกับข้าวเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกอยู่แล้วครับ เหมือนกับเรื่องอาบ
อบนวดกับถนนเพชรบุรี นั่นแหละครับ” เป็นต้น 5) การสร้างค า การที่ผู้เสียดสีน าค ามาประกอบกัน
ในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้มีค าใหม่ หรือความหมายใหม่ขึ้น เพ่ือใช้เสียดสีผู้ถูกเสียดสี เช่น     “อภิมหา
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ซุปเปอร์โคตรโปรเจกต์ฟ้ืนประเทศไทย 2.2 ล้านล้าน งบประมาณโกงถุงยังชีพ โกงส้วม โกงน้ า โกงไข่ 
โกงเรือ โกงแพ ก็ตั้งหลายตังค์ครับ Tablet ก็ต้องซื้อ ข้าวก็ต้องรับจ าน า ราคานี่ก็ไม่ได้เกรงใจ
ตลาดโลกกันเลย ไหนจะคูปองโน่น นั่น นี่กันอีก” เป็นต้น 6) การแสร้งเสียดสีผู้อ่ืน ผู้เสียดสีจะใช้
ถ้อยค าเสียดสีสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้าหมายให้ถ้อยค าที่กล่าวนั้นไปกระทบถึงผู้ถูกเสียดสี เช่น 
พิธีกรแสดงทัศนะไม่เห็นด้วยกับการที่นางนลินีตอบค าถามว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต แค่
เป็นเพียงเพ่ือนกัน ซึ่งพิธีกรมองว่า ตัวเองเป็นอย่างไรก็มักจะคบเพ่ือนอย่างนั้น แต่ในตอนท้ายพิธีกร
ได้กล่าวว่า “สะท้อนความเป็นตัวตนของ she อีกหนึ่งคนท่ีแต่งตั้งให้เป็น รมต. อีกเหมือนกัน” ซึ่งเป็น
การเสียดสีไปกระทบอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงในตอนแรก เป็นต้น 7) การยกตัวอย่าง การที่ผู้เสียด
สียกตัวอย่างเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการเสียดสีผู้ถูกเสียดสี เช่น พิธีกรใช้กลวิธี
การยกตัวอย่าง โดยกล่าวว่า “ประชาธิปัตย์นี่ก็กู้มาแล้วตั้งแปดแสนล้านนะ” เพ่ือต้องการเสียสี นาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อครั้งสมัยด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นต้น 8) การใช้ความหมายแฝง การ
ใช้ถ้อยค าที่มีความหมายแฝงไม่ใช่ถ้อยค าที่มีความหมายประจ าค า เป็นความหมายในแง่มุมที่ลึกซึ้ง
บางแง่มุมซึ่งสัมพันธ์กับค าค านั้น เช่น “สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้อนุมัติงบประมาณท้องถิ่นเพ่ือ
เอาไว้ท าโน่นท านี่กันครับ เอาไว้พัฒนาให้สิ่งต่างๆ แต่เรื่องของเรื่องเนี่ย ท้องถิ่นเนี่ยมันควรจะมีสีที่
ถูกต้องด้วย จึงจะได้รับการแจกจ่ายตังค์ไปท าโน่นท านี่ได้ครับ” พิธีกรใช้ค าว่า “สี” ซึ่งมีความหมาย
ประจ าค าว่า “ลักษณะของแสงสว่าง ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็น ขาว ด า แดง เขียว เป็นต้น แต่สื่อถึง
ความหมายแฝง “การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย” เป็นต้น 9) การยกค ากล่าวของบุคคล การที่ผู้เสียดสีอ้างอิงค า
กล่าวของบุคคลอ่ืน เพ่ือต้องการเสียดสี เช่น “ผู้ว่าการแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นนะครับ ก็บอกว่าสู้
ได้ครับ สู้ได้ ถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่า เอาอยู่ค่า” พิธีกรอ้างค ากล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีที่เคยให้สัมภาษณ์ การแก้ปัญหาเรื่องการป้องกันน้ าท่วมว่า  “เอาอยู่ค่า” แต่แล้วก็ไม่
สามารถป้องกันน้ าท่วมได้ เป็นต้น 10) การใช้ค าไม่เจาะจงเป้าหมาย การเลือกใช้ค าที่มีความหมาย
กว้างสามารถอ้างอิงถึงบุคคลได้เป็นจ านวนมาก ไม่จ ากัดว่าจะอ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
เพ่ือกล่าวถึงผู้ถูกเสียดสีเพียงบุคคลเดียว เช่น “โหนี่ สถาบันการบ่อนนี่เยี่ยมกว่าสถาบันการบางอย่าง
อีกนะเนี่ย มีคุณธรรมมั้ยล่ะ” พิธีกรใช้ค าว่า  “สถาบันการบางอย่าง” ไม่ได้มีการเจาะจงลงไปว่า ต้อง
เป็นการท างานของหน่วยงานไหน เพ่ือเสียดสีการท างานของหน่วยงานที่มีความหมายกว้าง เป็นต้น 

 งานวิจัยของ เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล  (2544) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์วาทกรรมบน
อินเทอร์เน็ต Bulletin Board ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบวาทกรรมที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบทางภาษาที่ไม่เป็นทางการ มีลักษณะภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียน เช่น ลงท้าย
ประโยคด้วยค าว่า “เนี่ย” “ว่าไง” เป็นต้น มีการใช้ค ารุนแรงหรือหยาบคาย เมื่อเกิดความขัดแย้ง เช่น 
ใช้ค าว่า “เอ้ีย” แทนค าว่า “เหี้ย” และยังแฝงไปด้วยอุดมการณ์ทางความคิดเชิงขัดแย้ง โดยส่วนใหญ่
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จะเป็นเรื่องอุดมการณ์ทางการเมือง สังคม และศาสนา พบความขัดแย้งรุนแรงในห้องโต๊ะราชด าเนิน
มากที่สุด 

 งานวิจัยของ ศิรินภา พรหมค า (2536) ที่ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาพูดในละครโทรทัศน์ไทย 
เน้นการวิเคราะห์ภาษาศาสตร์เชิงสังคม ผลการวิจัยพบว่า ค าเรียกที่พบในละคร แบ่งออกได้เป็น 2 
ชนิด คือ ค าที่ใช้เรียกตนเอง ซึ่งมีการใช้ภาษาระดับทางการ และสุภาพ โดยผู้พูดจะพิจารณาตัวแปร
ต่างๆ เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม และความสัมพันธ์ เพ่ือที่จะใช้ค าให้
ถูกต้อง และค าที่ใช้เรียกผู้ที่พูดด้วย จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การที่คู่สนทนาใช้ค าระดับเดียวกัน 
และการที่คู่สนทนาใช้ค าต่างระดบักัน การใช้ค าก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรของสังคมด้วย  

 2.2.3 ความรุนแรง (Violence)  
 2.2.3.1 นิยามและความหมาย 
 ความรุนแรง เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่เกิดในสังคม จากการการใช้ก าลังทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลเสียตามมาต่อร่างกาย จิตใจ และเพศ ของตนเองหรือผู้อื่น ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การฆ่า
ตัวตาย และการท าร้ายร่างกาย การใช้วาจาคุกคาม หรือการข่มขู่ เป็นต้น โดยผลที่เกิดจากความ
รุนแรงนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายมากมาย และท าให้เกิดการพัฒนาไปในทางทีไม่ดี เช่น การ
บาดเจ็บและการเสียชีวิต  

ศรัญญา อิชิดะ (2553) ได้ให้นิยามของค าว่า พฤติกรรมความรุนแรง หมายถึง  
การแสดงออก หรือการกระท าใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจ แบ่งเป็น 2 ลักษณะได้แก่ ลักษณะของพฤติกรรมความรุนแรงที่แสดงออกทางกาย 
ได้แก่ การใช้เท้าเตะ หรือถีบ การใช้ก าปั้นต่อย การใช้ฝ่ามือ ตบ ตี หรือกระชาก การใช้อาวุธ 
หรือสิ่งของท าร้ายร่างกาย เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ และลักษณะของพฤติกรรมความ
รุนแรงที่แสดงออกทางวาจา ได้แก่ พูดจาเยาะเย้ย พูดจา ดูหมิ่น ใช้ค าพูดที่มีลักษณะมุ่งร้าย
ให้คนอ่ืนได้รับผลกระทบบอบช้ าทางด้านจิตใจ ใช้ค าพูดข่มขู่ คุกคาม ให้คนอ่ืนรู้สึกหวาดกลัว 
และรู้สึกไม่ปลอดภัย 

Dollard, J., Doob, L. W., Miller, N. E., Mowrer, O. H., & Sears (1939) กล่าวว่า 
พฤติกรรมการใช้ความรุนแรงที่มีต่อความรุนแรงระหว่างบุคคล ได้ถูกให้ค าจ ากัดความว่า เป็น
พฤติกรรมของบุคคลที่ต่อสู้กับบุคคลอื่น ซึ่งตั้งใจหรือพยายามที่จะคุกคาม หรือท าให้ร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บทุกข์ทรมานอย่างแท้จริง พฤติกรรมเหล่านี้ถูกรวมอยู่ในค าจ ากัดความที่กว้าง
กว่าค าจ ากัดความของความก้าวร้าว  
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Barden (1994) ให้ความหมายว่า  

การใช้ก าลังทางกายหรือพลังอ านาจใน การคุกคามผู้อ่ืนให้บาดเจ็บทางกาย หรือทางจิตใจ 
หรือท าให้รู้สึกขาดความปลอดภัยรวมถึงการเมินเฉย และการละเลยด้วย   

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ส านักนายกรัฐมนตรี  (2535) ให้
ความหมายว่า  

การกระท าใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ โดยการ
บังคับ ขู่ เข็ญ ทุบตี คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะ และในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็น
ผลหรืออาจเป็นผลท าให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย และจิตใจแก่ผู้ถูกกระท า  

พรดี ลิมปรัตนากร (2547) ให้ความหมายว่า  
พฤติกรรมความรุนแรง หมายถึงการกระท าที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทาง
ร่างกาย วาจา และจิตใจ ต่อตนเอง ผู้อ่ืน กลุ่มคน หรือชุมชน อย่างจงใจ โดยการบังคับ ขู่
เข็ญ ท าร้าย ทุบตี คุกคาม กีดกันเสรีภาพ ทั้งในที่สาธารณะ และในการด าเนินชีวิตส่วนตัว ซึ่ง
เป็นผลหรืออาจเป็นผลให้เกิดการบาดเจ็บ การตาย ความทุกข์ ทรมานทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจแก่ผู้ถูกกระท า 

World Health Organization (1999) ให้ความหมายของ 
การใช้ความรุนแรง หมายถึง การกระท าที่มีเจตนาที่แสดงออกมาทางร่างกาย การขู่บังคับ 
การแสดงอ านาจ ต่อตนเองบุคคลอ่ืน กลุ่มบุคคล หรือชุมชน เพ่ือก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การ
เสียชีวิต ความสะเทือนใจ ความสูญเสีย หรือการถูกทอดทิ้ง  

 2.2.3.2 องค์ประกอบของความรุนแรง 
 จากความหมายของการกระท าความรุนแรงนี้เมื่อพิจารณาในมิติขององค์ประกอบของความ
รุนแรง (Components of Violence) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (The World Health Organization: 
WHO,1999) พบว่า การเกิดภาวะความรุนแรงมี 3 องค์ประกอบหลัก  
 1)  ปัจจั ยน า เข้ า  ( Input) หมายถึ ง  ความจงใจที่ จะท า ให้ เกิดผลของการกระท า  
( Intentionality) ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง  Intentional Physical Force, Sexual, 
Psychological 
 2) เหยื่อ (Victim) หมายถึง ผู้ถูกกระท า ซึ่งมีหลายระดับ ได้แก่ Person/Individual, 
Group/Interpersonal, Community, Societal 
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 3) ผลลัพธ์ (Results) หมายถึง ผลจากการกระท าที่เกิดจากความจงใจที่มีต่อเหยื่อแสดงออก
ในรูปของ Injury, Death, Psychological harm, Maldevelopment/Deprivation 

 การกระท าความรุนแรงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความรุนแรงที่เกิดจากความ
ตั้งใจ (Intentionality) และความรุนแรงที่เกิดจากความไม่ได้ตั้งใจ (Unintentionality) โดยบัญชี
จ าแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (International Classification of Diseases and 
Related Health Problem : ICD-10) ได้จ าแนกกลุ่มของความรุนแรงจากการบาดเจ็บที่เกิดจาก
ความไม่ได้ตั้งใจ (Unintentional injuries) เป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) หรือ
เหตุการณ์ไม่คาดคิด (Random events) ในขณะที่กลุ่ มการบาดเจ็บที่ เกิดจากความตั้ ง ใจ 
(Intentional injuries) เป็นการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง (Violence)  ซึ่งสอดคล้องกับ
องค์ประกอบของการใช้ความรุนแรงตามความหมายของ WHO ทั้ง 3 องค์ประกอบดังนี้ 
 1) การท าร้ายตนเอง (Self-inflicted injury) ถูกจัดอยู่ ในกลุ่มความรุนแรงต่อตนเอง 
(Selfdirected violence) โดยมีเหยื่อเป็นตัวบุคคล 
 2)  ค ว า ม รุ น แ ร ง ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล  ห รื อ ก า ร ท า ร้ า ย บุ ค ค ล อ่ื น  ( Interpersonal 
violence/Homicide) ถูกจัดแยกเป็นประเภทความรุนแรงเดียวกับของการจ าแนกประเภทความ
รุนแรงโดยองค์การ อนามัยโลก โดยเหยื่อเกิดข้ึนระหว่างบุคคล หรือกลุ่มคน อาทิเช่น คนในครอบครัว 
(เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ฯลฯ) คนใกล้ชิด หรือกลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น 
 3) สงคราม (War) เป็นความรุนแรงทางการเมือง ประเภทความรุนแรงระหว่างกลุ่ม โดยมี
เหยื่อเป็นกลุ่มคนในชุมชน หรือในสังคม 

 2.2.3.3 ลักษณะของความรุนแรง 
การจ าแนกความรุนแรง (Typology of violence) องค์การอนามัยโลก (1999) ได้พัฒนาวิธีการ
จ าแนกการกระท าความรุนแรงออกตามประเภทความรุนแรง (Types of violence) และลักษณะของ
การใช้ความรุนแรง (Nature of violent acts)  จ าแนกจาก 3 กลุ่มที่แบ่งตามผู้ที่กระท าความรุนแรง
ดังกล่าวข้างต้นออกไปได้อีกดังนี้ 
 1) การกระท าความรุนแรงต่อตนเอง (Self-directed violence) สามารถแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 
  1.1) การฆ่าตัวตาย (Suicidal behavior) 
  1.2) การท าร้ายตนเอง (Self-abuse) 
 2) การกระท าความรุนแรงต่อผู้อ่ืน (Interpersonal violence) สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท 
คือ 
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  2.1) ความรุนแรงในครอบครัวและคู่ครอง (Family and intimate partner 
violence) พิจารณาความรุนแรงที่กระท าต่อสมาชิกในครอบครัว เช่น การใช้ความรุนแรงต่อบุตร/
เด็ก การใช้ความรุนแรงต่อคู่ครอง สตรี การใช้ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยปกติความรุนแรง
ประเภทนี้จะปรากฏที่บ้านเป็นส าคัญ ดังนั้นจึงมีการเรียกความรุนแรงประเภทนี้ว่า  “ความรุนแรง
ภายในครัวเรือน (Domestic violence)” 
  2.2) ความรุนแรงในชุมชน (Community violence) พิจารณาความรุนแรงที่กระท า
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว เช่น การใช้ความรุนแรงต่อคนในชุมชน คนรู้จัก 
(Acquaintance) การใช้ความรุนแรงต่อคนนอกชุมชน คนแปลกหน้า (Stranger) เป็นต้นโดยปกติ
ความรุนแรงประเภทนี้จะไม่ปรากฏในบ้าน เช่น โรงเรียน ที่ท างาน คุก หรือโรงเลี้ยงเด็ก เป็นต้น 
 3) ความรุนแรงในสังคม (Collective violence) เป็นการกระท าความรุนแรงโดยกลุ่มบุคคล 
(Large groups of individuals) หรือเป็นการกระท าความรุนแรงโดยรัฐ ซึ่งแต่ละกลุ่มแสดงการ
ขับเคลื่อนทางสังคม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ หรือแย่งชิงผลประโยชน์ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
ประเภทของความรุนแรงในสังคม สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทตามผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง คือ 
  3.1) ความรุนแรงทางสังคม เช่น การต่อสู้ทางชนชั้น การก่อการร้าย การก่อม็อบ  
เป็นต้น 
  3.2) ความรุนแรงทางการเมือง เช่น สงคราม ปฏิบัติการทางกฎหมาย ความขัดแย้ง
ระหว่างรัฐ เป็นต้น 
  3.3) ความรุนแรงทางเศรษฐกิจ เช่น การต่อต้านโดยการท าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หยุดชะงัก ตัวอย่างเช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น 

 ลักษณะของการกระท าความรุนแรง สามารถแบ่งได้ 4 รูปแบบ ตามวิธีการที่ใช้ในการ
แสดงออกถึงความรุนแรง ได้แก่ 
 1) ความรุนแรงทางร่างกาย (Physical violence) หมายถึง การได้รับบาดเจ็บโดยผู้กระท า
ความรุนแรงในรูปแบบการตี เฆี่ยน เตะ กัด หรือวิธีอ่ืนท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับบาดเจ็บ เช่น กระดูก
แตกหัก เป็นแผลเลือดออก เขียวช้ า แผลพุพองจากไฟไหม้ ถูกสารพิษ รวมไปถึงการมีเรื่องทะเลาะ
วิวาท เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ ซึ่งจะต้องค านึงถึงบริบทของแต่ละวัฒนธรรมด้วย  
 2) ความรุนแรงทางจิตใจ (Psychological violence) หมายถึง การท าร้ายจิตใจ ควบคุม
บังคับอย่างไม่มีเหตุผล ท าให้ได้รับความอับอาย รู้สึกด้อยค่าหรือลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
 3) ความรุนแรงทางเพศ (Sexual violence) หมายถึง การกระท าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ถูกกระท าเป็นเครื่องมือตอบสนองความต้องการทางเพศ หรือตกลงยินยอมร่วม 
และการกระท านั้น อาจใช้ก าลังบังคับข่มขู่ หรือหลอกล่อ ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 



62 
 
 4) ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความสูญเสียหรือการละเลย/ทอดทิ้ง (Deprivation or neglect) 
หมายถึงการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และคุ้มครองอย่างเหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการทอดทิ้งทาง
กาย การทอดทิ้งทางกาย หมายถึง ไม่ให้อาหารอย่างเพียงพอ ไม่ดูแลสุขภาพ ไม่ดูแลยามเจ็บป่วย ไม่
คุ้มครองจากอันตรายหรืออุบัติเหตุ ในที่นี้ ได้แก่ 
  4.1) ทอดทิ้งไว้กับบุคคลรับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่สาธารณะ เช่นสถานรับเลี้ยงเด็ก 
สถานพยาบาล บ้านพัก คนชรา เป็นต้น 
 4.2) ละทิ้งโดยไม่จัดให้มีการป้องกัน ดูแลสวัสดิภาพ หรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสม 
  4.3) จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ าเป็นแก่การด ารงชีพหรือสุขอนามัย จนน่าจะเกิด
อันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือปฏิบัติต่อผู้ถูกกระท าในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือ 
พัฒนาการของในแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน 

 2.2.3.4 อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมความรุนแรง 
 สื่อ มีทั้งประโยชน์และพิษภัย สื่อเป็นแหล่งให้ความรู้มากมาย แต่ในขณะเดียวกัน สื่อก็แฝงไป
ด้วยพิษภัย ทั้งภาพความรุนแรงจากข่าวอาชญากรรม ภาพของละคร ที่มีเนื้อหารุนแรง ความรุนแรงที่
เด็กอาจจดจ า และน าไปเลียนแบบได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมรุนแรง ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 ศรีเรือน แก้วกังวาล (2549) ได้กล่าวว่า ปัญหาของวัยรุ่นส่วนหนึ่งนั้นมีอิทธิพลมาจาก
สื่อสารมวลชน ทั้งภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีโอ ที่มีบทบาทต่อความคิด ทัศนคติของเด็ก มีการถ่ายทอด
ภาพความรุนแรง ความสัมพันธ์ทางเพศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กเชื่อถือ ยึดเอาเป็นแบบอย่าง เด็กได้เห็นภาพ
หวาดเสียวใน ขณะที่เด็กยังอยู่ในวัยที่รับเรื่องเหล่านั้นไม่ได้ หรือยังไม่สามารถแยกแยะตรึกตรองได้ว่า
สิ่งที่เห็น หรือได้ยินนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไร นิตยสาร วารสารหนังสือ หรือ วีดีโอ ส่วนใหญ่มักเป็น
บุคคลที่ดูมีความเก่งเกินจริง มีความสามารถในด้านต่างๆทุกด้าน เด็กวัยรุ่นมีสภาพธรรมชาติที่ส าคัญ 
คือแสวงหา ปรัชญาอุดมการณ์ชีวิต เลียนแบบ และนับถือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ จึงยึดถือบุคคล
เหล่านั้นเป็นแบบอย่าง ซึ่งเด็กอาจมีความสามารถไม่เพียงพอ หรือบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นเพียงผู้สร้าง
คิดฝันขึ้น ไม่มีบุคคลเช่นนั้นในชีวิตจริง เมื่อเขาไม่สามารถถีบตัวไปถึงเป้าหมายที่นึกฝันวางไว้ จึงท าให้
เกิดความสับสน จนอาจเป็นวัยรุ่นที่ต้องใช้กลไกป้องกันตัวมากมาย เพ้อฝัน หรือแสดงออกแปลกๆ 
เพ่ือให้ตนได้ เป็น “พระเอก” “นางเอก” ตามที่ตนเรียนรู้และเลียนแบบจากสื่อมวลชน ทั้งโดยรู้ตัว
และไม่รู้ตัว ในบางกรณีกลายเป็นเด็กเคร่งเครียด หรือประพฤติผิดทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 นอกจากนี้ ยงยุทธ วงศ์ภิรมณ์ศานต์ (2547) กล่าวว่าอิทธิพลของสื่อโทรทัศน์มีผลต่อ
พฤติกรรมเด็กโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ลูก เนื่องจากไม่รู้วิธีจัดการ
เวลา เมื่อต้องท าภารกิจของตนจึงมักปล่อยให้ลูกอยู่นิ่งๆ หน้าจอโทรทัศน์ นอกจากนี้ยังไม่มีกิจกรรม
สร้างสรรค์ เนื่องจากไม่เห็นผลร้ายที่จะตามมา ดังนั้นจึงไม่ควรให้เด็กดูทีวี นานเกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน 
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เพราะการดูทีวีมากจะท าให้เด็กมีสมาธิสั้น ไม่รู้จักการท างานให้ส าเร็จ ความคิดสร้างสรรค์ลดลง มี
ปัญหาเรื่องสติปัญญา เกิดปัญหาความรุนแรงในด้านการเลียนแบบ ความชินชาและความยับยั้งชั่งใจ  
 สอดคล้องกับคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชนและผู้สูงอายุ วุฒิสภา  (2544) กล่าวว่า
สาเหตุแห่งความรุนแรงประการหนึ่งเกิดจากสื่อที่ผลิตในรูปแบบต่างๆ มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การเรียนรู้บุคคล อาจเรียนรู้การกระท าความรุนแรงจากสื่อในรูปแบบต่างๆ นานๆ เข้าจนกลายเป็น
ค่านิยมหรือความชินชาที่รู้สึกว่าการกระท านั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่เป็นความผิดแต่อย่างใด โดย
สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งได้ เช่น ความรุนแรงจากสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ ทีวี วิดีโอ 
เป็นต้น  
 นอกจากนี้ วิโรจน์ อารีย์กุล (2553) กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงในเด็กวัยรุ่นจะมีปัจจัยต่างๆ 
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหลายปัจจัยร่วมกัน ส่งเสริมให้มีความรุนแรงเกิดขึ้น เช่น ปัญหาทางด้าน
พันธุกรรม ฮอร์โมน ความผิดปกติทางด้านร่างกาย พ้ืนฐานทางด้านอารมณ์ การเลี้ยงดู สภาพทางด้าน
ครอบครัว วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อถือ เชื้อชาติ ตลอดจนกฎเกณฑ์ทางด้านสังคมและกฎหมาย
ต่างๆ แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่น าไปสู่ความรุนแรงที่เราพบเห็นเป็นประจ ามีอิทธิพลอย่างมาก คือ สื่อต่างๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ วิดีโอ เกมคอมพิวเตอร์ และสิ่งที่จะชักจูงน าไปสู่ความรุนแรงได้ง่ายมากขึ้น คือ 
พวกเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมต่างๆ ยา สารเสพติด ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเด็กวัยรุ่นเป็นกลุ่มเสี่ยง 
และล่อแหลมต่อสิ่งดังกล่าว ถ้าหากไม่มีการควบคุมก ากับดูแลที่ดี ในปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้จะมี
ผลเสียเกิดข้ึนตามมากับเด็กวัยรุ่นมากกว่าผลดีที่เด็กวัยรุ่นควรจะได้รับ  
 จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า อิทธิพลของสื่อสามารถส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่รุนแรงได้ เป็น
การปลูกฝังทางอ้อมที่มีผลในระยะยาว โดยความรุนแรงเกิดต่างๆ มีอยู่ ในสื่อไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์ 
ละคร หรือภาพข่าวความรุนแรง ซึ่งในวัยเด็กที่ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่า สิ่งที่รับชมเป็นสิ่งที่ควรท า
หรือไม่ควรท า จึงเกิดการเลียนแบบจากสื่อได้ง่ายนั่นเอง 

 2.2.3.5 แนวคิดเก่ียวกับเรื่องการใช้ความรุนแรง 
  1) แนวคิดความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) 
  แนวคิดนี้แบ่งความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งได้แก่ ความรุนแรงทางตรงชั้นบุคคล 
(Direct/Personal Violence) ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) และความรุนแรง
เชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) โดยชี้ให้เห็นว่า ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของเรานั้น
มิอาจแยกส่วน โดยพิจารณาแต่ภาพเชิงปรากฏการณ์ที่เห็น และมุ่งแก้ไขปัญหาเป็นปัจเจก ทั้งนี้ความ
รุนแรงที่เห็นรับรู้ได้ดังกล่าวเรียกว่าเป็น “ความรุนแรงทางตรง” (Direct Violence) เป็นปรากฏการณ์
ที่เห็นได้ชัดเจน ด้วยตาเปล่า และรับรู้ได้ เพราะมีร่องรอยปรากฏให้เห็นบนร่างกายของมนุษย์ ในรูป
ของบาดแผล การสูญเสียชีวิต รวมทั้งความเสียหายต่อวัตถุ และทรัพย์สินของผู้คน การท าทารุณกรรม 
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และการท าร้ายร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ หรือการฆ่าฟันกันของผู้คน ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เห็นได้ง่ าย 
ชัดเจน แต่ความรุนแรงอีกรูปแบบคือ ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง (Structural Violence) ซึ่งหมายถึง
โครงสร้างที่ท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนในสถานภาพหนึ่งกับคนในอีกสถานภาพ
หนึ่ง ผู้ที่มีอ านาจมากกว่าเอารัดเอาเปรียบผู้ที่มีอ านาจน้อยกว่าในกระบวนการปฏิสัม พันธ์ และ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน โครงสร้างสังคมนี้มุ่งเพ่ือรักษาสถานภาพของฝ่ายที่ได้เปรียบเชิงอ านาจให้คง
ความได้เปรียบนั้นไว้ และสุดท้าย คือความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม (Cultural Violence) เป็นการขยาย
ปริมณฑล การพิจารณาเรื่องความรุนแรงให้ลึกซึ้งออกไปจากการมองเห็นความรุนแรงที่เป็นเพียงการ
มุ่งไปที่การกระท า หรือการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ต่อมนุษย์ด้วยกันเอง โดยมีผู้กระท าที่ชัดเจนทั้ง
บุคคล และโครงสร้างไปสู่ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งครอบคลุมปริมณฑลที่ใช้ในการด ารงชีวิต (เช่น 
ศาสนา อุดมการณ์ ภาษา ศิลปะ เป็นต้น) หรือเป็นระบบความเชื่อที่ยอมรับความรุนแรงที่ท าหน้าที่ให้
การสนับสนุนรองรับความรุนแรงทั้งทางตรงและเชิงโครงสร้าง โดยท าให้คนรู้สึกว่าความรุนแรงเป็นสิ่ง
ที่ถูกต้อง หรือยอมรับได้ หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่เรื่องผิดร้ายแรงอะไร กล่าวให้ชัดคือ การศึกษาเรื่อง
ความรุนแรงนั้นมีสองมิติคือ มิติเรื่องการใช้ความรุนแรง คือรูปแบบความรุนแรง การเห็นผู้กระท า 
และผู้ถูกกระท าความรุนแรง และมิติเรื่องกระบวนการให้ความชอบธรรมกับการใช้ความรุนแรง ซึ่ง
เป็นการพิจารณารูปแบบวิธีการที่ความรุนแรงถูกท าให้กลายเป็นเรื่องชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับใน
สังคมโดยรวมได้อย่างไร 
  2) แนวคิดความรุนแรงในวัยรุ่น 
  ความรุนแรงในวัยรุ่นในสังคมปัจจุบันมีจ านวนมากข้ึน และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
ดังเราจะเห็นเป็นข่าวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เช่น เด็กนักเรียนอาชีวะยกพวกตี กัน เด็กวัยรุ่นใช้ปืนยิง
คู่อริ และยิงตัวตาย กลุ่มเด็กวัยรุ่นรุมข่มขืนเด็กผู้หญิง ฯลฯ มีการใช้อาวุธที่รุนแรงและอันตราย เช่น 
มีด ปืน วัตถุระเบิด เพราะเด็กวัยรุ่น เป็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ 
วุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ การปรับตัวเข้าอยู่ในสังคม ที่ส าคัญโดยธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น เป็นช่วง
ระยะเวลาแห่งการเรียนรู้หาประสบการณ์ อยากลองสิ่งแปลกใหม่ และท าในสิ่งที่ท้าทาย โดยมี
ความรู้สึกว่าตนเองแน่ เก่ง ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน ซึ่งเป็นสาเหตุน าไปสู่การมีพฤติกรรม
เสี่ยง หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ในวัยรุ่นมากมาย  

 
 2.2.3.6 มาตรวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงด้านความรุนแรง 
 ผู้วิจัยด าเนินการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงด้าน
ความรุนแรง ซึ่งพบว่า โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) เครือข่ายครอบครัวเฝ้า
ระวังและสร้างสรรค์สื่อ และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา ได้ก าหนดมาตรวัด ไว้ดังนี้ 



65 
 
 1) โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการ
ศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม , 2553) ประยุกต์ใช้แนวทางการ
วัดของ Gerbner เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสร้างระดับการวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงไว้
ดังนี้ 
           V - Violence ความรุนแรง ซึ่งมีความขัดแย้งเป็นต้นก าเนิด ในที่นี้หมายถึง การแสดงออก
อย่างรุนแรงด้วยพฤติกรรม รวมถึงภาพที่เสนอความรุนแรงโหดเหี้ยม ทารุณ การฆ่าฟัน การท าลาย
ล้าง 

ตารางท่ี 2.7 มาตรวัดของโครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) 

1          2          3          4          5          6           7          8           9          10 

ความขัดแย้ง                                                      ท าร้ายร่างกาย การท าลายล้างอย่างรุนแรง 

 โดยประเด็นที่ควรพิจารณาจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ดังนี้ การใช้ก าลังท าร้ายผู้อื่นในลักษณะที่
ท าให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติ ความรุนแรงด้วยลักษณะภาพทั้งหมดที่แสดงออกมา การแสดง
ความรุนแรงในลักษณะที่เหมือนจริงเกินไป เช่น เลือดสาดกระจาย การแสดงความอาฆาตมาดร้าย
อย่างรุนแรง การท าลายประหัตประหารกันเพ่ือความสะใจ และความรุนแรง การใช้อาวุธต่างๆ ท า
ร้ายกัน ความโหดร้ายป่าเถื่อน การแสดงให้เห็นการใช้อาวุธ และวิธีการท าร้ายในแบบต่างๆ ที่แสดง
วิธีการอย่างชัดเจน 

 2) มาตรวัดเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและ
สร้างสรรค์สื่อ, 2555) ได้จ าแนกประเด็นเนื้อหาที่ควรจ ากัดในการจัดเรตติ้งของสถานีวิทยุโทรทัศน์ใน
ประเทศไทย เพ่ือแบ่งประเภทของรายการตามสัญลักษณ์ที่ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับ
ผู้ชม เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.8 มาตรวัดเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ 

เนื้อหา ระดับ ประเด็น ค าอธิบาย 
ความรุนแรง 
(Violence) 

ระดับ 0 การแสดงที่ท าให้ผู้ชมเกิด
ความรู้สึกสะเทือนใจสะเทือน
ขวัญ หวาดกลัวหรือวิตก 

ไม่มี 

 
การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง ไม่มี 

การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ไม่มี 

การใช้ความรุนแรง ต่อสิ่งมีชีวิต
อ่ืน หรือวัตถุสิ่งของ 

ไม่มี เว้นแต่เป็นการสาธิตเพ่ือให้
ความรู้ หรือพัฒนาการเรียนรู้ เช่น 
การฝึกสัตว์เลี้ยง 

การแสดงให้เห็นเหตุการณ์หรือ
อันตรายร้ายแรง 

ไม่มี 

การใช้อาวุธ ในการท าร้ายผู้อื่น 
ตนเอง สิ่งของ 

ไม่มี เว้นแต่เป็นการแสดงของตัว
ละครที่ไม่ใช่มนุษย์หรือไม่มีลักษณะ
คล้ายคลึงมนุษย์ หรือไม่เป็นเนื้อหา
หลักของเรื่อง หรือการน าเสนอ โดย
ไม่น าเสนอในลักษณะชี้น า ชักจูง 

การดัดแปลงสิ่งของรอบตัว 
ให้เป็นอาวุธ ในการท าร้าย 
ผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ 

ไม่มี เว้นแต่เป็นการแสดงของตัว
ละครที่ไม่ใช่มนุษย์หรือไม่มีลักษณะ
คล้ายคลึงมนุษย์ หรือไม่เป็นเนื้อหา
หลักของเรื่อง โดยไม่น าเสนอใน
ลักษณะชี้น า ชักจูง 

ความรุนแรงในรูปแบบ 
จินตนาการ (Fantasy 
Violence) 

ไม่มี เว้นแต่เป็นการแสดงของตัว
ละครที่ไม่ใช่มนุษย์หรือไม่มีลักษณะ
คล้ายคลึงมนุษย์ เช่น การ์ตูนบีโธ
เฟน (สุนัขทั้งเรื่อง) โดยไม่เป็น
เนื้อหาหลักของเรื่อง หรือการ
น าเสนอ และไม่น าเสนอ ในลักษณะ
ชี้น าชักจูง 
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การกระท าอันผิดกฎหมาย 
รวมทั้งการใช้หรือการแสดงให้
เห็นสารเสพติดของมึนเมาทุก
ประเภทการพนัน และการ
ค้าประเวณี 

ไม่มี 

พ้ืนที่ หรือสถานที่เฉพาะที่ 
ไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก 

ไม่มี เว้นแต่เป็นการสาธิตให้ความรู้ 
หรือ 
พัฒนาการเรียนรู้ หรือเป็นเรื่องใน
จินตนาการ (แฟนตาซี) หรือการ์ตูน
ส าหรับเด็ก โดย 1) ไม่เป็น
องค์ประกอบที่พบบ่อยในการ
น าเสนอ 2) ไม่น าเสนอในลักษณะ
ชี้น า ชักจูง 3) ไม่เน้นการแสดงถึง
กิจกรรมที่ด าเนินในสถานที่นั้น เช่น
การ์ตูน มิกกี้เมาส์เต้นร าในบาร์ เป็น
ต้น 

เหตุการณ์ กิจกรรมพฤติกรรม 
หรือความเชื่อที่ชักจูงไปสู่
อันตราย หรือเสี่ยงต่อการด าเนิน
ชีวิตในวัยเด็ก 

ไม่มี 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ ชาติ
พันธุ์ เพศ ศาสนา สถานะ ชนชั้น 
หรือการแสดงที่ก่อให้เกิด 
ทัศนคติในทางลบ ต่อบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลอ่ืน 

ไม่มี 

การใช้ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ 
ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 

ไม่มี 

ระดับ 1 การแสดงที่ท าให้ผู้ชม เกิด
ความรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือน
ขวัญ หวาดกลัว หรือวิตก 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยใน
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การน าเสนอ 2) ไม่แสดงขั้นตอนการ
กระท า และผู้ถูกกระท า 3) หากการ
แสดงขั้นตอนการกระท า และ
ผู้ถูกกระท าต้องไม่เน้นผลจากการ
กระท านั้นด้วยเทคนิคพิเศษและ
เสียงประกอบเพ่ือเพ่ิมความตื่นเต้น
ระทึกขวัญ  4) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคลให้ขึ้นข้อความก ากับ 
เช่น การทะเลาะวิวาท ที่มีการขว้าง
ปาสิ่งของ สาดน้า สาดสี การขู่
กรรโชกให้มอบของที่ต้องการ หรือ
ลักพาตัว การตายที่ไม่เห็นการ
ทรมาน การทุรนทุราย บาดแผลฟก
ช้าด าเขียว การบาดเจ็บมีเลือดออก
ที่ไม่สยดสยอง  

การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ
ไม่น าเสนอในลักษณะชี้น าชักจูง 
โดย 1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการน าเสนอ 2) ไม่แสดง
ขั้นตอนการกระท า และผลจากการ
กระท านั้น 3) หากเป็นการแสดง
ความสามารถเฉพาะบุคคลให้ขึ้น
ข้อความก ากับ 

การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ
ไม่น าเสนอในลักษณะชี้น าชักจูง 
โดย 1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการน าเสนอ 2) ต้องไม่แสดง
ขั้นตอนการกระท าและผู้ถูกกระท า
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หรือหากแสดงขั้นตอนการกระท า 
และผู้ถูกกระท าต้องไม่เน้นผลจาก
การกระท า 3) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคลให้ขึ้นข้อความก ากับ 
เช่น การต่อสู้ป้องกันตนเอง หรือ
เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น ชี้หน้า ผลักอก 
ชกต่อย ตบตี การตายที่ไม่เห็นการ
ทรมาน การทุรนทุราย การบาดเจ็บ
มีเลือดออกท่ีไม่สยดสยอง 

การใช้ความรุนแรง ต่อ 
สิ่งมีชีวิตอ่ืน หรือวัตถุสิ่งของ 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และไม่
น าเสนอในลักษณะชี้น าชักจูง โดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยใน
การน าเสนอ 2) ไม่แสดงขั้นตอนการ
กระท า และสิ่งที่ถูกกระท าหรือหาก
แสดงขั้นตอนการกระท า และสิ่งที่
ถูกกระท า ต้องไม่เน้นผลจากการ
กระท า เช่น ภาพการตาย การ
ทรมาน ความทุรนทุราย หรือการ
บาดเจ็บเห็นบาดแผล เลือดตกยาง
ออก สยดสยอง 3) หากเป็นการ
แสดงความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความก ากับ 

การแสดงให้เห็นเหตุการณ์หรือ
อันตรายร้ายแรง 

ไม่มี เว้นแต่เป็นการสาธิตให้ความรู้ 
หรือเป็นไปตามบริบทของเรื่องที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยไม่เป็น
องค์ประกอบที่พบบ่อยในการ
น าเสนอ 

การใช้อาวุธ ในการท าร้าย 
ผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดย 
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1) ไม่น าเสนอในลักษณะชี้น า ชักจูง 
2) ไม่แสดงถึงกระบวนการที่ชัดเจน 
หรือเน้นผลที่ได้รับจากการใช้อาวุธ 

การดัดแปลงสิ่งของรอบตัว 
ให้เป็นอาวุธ ในการท าร้าย 
ผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดย
ไม่แสดงถึงกระบวนการที่ชัดเจน
หรือเน้นผลที่ได้รับ 

ความรุนแรงในรูปแบบ 
จินตนาการ  
(Fantasy Violence) 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดย 
1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยใน
การน าเสนอ 
2) ไม่เน้นขั้นตอนการกระท าและ
ผู้ถูกกระท ารวมทั้งผลจากการ
กระท าด้วยเทคนิคพิเศษและเสียง
ประกอบ 

การกระท าอันผิดกฎหมาย 
รวมทั้งการใช้หรือการแสดงให้
เห็นสารเสพติดของมึนเมาทุก
ประเภทการพนัน และ 
การค้าประเวณี 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ
ไม่น าเสนอในลักษณะชี้น าชักจูง 
โดย 1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการน าเสนอ 2) ไม่แสดง
กระบวนการกระท าที่ชัดเจน 3) 
แสดงให้เห็นถึงผล หรือโทษที่ได้รับ
จากการกระท านั้น 4) ขึ้นข้อความ
ก ากับว่าเป็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย 

พ้ืนที่ หรือสถานที่เฉพาะที่ 
ไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หรือ
เรื่องในจินตนาการ(แฟนตาซี) หรือ
การ์ตูนส าหรับเด็ก โดย 1) ไม่เป็น
องค์ประกอบที่พบบ่อยในการ
น าเสนอ 2) ไม่น าเสนอในลักษณะ
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ชี้น า ชักจูง 3) ไม่เน้นการแสดงถึง
กิจกรรมที่ด าเนินในสถานที่นั้น เช่น 
การถูกล่อลวงไปขายในสถานบริการ
ทางเพศ การท างานในสถานบันเทิง
ยามราตรี 

เหตุการณ์ กิจกรรมพฤติกรรม 
หรือความเชื่อที่ชักจูงไปสู่
อันตราย หรือเสี่ยงต่อการด าเนิน
ชีวิตในวัยเด็ก 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดย 
1)ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบบ่อยใน
การน าเสนอ 2) หากเป็นการแสดง
ความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคล ให้ขึ้นข้อความก ากับ
เตือนถึงอันตรายจากการเลียนแบบ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สถานะ 
ชนชั้น หรือการแสดงที่ก่อให้เกิด 
ทัศนคติในทางลบ ต่อ 
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดย
เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา
สังคม หรือสะท้อนสังคมที่เป็นจริง
เพ่ือประโยชน์ในการเรียนรู้ 
 

การใช้ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ 
ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 

ไม่มี เว้นแต่เป็นไปตามบริบทของ
เรื่องท่ีไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ หรือ
เป็นการเรียนรู้ หรือให้ความรู้ด้าน
วิชาการ หรือเป็นเรื่องในจินตนาการ
(แฟนตาซี) หรือการ์ตูนส าหรับเด็ก 
โดย 1) ไม่เป็นองค์ประกอบที่พบ
บ่อยในการน าเสนอ 2) ไม่น าเสนอ
ในลักษณะชี้น า ชักจูงให้หลงเชื่อ งม
งาย 3) ขึ้นข้อความก ากับ เตือนถึง
เนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการ
รับชม เช่นการท านาดวงชะตา 
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ระดับ 2 การแสดงที่ท าให้ผู้ชม 
เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ 
สะเทือนขวัญ หวาดกลัว 
หรือวิตก 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดย 1)
สามารถแสดงขั้นตอนการกระท า 
และ 
ผู้ถูกกระท า รวมทั้งผลจากการ
กระท านั้น 
2) สามารถเห็นภาพการตาย การ
บาดเจ็บ 
บาดแผล เลือดตกยางออก โดยไม่
เห็นการทรมานการทุรนทุราย หรือ
ความสยดสยอง 3) หากเป็นการ
แสดงความสามารถ หรือความเสี่ยง
เฉพาะบุคคลขึ้นข้อความก ากับ  

การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดย 
1) ไม่เน้นให้เห็นขั้นตอนการกระท า 
และผลจากการกระท าที่ชัดเจน โดย
ควรใช้เทคนิคพิเศษเพ่ือลดความ
รุนแรง 
2) หากเป็นการแสดงความสามารถ 
หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคลขึ้น
ข้อความก ากับ 

การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดย 
1) สามารถแสดงขั้นตอนการกระท า
และผู้ถูกกระท า รวมทั้งผลจากการ
กระท านั้น 2) หากเป็นการแสดง
การตาย การบาดเจ็บ 
บาดแผล เลือดตกยางออก ต้องไม่
เห็นการทรมาน การทุรนทุราย หรือ
ความสยดสยอง 
3) หากเป็นการแสดงความสามารถ 
หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ให้ขึ้น
ข้อความก ากับ เช่น การต่อสู้ป้องกัน
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ตนเอง หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น การ
ใช้เท้าเตะ ถีบ กระทืบ ชกหน้า เตะ
ก้านคอ การรุมท าร้าย 

การใช้ความรุนแรง ต่อ 
สิ่งมีชีวิตอ่ืน หรือวัตถุสิ่งของ 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดย 1)
สามารถแสดงขั้นตอนการกระท า 
และ 
ผู้ถูกกระท า รวมทั้งผลจากการ
กระท านั้น 
2) สามารถเห็นภาพการตาย การ
บาดเจ็บ 
บาดแผล เลือดตกยางออก โดยไม่
เห็นการทรมานการทุรนทุราย หรือ
ความสยดสยอง 
3) หากเป็นการแสดงความสามารถ 
หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคลขึ้น
ข้อความก ากับ 

การแสดงให้เห็นเหตุการณ์หรือ
อันตรายร้ายแรง 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง 

การใช้อาวุธ ในการท าร้าย 
ผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดย
สามารถแสดงถึงกระบวนการแต่ไม่
เน้นผลที่ได้รับจากการใช้อาวุธ 

การดัดแปลงสิ่งของรอบตัว 
ให้เป็นอาวุธ ในการท าร้าย 
ผู้อื่น ตนเอง สิ่งของ 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดย
สามารถแสดงถึงกระบวนการ แต่ไม่
เน้นผลที่ได้รับ 
 

ความรุนแรงในรูปแบบ 
จินตนาการ  
(Fantasy Violence) 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดย
สามารถแสดงขั้นตอนการกระท า 
และผู้ถูกกระท า รวมทั้งผลจากการ
กระท านั้น 

การกระท าอันผิดกฎหมาย มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดย 1) 
ไม่น าเสนอในลักษณะชี้น า ชักจูง 2) 
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รวมทั้งการใช้หรือการแสดงให้
เห็นสารเสพติดของมึนเมาทุก
ประเภทการพนัน และ 
การค้าประเวณี 

สามารถแสดงกระบวนการของการ
กระท า 3) แสดงให้เห็นถึงผลหรือ
โทษที่ได้รับจากการกระท านั้น 4) 
ขึ้นข้อความก ากับว่าเป็นการกระท า
ที่ผิดกฎหมาย 

พ้ืนที่ หรือสถานที่เฉพาะที่ 
ไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดยไม่
น าเสนอในลักษณะชี้น า ชักจูง 

เหตุการณ์ กิจกรรมพฤติกรรม 
หรือความเชื่อที่ชักจูงไปสู่
อันตราย หรือเสี่ยงต่อการด าเนิน
ชีวิตในวัยเด็ก 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดย 1) 
ไม่น าเสนอในลักษณะชี้น า ชักจูง 2) 
หากเป็นการแสดงความสามารถ 
หรือความเสี่ยงเฉพาะบุคคล ให้ขึ้น
ข้อความก ากับเตือนถึงอันตรายจาก
การเลียนแบบ 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สถานะ 
ชนชั้น หรือการแสดงที่ก่อให้เกิด 
ทัศนคติในทางลบ ต่อ 
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง 

การใช้ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ 
ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 

มีได้บ้าง ตามบริบทของเรื่อง โดย 1) 
ไม่น าเสนอในลักษณะชี้น า ชักจูงให้
หลงเชื่อ งมงาย 2) ขึ้นข้อความ
ก ากับเตือนถึงเนื้อหาที่ต้องใช้
วิจารณญาณในการรับชม 

ระดับ 3 การแสดงที่ท าให้ผู้ชมรู้สึก
สะเทือนใจ สะเทือนขวัญ 
หวาดกลัวหรือวิตก 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
การใช้ความรุนแรงต่อตนเอง มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 

และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
การใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน มีได้ โดยหากเป็นการแสดงถึง

พฤติกรรมที่โหดร้าย ป่าเถื่อน ผิด
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มนุษย์ เช่นการฆ่าตัดคอ การสังหาร
หมู่ การข่มขืน ฯลฯ ต้องไม่เน้น
ขั้นตอนของการกระท า ผู้ถูกกระท า 
และผลจากการถูกกระท าท่ีชัดเจน 
และต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

การใช้ความรุนแรง ต่อสิ่งมีชีวิต
อ่ืน หรือวัตถุสิ่งของ 

มีได้ โดยหากเป็นการแสดงถึง
พฤติกรรมที่โหดร้าย ป่าเถื่อน ผิด
มนุษย์ เช่นการเชือดคอสัตว์ การ
ทรมานสัตว์ด้วยวิธีต่างๆ ฯลฯ ต้อง
ไม่เน้นขั้นตอนของการกระท า สิ่งที่
ถูกกระท า และผลจากการถูก
กระท าที่ชัดเจน และต้องไม่ขัดต่อ
กฎระเบียบ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

การแสดงให้เห็นเหตุการณ์หรือ
อันตรายร้ายแรง 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

การใช้อาวุธ ในการท าร้ายผู้อื่น 
ตนเอง สิ่งของ 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

การดัดแปลงสิ่งของรอบตัว 
ให้เป็นอาวุธ ในการท าร้ายผู้อ่ืน 
ตนเอง สิ่งของ 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

ความรุนแรงในรูปแบบ 
จินตนาการ (Fantasy 
Violence) 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

การกระท าอันผิดกฎหมาย 
รวมทั้งการใช้หรือการแสดงให้
เห็นสารเสพติดของมึนเมาทุก
ประเภทการพนัน และการ
ค้าประเวณี 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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พ้ืนที่ หรือสถานที่เฉพาะที่ 
ไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

เหตุการณ์ กิจกรรมพฤติกรรม 
หรือความเชื่อที่ชักจูงไปสู่
อันตราย หรือเสี่ยงต่อการด าเนิน
ชีวิตในวัยเด็ก 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

การดูหมิ่น เหยียดหยาม 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับ เชื้อชาติ 
ชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา สถานะ 
ชนชั้น หรือการแสดงที่ก่อให้เกิด 
ทัศนคติในทางลบ ต่อบุคคล หรือ
กลุ่มบุคคลอ่ืน 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

การใช้ไสยศาสตร์ เวทมนตร์ 
ปาฏิหาริย์ เรื่องเหนือธรรมชาติ 

มีได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
 3) มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ได้ประยุกต์ใช้แนวทางการวัดจาก 
Sexuality Scale ของ Silverman (1979) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างระดับการวัดค่าความเข้มข้น
ของความรุนแรงไว้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.9 มาตรวัดของมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 

นิยาม รหัส ค าอธิบาย 

ความ
รุนแรง 
(Violence) 
 

V1 ความรุนแรงต่อร่างกาย หมายถึง การใช้ก าลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใดๆ ท า
ให้ ตนเองและผู้อื่นได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 

V2 ความรุนแรงต่อจิตใจ หมายถึง การกระท าท่ีมีผลให้ผู้อื่นเสียใจ เช่น ทอดทิ้ง
เพิกเฉย ดูถูก ดูหมื่น ข่มขู่ ต าหนิ ดุด่า ฯลฯ 

V3 ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ หมายถึง การท าลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือ
มุ่งระบายความโกรธ 

V4 ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การ
กระท าใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ผู้ถูกกระท าเป็นเครื่องมือตอบสนองความ
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ต้องการทางเพศของผู้กระท า หรือตกลงยินยอมร่วมและการกระท านั้น อาจ
ใช้ก าลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 

V5 ความรุนแรงต่อสัตว์ หมายถึง พฤติกรรมกลั่นแกล้ง ท าร้าย การทารุณกรรม 

 จากมาตรวัดต่างๆ ในเรื่องความรุนแรงนี้ ผู้วิจัยจึงน ามาประยุกต์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างตารางลงรหัส และน าไปสู่การวิเคราะห์เนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊กต่อไป 

 2.2.3.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องความรุนแรง 
 กรมสุขภาพจิต ร่วมกับส านักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ส านักวิจัยเอแบค
โพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2549) ได้ท าการส ารวจในเรื่อง วัยรุ่นไทยกับการใช้ความรุนแรง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียน นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร อายุระหว่าง 14-25 ปี จ านวน 1,569 ตัวอย่าง 
ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 72.1 นิยมดูโทรทัศน์ทุกวัน ร้อยละ 39.8 ใช้เวลาเฉลี่ยในการ
ดูโทรทัศน์แต่ละครั้งประมาณ 3-5ชั่วโมง ช่วงเวลาที่นิยมดูโทรทัศน์มากที่สุด 20.01-22.00 น.รายการ
ที่นิยมรับชม 5 อันดับแรก ได้แก่ ละคร ข่าว/วิเคราะห์ข่าว รายการเพลง การ์ตูน และเกมโชว์ ทั้งนี้ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ 72.5 เห็นว่าได้รับประโยชน์จากการติดตามชมโทรทัศน์ ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 96.8 เห็นว่าได้เห็นถึงพลังความจงรักภักดีของคนไทย ร้อยละ 92.1 ได้เห็นถึงความ
รักความสามัคคีของคนในชาติ ร้อยละ 86.4 ได้รับความบันเทิง ร้อยละ 80.2 ได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อย
ละ 74.4 ได้รับความรู้ และร้อยละ63.5 ได้หลักในการใช้ชีวิต กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 94.6 ระบุว่าเคย
เห็น/ดูโทรทัศน์ที่มีภาพการใช้ความรุนแรงผ่านละคร การ์ตูน ภาพยนตร์ ภาพข่าวและโฆษณาบ่อยครั้ง 
โดยร้อยละ 65.8 พบเห็นพฤติกรรมขว้างปาสิ่งของ ท าลายข้าวของทรัพย์สินให้เสียหายในระดับ
ค่อนข้างรุนแรง ร้อยละ 54 เห็นพฤติกรรมการต่อสู้ท าร้ายร่างกายกันค่อนข้างรุนแรง และ ร้อยละ 
53.2 เห็นพฤติกรรมการพูดจาหยาบคาย ด่าทอ หรือไม่ให้เกียรติคู่สนทนาค่อนข้างรุนแรง เมื่อ
สอบถามถึงความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในการกระท าที่รุนแรงตอบโต้กลับคืนถ้าถูกรังแก หรือถูก
ท าร้าย กลุ่มตัวอย่างเกินกว่าครึ่ง คือร้อยละ 52 เห็นสมควรตอบโต้กลับคืน นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 64.2 เคยใช้ความรุนแรงตอบโต้ผู้อ่ืนและแก้แค้นบ้างเล็กน้อยถึงไม่เคยเลย ซึ่งร้อยละ 
22.1 เคยใช้ความรุนแรงมากถึงมากที่สุดตอบโต้ผู้อ่ืนและแก้แค้นผู้อ่ืน ขณะที่เด็กและเยาวชนที่เคย
เห็นภาพความรุนแรงในโทรทัศน์บ่อยๆ นิยมใช้ความรุนแรง ตอบโต้แก้แค้นผู้อ่ืนระดับมากถึงมากที่สุด  

 งานวิจัยของ สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของสื่อ
กับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กและ
เยาวชนในกรุงเทพมหานคร 400 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวของ



78 
 
สถานพินิจเด็กและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 20 คน และสนทนากลุ่มกับนักวิชาการ
ด้านเด็กและเยาวชน ของสถานพินิจ 9 คน ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความรุนแรงแบ่งออกได้เป็น 
พฤติกรรมความรุนแรงทางวาจา อันดับแรกคือ พูดจาเยาะเย้ย ดูหมิ่น ถากถางผู้อ่ืน รองลงมาคือ ใช้
ค าพูดที่มีลักษณะมุ่งร้ายผู้อ่ืน และใช้ค าข่มขู่ คุกความให้กลัวหรือไม่ปลอดภัย ส่วนพฤติกรรมความ
รุนแรงที่แสดงออกทางกาย อันดับแรกคือ เตะถีบบุคคลอื่น รองลงมาคือ ต่อย ตบตี กระชากผู้อ่ืน รวม
ไปถึงแข่งรถในทางสาธารณะ และแนวโน้มการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในอนาคต พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่แสดงออกพฤติกรรมความรุนแรงแม้ว่าจะมีคนพูดถึงตนเองในทางไม่ดี หรือถูกดุด่า ท าร้าย
ร่างกายโดยไม่ทันตั้งตัว ในด้านอิทธิพลของสื่อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรง พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต และภาพยนตร์ ใช้
เวลาในการเข้าชม 1 ชั่วโมงขึ้นไป พบความรุนแรงด้านภาพ และเสียง ที่ท าให้ตกใจ หวาดเสียว 
สะเทือนอารมณ์ ในสื่อภาพยนตร์มากที่สุด รองลงมาคือ โทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ส่วนความรุนแรง
ด้านเนื้อหาที่กระทบความรู้สึกโกรธ เกลียด แค้น หรือเศร้าเสียใจอย่างรุนแรง พบบ่อยในสื่อโทรทัศน์ 
รองลงมาคือ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต  

 งานวิจัยของ Joy, L.A., Kimball, M., and Zabrack (1986) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของ
ความรุนแรงจากสื่อในเด็กของประเทศแคนาดา โดยการเก็บข้อมูลความก้าวร้าวรุนแรงของเด็กๆ ใน
เมือง โดยศึกษาจากก่อนที่จะมีโทรทัศน์ และหลังรับสัญญาณโทรทัศน์ได้แล้ว ผลปรากฏว่าเวลาผ่าน
ไป 2 ปี มีเมืองหนึ่งที่เด็กๆ มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงทั้งการแสดงออก และค าพูดในสนามเด็กเล่น
เพ่ิมขึ้น เช่น แบ่งปันของเล่นกันน้อยลง ใช้ก าลังมากขึ้นเมื่อเกิดปัญหาหรือเกิดความไม่พอใจ ทั้งนี้มา
จากการดูรายการโทรทัศน์โดยเฉพาะการ์ตูนที่มีความรุนแรง 

           งานวิจัยของ Friedrich, L. K., & Stein (1973) ซึ่งท าการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน ด้วยการให้
ดูหนังเรื่อง Batman และ Superman เป็นเวลา 20 นาที จ านวน 3 ครั้งต่อสัปดาห์ นานติดต่อกัน 4 
อาทิตย์ ผลปรากฏว่าในช่วงท้ายของการทดสอบ เด็กๆ มีอาการก้าวร้าวต่อเพ่ือน ทั้งทางการกระท า 
และค าพูด มีอาการไม่เชื่อฟังและไม่มีความอดทนในการรอคอยลดน้อยลง นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กท่ีมี
อาการก้าวร้าวรุนแรงอยู่ก่อน จะมีอาการก้าวร้าวมากยิ่งขึ้นเมื่อดูรายการที่มีภาพและเนื้อหาที่รุนแรง  

 งานวิจัยของ พรจันทร์ เสียงสอน (2557) ศึกษาเรื่องการน าเสนอผู้หญิง และความรุนแรงใน
ภาพยนตร์ไทย พบว่า มีการน าเสนอภาพผู้หญิง และพฤติกรรมความรุนแรงที่มีความสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงมากขึ้น ตัวละครเอกที่เป็นผู้หญิงในภาพยนตร์ไทย มีความม่ันใจในตัวเองมากขึ้น มีความ
เป็นปัจเจกชนที่พร้อมเผชิญหน้ากับความเสี่ยง และเปิดเผยความต้องการ หรือปรารถนาออกมาอย่าง
ชัดเจน นอกจากนี้ ภาพยนตร์ไทยได้น าเสนอภาพลักษณ์ของผู้หญิงเมื่อเกิดอันตรายก็พร้อมจะปกป้อง
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ตัวเอง โดยการต่อสู้กับอันตรายนั้นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปต่างกับผู้หญิงใน
สมัยก่อน และยังพบว่า ผู้หญิงมักอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าผู้ชาย โดยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิง ในภาพยนตร์ 
ยังเป็นฝ่ายที่ถูกกระท าความรุนแรงก่อน ดังนั้น ความรุนแรงที่ตัวละครหญิงถูกกระท า จึงมีการ
น าเสนอให้เห็นเป็นวิธีการที่น ามาใช้ยุติความขัดแย้ง หลังจากตัวละครถูกบีบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เป็นปัจจัยก่อให้เกิดความรุนแรง ทั้งตั้งใจ โดยมีการวางแผนมาก่อน หรือแบบที่ไม่ตั้งใจ ไม่ได้มีการ
วางแผนเอาไว้ก็ตาม และผู้กระท าความรุนแรง ก็จะต้องได้รับโทษในชีวิต ที่น่าเศร้า ซึ่งเป็นการตอกย้ า 
ท าให้เกิดความตระหนักรู้ว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหา 

           งานวิจัยของ ศศิณี ยาวิชัย (2554) วิเคราะห์เนื้อหาความรุนแรงต่อสตรีที่ปรากฏในละคร
โทรทัศน์ไทย ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาละครโทรทัศน์ไทยเน้นอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ หญิงเป็นรอง 
แก่นเรื่องมักชี้ว่าผู้หญิงต้องอดทนต่อความรุนแรงที่ถูกผู้ชายกระท า และต้องประพฤติตนให้อยู่ใน
กรอบการเป็นหญิงดี และในละครโทรทัศน์ยังมีความรุนแรงต่อสตรีในปริมาณมาก โดยแบ่งเป็นความ
รุนแรงทางจิตใจ ร้อยละ 52.78 และความรุนแรงทางร่างกาย ร้อยละ 47.22 ความรุนแรงต่อสตรีเชิง
โครงสร้างสังคม ได้แก่ ชนชั้น อาชีพ ค่านิยม ทัศนคติ และความรุนแรงเชิงโครงสร้างทางเพศไม่เท่า
เทียมกันในด้านคุณค่าหญิงชาย และกระบวนการปลูกฝังทัศนคติความรุนแรงต่อสตรี โดยเน้นเนื้อหาที่
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง ด้วยการนิยามความเป็นหญิงในลักษณะภาพเหมารวม ของการ
เป็น หญิงดี หญิงเลว นอกจากนี้ละครยังได้สร้างชุดคิดให้ผู้หญิงเชื่อว่า ความรัก พรหมจรรย์ และการ
แต่งงาน คือสิ่งส าคัญท่ีสุดในชีวิตของผู้หญิง  

 งานวิจัยของ Hetsroni (2011) ศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในการโฆษณาทางโทรทัศน์ การ
วิเคราะห์เนื้อหาและทัศนคติของผู้ชม จากการวิเคราะห์เนื้อหาในโฆษณา 1,785 รายการของอเมริกา 
และโฆษณา 1,467 รายการของอิสราเอล ผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงในการโฆษณาทาง
ทีวีในสองประเทศ และพบว่า ร้อยละ 2.5 ของโฆษณาอเมริกัน และร้อยละ 1.5 ของโฆษณาของ
อิสราเอล จะพบภาพการท าร้ายร่างกายแบบเปลือยเปล่า และความรุนแรงทางเพศ ส่วนแบบส ารวจ
ความคิดเห็นสาธารณะ แสดงให้เห็นว่า มีความกังวลเกี่ยวกับลักษณะของความรุนแรงในโฆษณาทั้งใน
เรื่องความป่าเถ่ือนและการข่มขืน 

 งานวิจัยของ ศรัญญา อิชิดะ (2553) ศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียน
วัยรุ่น ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่ท าให้นักเรียนวัยรุ่นมีพฤติกรรมความรุนแรง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) สาเหตุด้านตนเอง พบว่านักเรียนวัยรุ่นมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ปกครองเป็นประจ า มีทัศนคติ
ต่อพฤติกรรมความรุนแรงว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นปกติธรรมดา และการมีพฤติกรรมความรุนแรงท าให้
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือนประกอบกับนักเรียนเป็นวัยรุ่นมีลักษณะเป็นคนโมโหง่าย อารมณ์
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เปลี่ยนแปลงได้ง่าย 2) สาเหตุด้านครอบครัวพบว่าเกิดจากการมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ครอบครัวหย่า
ร้าง บิดา หรือมารดาเสียชีวิตนักเรียนขาดการดูแลและเอาใจใส่จากผู้ปกครองบรรยากาศในบ้านไม่น่า
อยู่อาศัย มีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว 3) สาเหตุทางสังคมด้านเพ่ือน
นักเรียนให้ความส าคัญกับเพ่ือนมาก ถูกเพ่ือนชักชวนให้มีเรื่อง ชกต่อยทะเลาะวิวาท ด้านสื่อนักเรียน
ชอบติดตามข่าวนักเรียนนักศึกษายกพวกรุมท าร้ายกันจนส่งผล ให้เกิดความเคยชินต่อพฤติกรรมความ
รุนแรงว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัยรุ่น ด้านเกมออนไลน์พบว่า นักเรียนเล่นเกมที่มีเนื้อหาความรุนแรง
เป็นประจ าท าให้ซึมซับเอาพฤติกรรมความรุนแรงไว้กับตัวเอง และมาแสดงพฤติกรรมความรุนแรงต่อ
เพ่ือนหรือคนที่อ่อนแอกว่า 
 
2.2.4 ภาพตัวแทน (Representation) 
 2.2.4.1 นิยามและความหมาย 
 ภาพตัวแทน เป็นกระบวนการสร้างความหมายของคนในสังคม ผ่านสิ่งๆหนึ่ง ที่เรียนรู้ และ
รับรู้ความหมายของสิ่งๆ นั้นไปพร้อมกัน อาจเป็นสิ่งที่สื่อถ่ายทอดออกมา จนท าให้คนในสังคมคิดว่า
สิ่งเหล่านั้นมีความหมายตามที่สื่อบอก และเข้าใจความหมายร่วมกันในสังคม ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ถูก
หรือผิดก็ได ้

ธเนศ วงศ์ยานนาวา (2538) อธิบายว่า  
ภาพตัวแทน (representation) คือ การน าเสนอใหม่ (re-presentation) ไม่ได้เอาสรรพสิ่ง
ทั้งหลายที่มีอยู่ในความเป็นจริงมาน าเสนอให้ประจักษ์ เพราะใช่ว่าทุกคนจะสามารถมี
ประสบการณ์โดยตรงกับสิ่งต่างๆได้ ดังนั้นความรู้บางอย่างที่เรารับรู้ก็เป็นเพียงแค่การ
น าเสนอผ่านสื่อบางอย่าง และรวมถึงผู้ที่สร้างภาพตัวแทนให้เรารับรู้นั้นก็ไม่ได้อยู่ตรงหน้าเรา
จริงๆ เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งที่ก าลังรับรู้อยู่นั้นตรงกับสิ่งที่ผู้สร้างภาพตัวแทนเข้าใจอยู่
หรือไม่ ภาพตัวแทนไม่สามารถบอกความเป็นจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องทุกอย่าง 
เพราะผู้สร้างภาพตัวแทนและเวลาในการสร้างภาพนั้นแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นต่อให้สร้าง
ภาพตัวแทนออกมาหลายครั้ง ภาพตัวแทนเหล่านั้นก็ถือเป็นภาพตัวแทนอันใหม่เสมอ และ
การที่มนุษย์สร้างภาพตัวแทนขึ้นมานั้นก็เหมือนกับการสร้างโลกใหม่เข้าไปในตัว 

นิค ลาซีย์ (Nick Lacey, อ้างถึงใน พรพรรณ สมบูรณ์บัติ, 2549, น. 33) กล่าวถึง  
ภาพตัวแทนไว้ว่า เราสร้างความหมายกับสิ่งต่างๆ โดยให้ภาพที่เป็นตัวแทนส าหรับสิ่ง
เหล่านั้น สมาชิกวัฒนธรรมเดียวกันมักจะมีความคิด การรับรู้แนวคิด และภาพในใจที่ท าให้
คิด รู้สึกเก่ียวกับโลก รวมถึงการตีความโลกผ่านรหัสทางวัฒนธรรม (Cultural Code) ร่วมกัน 
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ซึ่งความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นคือ ระบบแห่งภาพตัวแทน (System of Representation) 
ที่อารมณ์ แนวคิด และภาพในใจจะแสดงออกมาเป็นภาพตัวแทน 

วิลาสินี พิพิธกุล (2547) กล่าวว่า  
ภาพตัวแทน เป็นผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิด ความเชื่อ ความรู้สึก อุดมการณ์
ของเราผ่านการสื่อสาร โดยเป็นการเชื่อมโยงความคิดเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลก
แห่งจินตนาการ การร่วมวัฒนธรรมเดียวกันท าให้เรารับรู้ความหมายจากภาพตัวแทน
เหมือนกัน ภาพตัวแทนนั้นจะท าการคัดเลือกเพียงบางลักษณะของความเป็นจริงออกมา
ดัดแปลง และตบแต่งให้โดดเด่นขึ้น การท าเช่นนี้เองท่ีท าให้เกิดการสร้างความหมายใหม่ข้ึน 

Richard Dyer (1998 อ้างถึงใน ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2550, น. 25) ได้อธิบายความหมายของ “ภาพ
ตัวแทน” ไว้ว่า 

เป็นส่วนประกอบส าคัญของภาษาในสื่อที่มีระเบียบแบบแผน เพ่ือใช้ในการน าเสนอภาพของ
โลกสู่ผู้รับสาร และเป็นเครื่องที่แสดงถึงภาพลักษณะหรือเสนอภาพของคนกลุ่มในสังคมแบบ
ภาพสรุปเหมารวม (stereotype) เราสร้างความหมายกับสิ่งต่างๆ โดยให้ภาพที่เป็นตัวแทน
ส าหรับสิ่งเหล่านั้น สมาชิกของวัฒนธรรมเดียวกันมักจะมีความคิด การรับรู้แนวคิด และภาพ
ในใจที่ท าให้พวกเขาคิดรู้สึกเกี่ยวกับโลก และการตีความโลก โดยผ่านรหัสวัฒนธรรม 
(cultural codes) ร่วมกัน ซึ่งความคิด และความรู้สึกของพวกเขาก็คือ ระบบแห่งภาพ
ตัวแทน (system of representation) ที่อารมณ์แนวคิด และภาพในใจจะถูกแสดงเป็นภาพ
ตัวแทนออกมาวิลาสินี พิพิธกุล (1998 อ้างถึงใน ธาม เชื้อสถาปนศิริ, 2550, น. 26) กล่าวว่า 
ภาพตัวแทน (representation) คือ  
ผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิด ความเชื่อ ความรู้สึก อุดมการณ์ของเราผ่านการ
สื่อสาร โดยเป็นการเชื่อมโยงความคิดเข้ากับโลกแห่งความจริงแห่งความเป็นจริงหรือโลกแห่ง
จินตนาการ การร่วมวัฒนธรรมเดียวกันท าให้เรารับรู้ความหมายจากภาพตัวแทนเหมือนกัน 
นอกจากนั้น การที่ภาพตัวแทนมีความหมาย ก็เพราะมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานและ
คุณค่าที่คงอยู่แล้วในวัฒนธรรมนั้นทั้งนี้การเป็นภาพตัวแทน ไม่ใช่เป็นเพียงภาพสะท้อนของ
สิ่งที่มีอยู่ในโลกของความเป็นไปได้เท่านั้นการเน้นหนักเรื่องการสร้างตัวตนที่ไม่ใช่การค้นพบ
ใหม่ของการเป็นตัวตนพ้ืนฐานและไม่ใช่ ตัวตนภายนอกแต่จะอยู่ในรูปของ  “ตัวแทน” 
เช่นเดียวกับภาพยนตร์ที่ไม่ใช่กระจกสะท้อนทุกอย่างที่มี แต่จะเลือกเอาบางอย่างในใน
รูปแบบของ “ตัวแทน” ซึ่งสามารถบอกถึงสิ่งใหม่หรือเป็นการตอกย้ าสิ่งเก่า 

สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) (Hall, 1997) นักวัฒนธรรมศึกษา ได้ให้นิยามค าว่า ภาพตัวแทนไว้ว่า  
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เป็นการน าเสนอแนวคิดโดยเชื่อมโยงกับการใช้ระบบสัญญะ ค าว่า Representation ใน
ภาษาอังกฤษนอกจากจะหมายถึง ภาพตัวแทน แล้วยังหมายรวมถึง การน าเสนอภาพตัวแทน 
และนอกจากนี้ยังมีความหมายในมุมของ การน ามาเสนอใหม่ (Re-Presentation) เป็นอกีนัย
ยะหนึ่งที่ส าคัญของค าว่าภาพตัวแทนนี้ด้วยภาพตัวแทนประกอบขึ้นมาได้ด้วยกระบวนการ 2 
ประการ คือ 

 1) การน าเสนอภาพตัวแทนในใจ เป็นการพยายามตีความและกลั่นกรองความจริงรอบตัว 
และความคิดหนึ่ง ให้กลายเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เช่น การตีความสิ่งที่เรามองเห็น เช่น โต๊ะ 
เก้าอ้ี เราก็จะสามารถตีความได้โดยง่ายว่านี่คือ โต๊ะ และเก้าอ้ี ใช้ท าอะไร มีประโยชน์อย่างไร 
 2) การน าเสนอภาพตัวแทนภายนอก เป็นการพยายามสื่อสารความคิดหรือความรู้ที่อยู่ในใจ 
ออกมาให้ผู้อ่ืนทราบโดยผ่านทางระบบสัญญะ เช่น ภาษา เป็นต้น เราสามารถท าได้โดยการเข้าใจ
ภาษา ซึ่งภาษานั้นจะเป็นลายลักษณ์อักษร ค าพูด รูปภาพ หรือสิ่งแทนอ่ืนๆก็ได้ กล่าวคือ 
กระบวนการให้ ความหมาย คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 3 สิ่ง คือ แนวคิด (Concept) สัญญะ (Sign) และ
สิ่งต่างๆ (Things) กระบวนการที่เชื่อม 3 สิ่งนี้เข้าด้วยการ คือ การสร้างภาพตัวแทน 
 Hall (1998 อ้างถึงใน ธาม เชื้อสถาปนศิริ , 2550, น. 28) แบ่งกรรมวิธีที่ท าให้เกิดภาพ
ตัวแทนออกเป็น 3 ลักษณะตามการให้ความหมายของสรรพสิ่งต่างๆ ดังนี้ 
 1) การสะท้อน (reflective approach) ซึ่งเป็นกระบวนการให้ความหมายที่เกิดจากความคิด
ที่ข้ึนอยู่กับวัตถุ บุคคล แนวความคิด หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริง และการท างานของ
ภาษาเปรียบเสมือนกระจกหรือการเลียนแบบที่สะท้อนความหมายแท้จริงที่ปรากฏในโลก เราสามารถ
ใช้ถ้อยค า เพ่ือแทนสิ่งๆ หนึ่งได้เนื่องมาจากการเชื่อมโยงสัญลักษณ์ท่ีเรามองเห็นด้วยตา (visual sign) 
กับรูปร่าง (shape and texture) ว่ามีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราใช้เป็นภาพตัวแทน เช่น กุหลาบ 
หมายถึงดอกไม้สีแดงที่ปลูกไว้ในสวน เป็นต้น 
 2) เจตนา (intentional approach) ซึ่งเป็นกระบวนการให้ความหมายที่เกิดจากความ
ประสงค์ของผู้พูดหรือนักประพันธ์ว่าจะสื่อสารความหมายอย่างมีเอกลักษณ์ของตัวเองผ่านทางภาษา
แต่ยังคงมีข้อถกเถียงอยู่ว่า ปัจเจกบุคคลย่อมมีเอกลักษณ์ที่พิเศษในการใช้ภาษาสื่อสารในการมองโลก 
เราไม่สามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับกระบวนการให้ความหมายทางภาษาที่มีเอกลักษณ์ เพราะเราต่างมี
การแสดงความคิดผ่านภาษาอย่างเฉพาะตัว แต่อย่างไรก็ตาม หัวใจของภาษา คือ การสื่อสารที่มีการ
แลกเปลี่ยนการสนทนา และรหัส (codes) ระหว่างกันในสังคม 
 3) โครงสร้าง (construction approach) ซึ่งเป็นกระบวนการให้ความหมายที่ถูกสร้างขึ้น
โดยใช้ระบบตัวแทน (representational system) แนวคิด (concepts) และสัญลักษณ์ (signs) 
เนื่องจากสิ่งต่างๆไม่มีความหมายในตัวเองภาพตัวแทนจะมีความหมายต่อคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใด
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กลุ่มหนึ่ง ก็ต่อเมื่อความหมายของภาพตัวแทนนั้นสอดคล้องต้องกันกับความเชื่อ บรรทัดฐานและ
คุณค่าท่ีด ารงอยู่แล้วในสังคมวัฒนธรรมนั้น ภาพตัวแทนแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1) ภาพเหมารวม (stereotype) กล่าวคือ การลดลักษณะของบุคคลนั้นลงเป็นเพียงลักษณะ
ธรรมดาและติดยึดลักษณะนี้ไว้อย่างถาวรตายตัว เช่น เมื่อกล่าวถึงคนอีสาน ภาพตัวแทนที่ถูกน าเสนอ
คือ คนจน ไร้การศึกษา 
 2) ภาพคู่ตรงข้าม (dualism) กล่าวคือ เป็นการแบ่งคุณลักษณะออกเป็นสองฝ่าย แล้วสร้าง
เป็นขั้ว ตรงข้ามเพ่ือสร้างเส้นแบ่งเขตอย่างชัดเจน เช่น ขาว-ด า, พระเอก-ผู้ร้าย, ผู้ชนะ-ผู้แพ,้ วีรบุรุษ-
คนเลว เป็นต้น 
 3) ภาพจากกรอบ โดยมีการล้อมกรอบถึงคุณสมบัติของกลุ่มนั้นๆ ไว้แล้ว เช่น คุณลักษณะ
ของวีรบุรุษถูกสร้างกรอบไว้ แล้วน ากรอบนั้นมาใช้กับคนอื่นว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน 
กล่าวโดยสรุป “ภาพตัวแทน (representation)” หมายถึง ภาพของสรรพสิ่งที่เราถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืน
รับรู้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด แต่เนื่องจากภาษาเป็นสิ่งที่เกิดจากสังคมและวัฒนธรรม 
ดังนั้นเมื่อต่างสังคมก็ต่างภาษา ต่างความเข้าใจ ผู้ที่ร่วมสังคมและวัฒนธรรมเดียวกันจึงจะมี ความ
เข้าใจเดียวกันต่อภาพตัวแทนนั้นๆ โดยกระบวนการสร้างภาพตัวแทนเกิดจากการเชื่อมโยงกันจาก 
สรรพสิ่ง (things) แนวคิด(concepts) สัญลักษณ์ (sign) ออกมาเป็นภาพตัวแทน ภาพที่ออกมา
สามารถสะท้อนแนวคิด ความเชื่อหรืออคติที่เรามีต่อสิ่งหนึ่งๆได้ และภาพตัวแทนไม่ใช่สิ่งที่ สะท้อน
ความเป็นจริง แต่เป็นเหมือนโลกอีกใบหนึ่งที่เกิดจากความเป็นจริง 
 
 2.2.4.2 แนวคิดเก่ียวกับเรื่องการใช้ภาพตัวแทน 
 แนวคิดเรื่องภาพตัวแทน ของ Stuart Hall ที่บอกว่า โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีความสัมพันธ์อยู่กับ
วัฒนธรรม (Hall, 1997) 
 Stuart Hall เป็นบุคคลที่มีความส าคัญต่อแนวทางวัฒนธรรมศึกษาร่วมสมัยของสหราช
อาณาจักร เขาเติบโตมาในช่วงทศวรรษที่ 1930 และเป็นสมาชิกผิวด าของครอบครัวชนชั้นกลางใน
ประเทศจาไมก้า ในวัยเด็กเขาถูกดูแคลนจากเพ่ือนชาวผิวขาว เมื่อโตขึ้นเขามีความสนใจ งานวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมคนงานและวัฒนธรรมของคนผิวด า ในปี 1951 เขาได้รับทุนศึกษาต่อด้าน
วรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ด  
 เขาได้เริ่มต้นการท างานจากการเป็นบรรณาธิการของ New Left Review และครูชั้นมัธยม
ก่อนที่จะมาเป็นนักวิชาการที่มีความสนใจต่อวัฒนธรรมประชานิยมและสื่อ ในปี 1964 เขาได้ตีพิมพ์
หนังสือเล่มแรก “The Popular Arts” โดยเขามีความเห็นต่อวัฒนธรรมประชานิยมว่าเปรียบเสมือน
สิ่งมีชีวิต (organism) ภายใต้หลักการที่ว่า “วัฒนธรรมดั้งเดิมย่อมสูญสลายไป เนื่องจากมันไม่
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ตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เราสร้างขึ้น” ดังนั้น เขาจึงสนใจการก่อรูปของวัฒนธรรมประชานิยมจากการ
ให้ความหมายของคนร่วมสมัย มากกว่าการยึดมั่นต่อความหมายของคนรุ่นก่อน (predecessor) 
 ต่อมาในปี 1966 เขาได้เข้าท างานที่ศูนย์การศึกษาวัฒนธรรมร่วมสมัย (Centre for 
Contemporary Cultural Studies-CCCS) ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม โดยเริ่มจากการเป็นผู้ช่วย
ของ Richard Hoggart และรับต าแหน่งผู้อ านวยการแทน Hoggart ในปี 1969 ในช่วงนี้เองเป็นเวลา
ที่ Hall ให้ความสนใจกับการพัฒนาการศึกษาแนวชาติพันธุ์วรรณา (ethnographic studies) และ
สื่อมวลชนศึกษา (media studies) ตามแนวทางวัฒนธรรมศึกษา และ Hall เริ่มต้นสนใจทฤษฎีของ
ชาวยุโรป ทั้งนี้งานของเขาได้รับอิทธิพลจากแนวคิดโครงสร้างนิยม (structuralism) และสัญวิทยา 
(semiotics) โดยเฉพาะทฤษฎีว่าด้วยอุดมการณ์และการครองความเป็นเจ้าความคิด ( ideology and 
hegemony) รวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดของ Levi-Strauss, Barthes, Althusser และ Gramsci 
ในการผลิตงานวิชาการท่ีใช้จุดยืนเชิงตอบโต้นักวิจัยด้านสื่อมวลชนชาวอเมริกัน 
 ในปี ค.ศ. 1979 Hall ย้ายเข้าท างานเป็นหัวหน้าสาขาสังคมวิทยาในมหาวิทยาลัยเปิด 
(Open University) โดยเขาได้ขยายขอบเขตวัฒนธรรมศึกษาไปยังประเด็นเรื่องเชื้อชาติ อาทิเช่น ใน
งานเขียน “Policing the Crisis” ที่เป็นการวิเคราะห์สื่อ และสืบค้นปฏิบัติการทางสังคมของกลุ่มทาง
วัฒนธรรมย่อยต่างๆ รวมถึงการประกอบสร้างทางสังคมเกี่ยวกับอ านาจทางการเมืองของชาวอังกฤษ 
ซึ่งมีความคาบเกี่ยวระหว่างการเมืองกับวัฒนธรรม นอกจากนี้ เขายังได้พัฒนาแนวคิดเรื่องภาพ
ตัวแทน (representation) กระบวนการสร้างความหมาย (signification) และ อัตลักษณ์ (identity) 
ต่อมาภายหลังเกษียณอายุการท างานในปี 1999 Hall ยังคงมีความสนใจด้านวัฒนธรรมศึกษา 
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม (multicultural) และความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์ของความเป็นอังกฤษ (multi-ethnic “Britishness”) รวมถึงการประกอบสร้างอัต
ลักษณ์ของความเป็นชาติ (construction of national identities) (Turner, 1990) ซึ่งงานวิชาการ
ตลอดชีวิตของ Hall ได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษาวิจัยด้านสื่อสารมวลชนตามแนวทาง
วัฒนธรรมศึกษาจวบจนถึงปัจจุบัน 
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2.2.4.3 มาตรวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงด้านภาพตัวแทน  
 ผู้วิจัยด าเนินการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงด้าน
ภาพตัวแทน ซึ่งพบว่า โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) และมูลนิธิสื่อมวลชน
ศึกษา ได้ก าหนดมาตรวัด ไว้ดังนี้ 

 1) โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา โครงการ
ศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม , 2553) ประยุกต์ใช้แนวทางการ
วัดของ Gerbner เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสร้างระดับการวัดค่าความเข้มข้นของความรุนแรงไว้
ดังนี้ 
            R - Representation ภาพตัวแทน โดยใช้ละคร หรือความหมายในละคร สื่อสารให้
ตีความไปถึงบุคคลหรือกลุ่มชนใดชนหนึ่ง ในแง่ที่เป็นอคติ หรือเหยียดหยาม ดูหมิ่น เช่น ตัวแทนทาง
เพศ ตัวแทนชนชั้น ตัวแทนเชื้อชาติ ตัวแทนคนพิการ ภาพตัวแทนนี้อาจใช้เพ่ือน ามากล่าวถึงสถานที่ 
และเหตุการณ์บางประการ เพ่ือสื่อความหมาย ดูหมิ่นเหยียดหยาม ล้อเลียน ไม่ให้คุณค่าความเป็น
มนุษย์ที่เท่าเทียมกัน เป็นการแสดงออกถึงรสนิยมของผู้เขียนบทและผู้สร้าง ซึ่งภาพตัวแทนเหล่านี้ 
หากน ามาใช้ในทางลบไม่ว่าระดับใด ย่อมถือว่าไม่เหมาะสมทั้งสิ้น 

ตารางท่ี 2.10 มาตรวัดของโครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor) 

1           2          3          4           5           6          7           8         9           10 

การแบ่งแยก    การเยาะเย้ย ดูหมิ่น เหยียดหยาม น ามาเป็นประเด็นใน 
       การเยาะเย้ย ท าร้ายร่างกายและวาจา 

 โดยประเด็นที่ควรพิจารณาจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุม ดังนี้ ประเด็นนี้ไม่ปรากฏชัดเจนใน
ข้อบังคับส าหรับการควบคุมการออกอากาศทางโทรทัศน์ในประเทศไทยที่เคยมีมาก่อน แต่ลักษณะ
การใช้ภาพตัวแทนนั้น จะมีผลกระทบที่ชัดเจนและเป็นวงกว้างกว่า เช่น การไม่ให้เกียรติเชื้อชาติ 
ศาสนา หรือชนชั้นที่แตกต่าง การแบ่งแยกเรื่องบทบาทในต่างเพศ อาชีพ ความเป็นเด็ก การใช้ภาพ
ตัวแทนสัตว์ จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การล้อเลียน หรือแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องตลกขบขัน ส าหรับ
ผู้ที่มีความแตกต่าง เช่น ผู้พิการ และเด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส 

 2) มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา, 2558) ได้ประยุกต์ใช้แนวทางการวัดจาก 
Sexuality Scale ของ Silverman (1979) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างระดับการวัดค่าความเข้มข้น
ของความรุนแรงไว้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.11 มาตรวัดของมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา 

นิยามการวัด รหัส ค าอธิบาย 
อคติและ 
การเลือกปฏิบัติ 
ผ่านภาพตัวแทน 
(Representative) 
 

R1 ชนชั้น (Class) เช่น ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม  

R2 เชื้อชาติ/ ชาติพันธุ์ (Race/ Ethnic) เช่น คนลาว อีสาน เผ่า
กะเหรี่ยง เอเชีย นิโกร 

R3 เพศ (Sex) เช่น ผู้ชาย ผู้หญิง เพศท่ีสาม ทั้งในด้านเพศสรีระ เพศวิถี 
และเพศสภาพ การท าให้เพศใดเพศหนึ่งเป็นวัตถุทางเพศ 

R4 อายุ (Age) เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า 

R5 คนพิการ (Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ 

R6 รูปร่างหน้าตา (Appearance) เช่น สูง ด า ต่ า ขาว ขี้ริ้วขี้เหร่ 

  
 จากมาตรวัดต่างๆ ในเรื่องภาพตัวแทนนี้ ผู้วิจัยจึงน ามาประยุกต์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างตารางลงรหัส และน าไปสู่การวิเคราะห์เนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊กต่อไป 

 2.2.4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่องภาพตัวแทน 
 งานวิจัยของ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (2549) ได้ศึกษาโฆษณาความงามในสื่อต่างๆ ช่วงเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2548 และได้ตั้งข้อสังเกตว่า โฆษณาในสื่อได้ สถาปนาภาพลักษณ์ อุดมการณ์
และความเชื่อทางสังคมบางประการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับความงาม และความสัมพันธ์ทางอ านาจของ
ผู้คนในสังคมไว้อย่างน่าสนใจ ซึ่งได้เสนอการวิเคราะห์เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ความงามและเรือนร่าง
ในอุดมคติ การจัดการความงามด้วยผู้เชี่ยวชาญ และภาพลักษณ์ของธรรมชาติ โดยอธิบายว่า ร่างกาย
ของสตรีเพศนั้น กลายเป็นภาพประกอบหลักในสื่อโฆษณา ซึ่งปรากฏในหลายลักษณะของการ
น าเสนอร่างกายผู้หญิงที่มีสัดส่วนองค์เอวในเสื้อผ้าที่ดูเซ็กซี่ หรือเสื้อผ้าที่เปิดเผยบางส่วนของร่างกาย 
ผิวที่ขาวนวล หน้าตาที่ถูกแต่งเติมให้ดูโฉบเฉี่ยว ทั้งนี้นางแบบที่ปรากฏในสื่อโฆษณาเช่นนี้มักเป็นดารา 
หรือบุคคลที่คนทั่วไปรู้จัก รวมถึงการใช้ภาพเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของเรือนร่างของคนๆ 
เดียวกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน จากร่างกายที่อ้วนดูไม่ได้สัดส่วน เป็นหุ่นเพรียวดูกระชับได้สัดส่วน 
ภาพลักษณ์ของความงามจะเกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของผิวหน้า ผิวกาย ใบหน้า เส้นผม เส้นขน เรือนร่าง 
ทรวดทรง ภาพของความงามเช่นนี้ถูกน าเสนอขายพร้อมกับบริการ และการปรับแต่งร่างกายตามอุดม
คติความงาม สื่อโฆษณาได้น าเสนอการเข้าไปจัดการกับร่างกายในลักษณะต่างๆ ตั้งแต่การใช้
เครื่องส าอาง ซึ่งถือว่าเป็นการปรับแต่งชั่วคราว การใช้สารเคมีเข้าไปเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีใน
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ร่างกาย เช่น ยาลดความอ้วน น้ายาปลูกผม อาหารชนิดพิเศษที่ท าหน้าที่แทนอาหาร หรือให้
สารอาหารสกัดบางตัว (ที่ปราศจากไขมัน) หรือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงร่างกายที่สามารถกระท าต่อ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็น หน้าอก หน้าท้อง ต้นขา หรือแม้แต่เพศ โฆษณา
ที่น าเสนอเรือนร่าง และความงามในอุดมคติ พยายามสร้างตัวแบบของความงาม ทั้งภาพของความ
งามที่สมบูรณ์แบบ และภาพเปรียบเทียบ ภาพของดารา นักแสดง กลายเป็นรูปลักษณ์ ( idol) ของ
ความงามท่ีควรจะเป็น และเย้ายวนให้ผู้บริโภคชื่นชอบต่อสภาพความงามเช่นนั้น สัดส่วนที่โค้งเว้าของ
ร่างกาย หัวไหล่ที่เปลือยเปล่า ต้นขาที่ขาวนวล เสื้อผ้าที่เปิดเผยเรือนร่างบางส่วน รอยยิ้มแห่งความ
เสน่หา และใบหน้าที่เอิบอ่ิมไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุขเหล่านี้ได้ผลักดันให้ผู้บริโภคจินตนาการตัวตน
ไปในท านองเดียวกัน ภาพเปรียบเทียบเสนอความชิงชังต่อสภาพที่เป็นอยู่ของผู้บริโภค การใช้ภาพ
ร่างกายที่ไม่ได้เป็นไปตามเรือนร่างและความงามในอุดมคติปรากฏเคียงข้างความงามที่สมบูรณ์แบบ 
ร่างกายที่ไม่ได้สัดส่วน ใบหน้าที่อ้วนฉุหรือขาวผ่อง เสื้อผ้าที่ดูแสนจะธรรมดา ถูกเปรียบกับร่างกายที่
ผ่านขั้นตอนของการจัดการ ท าให้ผู้บริโภคอาจตั้งค าถามต่อความพึงใจต่อสภาพเรือนร่างของตนเองใน
ปัจจุบัน และชี้ชวนว่าหากคุณไม่พอใจและปรารถนาจะครอบครองเรือนร่างและความงามในอุดมคติ 
คุณก็ควรชื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา 
           และการศึกษาของโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) 
ในปี พ.ศ.2550 เรื่องอคติและภาพตัวแทนในละครซิทคอม ซึ่งศึกษาวิเคราะห์เนื้อหารายการในละคร
ซิทคอมของสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2550 ผลการศึกษา พบว่าละคร
ซิทคอมมีการแสดงภาพความเป็นตัวแทนของคนต่างๆในสังคมอย่างน้อย 7 บทบาทหลัก ได้แก่ 
 ภาพตัวแทนของพระเอก ซึ่งมักเป็นศูนย์กลางของเรื่อง เป็นชนชั้นกลาง มีลักษณะของความ
เป็นชายแท้ เช่น เป็นผู้น า สุภาพบุรุษ มีเสน่ห์ทางเพศ ตลกอารมณ์ดี เป็นต้น 
 ภาพตัวแทนของนางเอก ซึ่งมีลักษณะเด่น คือ สวย ตลก มองโลกในแง่ดี มีกิริยาเปิ่นๆ เพ่ือ
แสดงออกถึงความน่ารัก ไม่มีภาพลักษณ์เซ็กซี่ ไม่ให้น้ าหนักด้านหน้าที่การงาน เพราะบทบาทของ
เพศหญิงเป็นเพียงบุคคลเป้าหมายของภารกิจพิชิตดอกฟ้าโดยพระเอก ลักษณะเช่นนี้สะท้อนถึงผู้หญิง
ยังเป็นฝ่ายถูกเลือกอยู่เสมอ ที่ส าคัญภาพตัวแทนของผู้หญิงนั้นค่อนข้างมีบทบาทเป็นรองผู้ชายอย่าง
มาก และในบางเรื่องผู้หญิงไม่ได้เป็นอะไรมากนอกจากเป็นตัวประกอบ ตัวตลก รวมถึงเป็นวัตถุทาง
เพศ 
 ภาพตัวแทนของเพ่ือนพ้องน้องพ่ี เป็นกลุ่มตัวละครหลักที่มีความส าคัญต่อตัวละครซิทคอม
ไทยมาก เพราะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตัวละอรอื่นๆ ท าให้สร้างมุขตลกได้อย่างแยบคาย 
 ภาพตัวแทนของพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ มีลักษณะเป็นคนข าขัน ไม่น่ากลัว ไม่อาวุโสจนเป็นที่น่า
เคารพเกรงขาม สามารถหยอกล้อ ล้อเล่น เล่นหัวได้ หรือมีบุคลิกเจ้าระเบียบ เข้มงวด งก ดุ แต่ก็มี
บางครั้งที่ต้องสวมบทบาทตักเตือน อบรมสั่งสอนและให้คติเตือนใจตลอดจนข้อคิดในการด ารงชีวิต 
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อย่างไรก็ดี บทบาทการหาเลี้ยงชีพดูจะเป็นบทบาทรอง หากแต่บทบาทส าคัญอยู่ที่การเล่นตลกจาก
อุปนิสัย และพฤติกรรมบางอย่างมากกว่า 
 ภาพตัวแทนของเจ้านายและลูกน้อง ปรากฏไม่มากนัก เพราะซิทคอมส่วนมากไม่ค่อยเน้น
เรื่องราวเชิงวิชาชีพของตัวละคร แต่ในส่วนที่มีนั้น ภาพตัวแทนของเจ้านายก็ไม่ได้น่าเกรงขามอย่างที่
ควรจะเป็น แต่เป็นเจ้านายที่เล่นมุขตลกกับลูกน้องได้ 
 ภาพตัวแทนของเด็ก ซึ่งเป็นมิติที่พบน้อยมาก ส่วนมากที่พบจะมีลักษณะพูดจาดูเฉลียวฉลาด 
น่ารัก ซุกซน แก่แดดในบางเรื่อง สอดรู้ สอดเห็น และจิตใจดี 
 ภาพตัวแทนของสาวเซ็กซี่ ซึ่งเป็นตัวละครที่ส าคัญ ขาดไม่ได้ เพราะถือเป็นตัวประกอบที่มี
หน้าที่สร้างสีสันให้กับผู้ชายในเรื่อง มักแสดงกิริยาเสนอตัวรวมถึงพยายามหาทางใกล้ชิดพระเอกอยู่
เสมอ บทบาทในมิตินี้นอกจากจะเป็นสิ่งสวยงามที่ไม่มีบทพูดที่ฉลาดๆ หรือกระท าตัวที่ดูเข้าท่าแล้ว 
ยังเป็นตัวละครที่มีไว้ เพ่ือยั่วยวนหว่านเสน่ห์ตัวละครชาย หรือไม่ตัวละครชายก็มักแสดงพฤติกรรมชี
กอกับพวกเธอด้วยมุขตลกต่างๆ ลักษณะเช่นนี้ถือเป็น การสร้างภาพตายตัว (stereotype) ที่ตอกย้ า
ความเชื่อของสังคมที่มีต่อผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดี 
 ในด้านของอคติ (bias) และการเหยียดนั้น (discriminate) การศึกษาชิ้นนี้ค้นพบว่า ในละคร
ซิทคอมไทย มีมิติของอคติและการเหยียดใน 6 ด้านหลัก ได้แก่ ชนชั้น เชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ เพศ อายุ 
คนพิการ และรูปร่างหน้าตา และท่ีส าคัญ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา รายการโทรทัศน์ประเภทซิทคอม 
ได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการปรับเปลี่ยนบทบาททางเพศ รวมถึงภาพลักษณ์และระบบครอบครัวของ
คนในสังคม ให้เป็นไปในลักษณะที่มีพฤติกรรมบางอย่างคล้ายคลึงกับการเป็นตัวแทนของตัวละครใน
รายการ 

2.2.5 การจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 ถึงแม้ว่าผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ แต่ยังไมมีประเทศใดที่จัดเรตติ้งในสื่อ
ออนไลน์นี้ ผู้วิจัยจึงทบทวนวรรณกรรมด้านการจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ เพ่ือพัฒนากรอบในการ
วิเคราะห์เนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน โดยการจัดเรตติ้งรายการ
โทรทัศน์นั้น ได้มีการด าเนินการในหลายๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น  อินเดีย 
ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และไทย ซึ่งมีแนวคิดนี้เป็นหลักในการควบคุมมาตรฐานเชิงคุณภาพ
ในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาที่ควรจ ากัด เช่น ความรุนแรง ภาษาที่ไม่เหมาะสม หรือเรื่องเพศ เพ่ือปกป้อง
เยาวชนจากเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอันน าไปสู่การเลียนแบบโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยในแต่ละประเทศได้
จ าแนกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด SLVR ไว้ดังนี้ (โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media 
Monitor), 2552) 
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 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
           ในสหรัฐอเมริกา มีองค์กรอิสระที่ก ากับดูแลการผลิต และการออกอากาศของสื่อต่างๆ คือ 
FCC (The Federal Communications Commission) โดยมีขอบเขตดังนี ้
           เรื่องทางเพศ (S) หมายความถึง ความลามก ทั้งภาษา การกระท า หรือสิ่งต่างๆ ที่แสดงให้
เห็นหรือบรรยายถึงอย่างโจ่งแจ้ง โดยวัดจากมาตรฐานสังคมปกติ ว่ามีการแสดงออกทางเพศ หรือให้
เห็นอวัยวะเพศ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ความอนาจาร เป็นการกระท าหรือภาษาที่ส่อไปในเชิงปลุก
เร้าในเรื่องเพศ การแสดงออกหรือบรรยายให้เห็นกิจกรรมทางเพศที่โจ่งแจ้ง หรืองานชิ้นนั้น มีการ
แสดงออกทางเพศ และโดยภาพรวมไม่มีคุณค่าทางศิลปะ วรรณกรรม การเมือง หรือวิทยาศาสตร์ 
           เรื่องการใช้ภาษา (L) เป็นการใช้ภาษาท่ีหยาบคายในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องทางเพศ ซึ่งในเรื่อง
นี้จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายอยู่แล้ว  
           เรื่องความรุนแรง (V) เป็นสิ่งที่สังคมได้แสดงความกังวลถึงความรุนแรงต่างๆ ที่อยู่ในรายการ
โทรทัศน์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อเด็ก ทั้งเนื้อหาในด้านเพศ ความรุนแรง และหยาบคาย 
           เรื่องภาพตัวแทน (R) หมายความถึง การวิจารณ์ การล้อเลียน ท าให้ดูเป็นตัวตลกขบขัน ต่อ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง กลุ่มชนหรือสถาบันนั้นๆ ซึ่งการกระท านั้นเกิดขึ้นซ้ าๆ และกระทบกระเทือนใน
เรื่องศาสนา เชื้อชาติ ภูมิหลังของประเทศ เรื่องเพศ ฯลฯ (โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media 
Monitor), 2552) 

 2) ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) 
           ในสหราชอาณาจักร มีต้นแบบของการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ที่มีคุณภาพสูง คือ 
BBC และมีองค์กรที่ก ากับดูแลสื่อโทรทัศน์ คือ Ofcom (Office of Communications) จะมุ่งเน้น
ก ากับและดูแลเนื้อหาในช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนดูหรือฟังสื่อต่างๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ และครอบคลุม
ไปถึงภาพยนตร์ที่น ามาฉายในโทรทัศน์ โดยมีขอบเขตดังนี้ 
           เรื่องทางเพศ (S) ห้ามมิให้มีภาพ การสนทนาหรือแสดงภาพกิจกรรมทางเพศ ในช่วงเวลา
ส าหรับเด็กและเยาวชน ยกเว้นในกรณีเพ่ือการศึกษา ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสนทนาหรือแสดงภาพ
กิจกรรมทางเพศนั้น ผู้ผลิตและผู้รับผิดชอบในการออกอากาศ จะต้องพิจารณามาแล้วเป็นอย่างดี 
หากมีอยู่ในรายการจะต้องจัดแสดงอย่างจ ากัดและไม่โจ่งแจ้ง และภาพเปลือยในช่วงเวลาของเด็กและ
เยาวชน จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นอย่างดีในบริบท 
           เรื่องการใช้ภาษา (L) ภาษาที่ไม่สุภาพจะห้ามน าออกอากาศ ในช่วงเวลาส าหรับเด็กและ
เยาวชน ภาษาหยาบคายไม่สุภาพห้ามมิให้มีในรายการเด็ก และห้ามใช้ภาษาหยาบคายในช่วงเวลา
เด็กและเยาวชน ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาท่ีหยาบคายซ้ าๆ ในช่วงเวลาส าหรับเด็กและเยาวชน 
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           เรื่องความรุนแรง (V) ต้องไม่ปรากฏ ไม่ว่าจะเป็นโดยค าพูด การแสดงออกด้วยกริยาท่าทาง 
พฤติกรรมที่อันตราย หรือเป็นภาพพฤติกรรมอันตราย จะต้องได้รับการจ ากัดให้เหมาะสมในช่วงเวลา
ส าหรับเด็กและเยาวชน หรือช่วงเวลาที่เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้ยิน เพ่ือไม่ให้เกิดการเลียนแบบได้ 
(โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor), 2552) 

 3) ประเทศญี่ปุ่น 
 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญกับสื่อเป็นอันมาก โดยมีกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องการ
สื่อสารคือ MIC หรือ Ministry of Internal Affairs and Communications ส าหรับสื่อโทรทัศน์การ
ออกอากาศจะมี NHK หรือ Japan Broadcasting Corporation รับผิดชอบเรื่องการออกอากาศ 
เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งการออกอากาศทางโทรทัศน์ในญี่ปุ่น จะแบ่งเป็น 4 หน่วย 
คือ  
 NHK จะผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และสามารถรับชมได้ทั่ว
ประเทศ โดยผู้ชมจะต้องจ่ายค่ารับชมเป็นรายเดือน 
 University of The Air Foundation ให้บริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านโทรทัศน์ 
 กิจการวิทยุโทรทัศน์ที่เป็นธุรกิจ จะมีโทรทัศน์ที่ออกอากาศภาคพ้ืนดิน และออกอากาศผ่าน
ดาวเทียม 
 เคเบิ้ลทีวี เป็นการออกอากาศรายการที่ผลิตขึ้นใหม่ ที่มีแนวทางของเนื้อหารายการที่
ออกอากาศได้ จะต้องไม่ถูกรบกวน หรือบังคับจากผู้ใด ยกเว้นแต่ผู้มีอ านาจทางกฎหมายระบุไว้ และ
ส าหรับผู้ออกอากาศภายในประเทศ จะต้องด าเนินตามกฎ คือ จะต้องไม่ก่อกวน หรือยั่วยุให้เกิดความ
ไม่มั่นคงในสังคม ต้องอยู่ในศีลธรรมและความประพฤติที่ดีงาม จะต้องไม่ถูกครองง าทางการเมือง 
จะต้องออกอากาศข่าวที่ไม่บิดเบือนความเป็นจริง ประเด็นที่มีความขัดแย้ง หรือมีความเห็นไม่ตรงกัน 
จะต้องท าให้ประเด็นชัดเจน และจากหลายมุมมองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ผู้ออกอากาศจะต้อง
จัดหารายการที่สอดคล้องกัน คือประกอบไปด้วยด้านวัฒนธรรม หรือการศึกษา ข่าว รายการบันเทิง 
และต้องระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน อีกท้ังจะต้องผลิตรายการซึ่งมีเสียงพิเศษ เพ่ือบรรยายให้ผู้พิการ
ทางสายตา และมีภาพที่บรรยายให้ผู้พิการทางการได้ยินด้วย 
โดยคุณภาพของเนื้อหาที่จะออกอากาศได้นั้น ยังมีเรื่องของกฎหมาย ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ผู้ด าเนินการออกอากาศทุกแห่งจะต้องก าหนด และแสดงมาตรฐานของรายการที่จะ
ออกอากาศ ให้เหมาะสมกับประเภทรายการ และประเภทกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย จากนั้นจึงจัดผังรายการ
ให้เป็นมาตรฐาน และต้องแจ้งให้รับรู้ทั่วกัน เป็นไปตามก าหนดของกระทรวง MIC  
 ผู้ด าเนินการด้านการออกอากาศวิทยุและโทรทัศน์ จะต้องมีคณะที่ปรึกษา เพ่ือดูแลความ
เหมาะสมของรายการ 
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 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในประเทศญี่ปุ่น การก ากับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์จะเป็นของรัฐ ต่างจาก
ของทางซีกโลกตะวันตก และด้วยสภาพสังคม วัฒนธรรมเช่นนี้ ท าให้ประเด็น SLVR ถูกคัดกรองมา
พอสมควรก่อนออกอากาศ การถ่ายทอดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจึงมีปริมาณที่น้อยลงไปตามบริบทต่างๆ 
นั่นเอง (โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor), 2552) 

 4) ประเทศอินเดีย 
 ในอินเดีย มีการจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาใหม่ชื่อว่า IBA หรือ Broadcasting Authority of 
India โดยใช้ลักษณะ FCC ของสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแบบ มีหน้าที่จัดการความถี่ และควบคุมคุณภาพ
ของเนื้อหารายการ อย่างไรก็ดี ในส่วนของภาพยนตร์อินเดีย ที่เป็นที่นิยมแพร่หลาย ก็มีหน่วยงานใน
การก าหนดเรตติ้งและเซ็นเซอร์ ชื่อว่า CBFC หรือ Central Board of Film Certification โดยมี
แนวทางในการพิจารณาเนื้อหา ดังนี้ 
 กิจกรรมที่เป็นลักษณะด้านสังคม เช่น ความรุนแรง จะไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่
น่าชื่นชม หรือน ามาเน้นถูกเน้นผิดวิธี หรือการกระท าในการก่ออาชญากรรม หรือการกล่าวถึงใน
รายละเอียดวิธีการนั้นจะไม่มีในภาพยนตร์ 
 ฉากซึ่งแสดงภาพเด็กในเหตุการณ์รุนแรง ในลักษณะเป็นเหยื่อ เป็นผู้ถูกกระท า หรือถูกบังคับ
ให้ดู หรือแสดงให้เห็นว่ามีการใช้เด็กในเรื่องที่เสียหาย แสดงเยาะเย้ย ดูหมิ่น ท าให้เป็นเรื่องตก หรือ
การใช้คนพิการในเรื่องที่เสียหาย แสดงความโหดร้ายทารุณ หรือการกระท าที่ไม่เหมาะควรต่อสัตว์ 
จะต้องไม่ปรากฏในภาพยนตร์ 
 ฉากซึ่งไม่มีความจ าเป็นต่อเรื่องสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ มิให้ปรากฏความรุนแรงโหดร้าย
ทารุณ หรือความน่าเกลียดน่ากลัว ฉากซึ่งใช้ความรุนแรง ในลักษณะที่เป็นความบันเทิง หรือ
ผลกระทบที่ท าให้เกิดความเย็นชา หรือลดทอนความเป็นมนุษย์ลงไป จะต้องไม่มีในภาพยนตร์ 
 ฉากที่ชื่นชม หรือเน้นการดื่มสุรา และมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีน่าชื่นชม หรือฉากที่มีแนวโน้มที่
จะสนับสนุน หรือให้ความส าคัญ หรือชื่นชมต่อการติดยาเสพติด การสูบบุหรี่ จะต้องไม่มีในภาพยนตร์ 
ความมีมนุษยธรรมจะต้องไม่ถูกรบกวนด้วยความหยาบคาย ความลกมกอนาจาร ความเสื่อมทราม 
หรือค าท่ีมีความหมายสองแง่สองง่าม จะไม่อนุญาตให้ใช้ในภาพยนตร์ ฉากซึ่งมีการเหยียดหยามไม่ให้
เกียรติผู้หญิง หรือแสดงความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิง เช่น การข่มข่ืน การท าอนาจารใดๆ หรือฉากที่
แสดงความวิปริตทางเพศ จะต้องลดทอน หลีกเลี่ยง หรือไม่ถูกน าเสนอ 
 ภาพหรือเสียงที่แสดงความดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือเกลียดชังเก่ียวกับ เชื้อชาติ ศาสนา หรือ
กลุ่มชนใดๆ จะต้องไม่ถูกน าเสนอ  
 ภาพหรือค าพูด ที่ยกย่องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือขบวนการใต้ดินใดๆ รวมทั้งการต่อต้าน 
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ หรือการท าลายชาติ ไม่คุกคามความมั่นคงของชาติ ไม่ก่อให้เกิดความ
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กระทบกระเทือนต่อมิตรประเทศ และต่อระเบียบสังคม หรือเป็นภาพและเสียงที่ท าให้บุคคลเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง หมิ่นประมาทศาล รวมไปถึงสัญลักษณ์ หรือตราแผ่นดิน จะต้องไม่ถูกน ามาใช้ หรือจะต้องไม่
มีในภาพยนตร์ (โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor), 2552) 

 5) ประเทศออสเตรเลีย 
 ในออสเตรเลีย จะมีองค์กรที่ควบคุม ก ากับดูแลวิทยุและโทรทัศน์ และผนวกเรื่องเกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ต และเกมคอมพิวเตอร์ เข้ามาไว้ด้วยกัน คือ ACMA (Australian Communication ans 
Media Authority) ท าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ออกอากาศทางวิทยุ
โทรทัศน์ และโทรการคมนาคม พร้อมทั้งดูแลเนื้อหาที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตด้วย โดยมีหน่วยงานที่
ดูแลข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดเรตติ้ง คือ OFLC (Office of Film and Literature Classification) 
โดยพิจารณาจาก 6 ประเด็นคือ แก่นเรื่องหรือแนวคิดหลักของเรื่อง (Theme), ความรุนแรง 
(Violence), เรื่องทางเพศ (Sex), ภาษา (Language), การใช้ยาเสพติด (Drug use), ความโป๊-เปลือย 
(Nudity) (โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ (Media Monitor), 2552) 

 6) ประเทศแคนาดา  
 ในแคนนาดา   มีหน่ วยงานชื่ อ  AGVOT หรื อ  The Action Group on Violence on 
Television ที่ท าหน้าที่ในการพัฒนาระบบจ าแนกประเภทเนื้อหารายการ โดยมุ่งประเด็นไปที่ความ
รุนแรง เพศ และการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม โดยจ าแนกเนื้อหาตามสัญลักษณ์ที่แสดงในรายการแต่ละ
ประเภท ดังนี้ 
 E เป็นรายการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย รายการข่าว กีฬา สาร
คดี มิวสิควิดีโอ ทอล์กโชว์ และรายการวาไรตี้ 
 C รายการส าหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กที่อายุต่ ากว่า 8 ปี 
 C8+ รายการที่เหมาะส าหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป ผู้ปกครองควรให้คาแนะน าสาหรับเด็กที่อายุ
ต่ ากว่า 8 ปี เนื่องจากมีภาพความรุนแรงเล็กน้อยซึ่งเป็นไปตามบริบทของเรื่อง 
 G รายการที่เหมาะส าหรับทุกวัย สามารถดูร่วมกันได้ทั้งครอบครัว โดยเนื้อหาอาจมีความ
รุนแรงเพียงเล็กน้อย แต่อาจคุกคามต่อผู้ชมที่เป็นเด็กเล็กได้ 
 PG รายการนี้ไม่เหมาะส าหรับเด็กที่อายุต่ ากว่า 8 ปี เนื่องจากอาจมีภาพและเสียงหรือฉาก
ความขัดแย้งที่ไม่เหมาะสม เด็กท่ีอายุ 8-13 ปี ควรได้รับค าแนะน าจากผู้ใหญ่ 
 14+ รายการนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก อายุต่ ากว่า 14 ปี ผู้ปกครอง
ควรดูแลไม่ให้เด็กในวัยก่อนเรียน และวัยเรียนรับชมรายการประเภทนี้ เนื่องจากอาจเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบความรุนแรง 
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 18+ รายการนี้เหมาะส าหรับผู้ชมอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ส าหรับเด็ก (เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ, 2555) 

 7) ประเทศนิวซีแลนด์ 
 หากเปรียบเทียบกับที่อ่ืนๆแล้ว ประเทศนิวซีแลนด์นับได้ว่ามีขอบข่ายการจ าแนกที่กว้างมาก
เนื่องจากแบง่ประเภทรายการเป็น 3 ประเภทเท่านั้น ดังนี้ 
 G (General) รายการนี้จะไม่ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก แต่ไม่ได้ออกแบบ
เพ่ือผู้ชมที่เป็นเด็กโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามต้องไม่มีเนื้อหาที่ท าให้เกิดความกลัว ความเศร้าโศก เป็น
ต้น ทั้งนี้สามารถออกอากาศได้ทุกเวลา 
 PGR (Parental Guidance Recommended) รายการนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ เหมาะ
ส าหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก แต่ก็ไม่ได้ไม่เหมาะสมต่อผู้ชมที่เป็นเด็ก เมื่อมีผู้ใหญ่คอยให้ค าแนะน า 
รายการประเภทนี้อาจออกอากาศในช่วงเวลา 9.00 - 16.00 น. และหลัง 19.00 น. 
 AO (Adults Only) รายการนี้ประกอบด้วยรูปแบบ และเนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับผู้ใหญ่ โดย
สามารถออกอากาศได้ภายในช่วงเวลา 0.00-3.00 น.ในวันธรรมดา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
(เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ, 2555) 

 8) ประเทศไทย 
           ภาครัฐของประเทศไทย ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการกลั่นกรองเนื้อหามาตั้งแต่ พ.ศ. 2471 ผ่าน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทาให้แพร่หลาย และการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 อีก 
2 ปีต่อมาเกิดพระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 และตามด้วยกฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น 
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 ซึ่งเป็นที่มาของกฎกระทรวงฉบับที่ 
14 (พ.ศ. 2537) และประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการตรวจพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบในเทป หรือวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2543 ในการก าหนดเนื้อหาของเทปและวัสดุโทรทัศน์ ซึ่ง
ก าหนดรายละเอียดของการตรวจเนื้อหาของเทปและวัสดุโทรทัศน์ (นคร เจือจันทร์ และคณะ, 2549) 
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทย ดังนี้  
           เรื่องทางเพศ (S)  ความลามก อนาจารด้านภาพ ได้แก่ ภาพโป๊เปลือย ภาพหญิงหรือชายไม่
สวมเสื้อผ้า หรือแต่งกายด้วยเสื้อผ้าน้อยชิ้น หรือโปร่ง บางใส จนเห็นอวัยวะต้องห้ามชัดเจน ยกเว้น
สารคดี หรือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ของชนเผ่าต่างๆ แต่ต้องไม่ส่อเจตนาเชิญชวน 
ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ / ภาพยั่วยุกามารมณ์ คือ ภาพชายหรือหญิง แสดงกริยาหรืออาการอันไม่สมควร 
ส่อเจตนาเชิญชวน ยั่วยุให้เกิดอารมณ์ทางเพศ หรือส่อเจตนาไปในเรื่อเพศนานเกินสมควร เช่น ภาพ
แสดงกริยาลูบไล้เรือนร่าง ภาพเงา อันเกิดจากการเปลือยกายอาบน้ า แสดงกริยายั่วยวน ภาพท่าเต้น
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ประกอบประกอบเพลง การแสดงที่ส่อเจตนาในเรื่องเพศ ภาพถ่ายเน้นอวัยวะต้องห้าม เป็นต้น และ
ภาพบุคคลหรือกลุ่มรักร่วมเพศ หรือวิปริตทางเพศที่แสดงออกในทางเชิญชวน ชักจูงให้ผู้เห็นคล้อย
ตาม และมีเจตนาจูงใจให้ผู้ชมมีความชื่นชมในพฤติกรรมอันผิดธรรมชาติ รวมถึงการกระท าที่ส่อไป
ในทางอนาจารต่อเด็กหญิงและชาย / ภาพเล้าโลม หรือการจุมพิต หรือฉากพิศวาสที่ต่อเนื่องนาน
เกินไป จนเป็นที่เข้าใจได้ว่า ก าลังจะมีเพศสัมพันธ์ หรือก าลังมีเพศสัมพันธ์ และภาพเล้าโลมกลุ่มรัก
ร่วมเพศ หรือวิปริตทางเพศทั้งคนและสัตว์ / ภาพการมีสัมพันธ์ ห้ามทุกกรณี / ภาพศิลป์ อนุโลมให้
เห็นได้แต่ควรเป็นภาพทางไกล หรือไม่ควรเห็นอย่างชัดเจน และไม่ควรเน้นหรือโคลสอัพ อวัยวะเพศ 
ทั้งคนและสัตว์ / ภาพประกอบการบรรยายทางวิชาการ อนุโลมให้เห็นได้ตามความเหมาะสม   
           เรื่องการใช้ภาษา (L) ห้ามใช้ค าพูดหยาบคาย ไม่สุภาพ ส่อไปในทางลามกอนาจาร สองแง่
สองง่าม ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ หรือเชิญชวนให้มีเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงเสียงประกอบ หรือเสียงใดๆ 
ก็ตามที่ส่อให้เห็นว่าจะมีการแสดงการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าคนกับคน หรือคนกับสัตว์ และทางวิชาการ
ให้พูดได้ในแง่ของเพศศึกษา ห้ามบรรยายถึงเพศสัมพันธ์ และให้อยู่ในกรอบแห่งวัฒนธรรมไทย 
           เรื่องความรุนแรง (V) ความทารุณ โหดร้าย ขาดมนุษยธรรม ป่าเถื่อน ด้านภาพ ได้แก่ ภาพ
การใช้อาวุธจ่อยิงในระยะประชิด การลั่นไก การใช้ของมีคม การแสดงวิธีการฆ่า การทรมาน ซ้อมตี 
ทารุณด้วยวิธีต่างๆ การแสดงออกที่วิตถาร ซาดิสม์ ก้าวร้าว รุนแรง ภาพร่างกายที่มีร่องรอยการ
บาดเจ็บ ภาพประกอบการบรรยายวิชาการที่แสดงถึงวิธีช าแหละศพ ชิ้นส่วนศพ อวัยวะภายในที่
เห็นชัดน่าสยดสยอง ภาพข่าวหรือภาพประกอบรายการ ที่แสดงให้เห็นถึงศพที่ถูกฆ่า ภาพแสดง
วิธีการท าร้ายตัวเอง ในส่วนด้านเนื้อเรื่อง กาน าการแสดงออกของผู้ร้ายทิ่ผิดธรรมดา ทั้งอารมณ์และ
จิตใจ ท าร้ายผู้อื่นรุนแรง ไร้เหตุผล การแสดงออกถึงความโหดเหี้ยม ทารุณ ล้างแค้นอย่างรุนแรง และ
การแสดงความก้าวร้าวรุนแรงขาดสัมมาคารวะ เช่น ลูกด่าพ่อแม่ นักเรียนด่าครู การทะเลาะวิวาท 
เป็นต้น   
           เรื่องภาพตัวแทน (R) จะมีเนื้อหาที่กระทบกระเทือน ดูหมิ่น เหยียดหยาม ประเทศชาติ 
สถาบันกษัตริย์ ประเทศเพ่ือนบ้านหรือประเทศอ่ืนๆ รัฐบาล กลุ่มชนชั้นใดๆ ตลอดจนศาสนาทุก
ศาสนา โฆษณาผลิตภัณฑ์ สินค้าบางชนิดไปในทางไม่เหมาะสม โดยให้เด็กหญิง (วัยไม่เกิน 15 ปี) เป็น
แบบโฆษณา เช่น ชุดชั้นใน ผ้าอนามัย ภาพและเสียงของการน าเสนอเพลงและมิวสิควิดีโอ ที่เนื้อเพลง
เกี่ยวกับเมียน้อย เมียหลวง ในลักษณะเชิญชวนหรือยินยอมเป็นเมียน้อยเพ่ือแลกเงิน หรือชีวิตที่สบาย
กว่า 
 โดยมีการจัดระบบจ าแนกประเภทเนื้อหารายการโทรทัศน์ ออกเป็น 6 ประเภท แสดงตาม
สัญลักษณ์ซึ่งระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม ประกอบด้วยรูปภาพ สีและตัวอักษร 
รวมทั้งเสียงประกอบ รายละเอียดประเด็นที่ควรส่งเสริมแตกต่างกันไป ดังนี้ (กรมประชาสัมพันธ์ , 
2551) 
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 ป. เป็นรายการที่เด็กตั้งแต่วัย 3 ปีขึ้นไปสามารถรับชมได้ โดยเนื้อหาหลักของรายการมุ่งเน้น
ความสนใจ และความรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ในช่วงวัย 3 – 5 ปี และไม่มีภาพ เสียง และ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ภาษา พฤติกรรมและความรุนแรง อยู่ในระดับ 0 
 ด. เป็นรายการที่เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไปสามารถรับชมได้ มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นความสนใจและ
ความรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 6–12 ปี หรือความบันเทิงโดยอาจมีภาพ เสียง และ
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องพฤติกรรมและความรุนแรงได้เพียงเล็กน้อย อยู่ในระดับ 1 แต่ไม่มีภาพ 
เสียง และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในเรื่องเพศและภาษา อยู่ในระดับ 0 โดยพิจารณาจากเจตนาของการ
น าเสนอและการใช้ดุลยพินิจของผู้ผลิต 
 ท. เป็นรายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย โดยเนื้อหาหลักของรายการอาจไม่ได้มีจุดประสงค์
เพ่ือเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ เช่น รายการเกมโชว์ สารคดี รายการปกิณกะ (Variety Show) 
รายการสนทนา (Talk Show) รายการเพลง รายการเกี่ยวกับศาสนา การแสดง การประกวดต่างๆ 
รวมทั้งละครที่มีภาพ เสียง และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในเรื่องเพศ ภาษา พฤติกรรมและความรุนแรง 
ได้เพียงเล็กน้อย อยู่ในระดับ 1 โดยพิจารณาจากเจตนาของการน าเสนอและการใช้ดุลยพินิจของ
ผู้ผลิต 
 น13. เป็นรายการที่เหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ควรให้ค าแนะนาแก่
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี อาจมีภาพ เสียง และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในเรื่องทางเพศ ภาษา ได้เพียง
เล็กน้อย อยู่ในระดับ 1 ส่วนพฤติกรรมและความรุนแรงได้บ้าง อยู่ในระดับ 2 โดยพิจารณาจากเจตนา
ของการน าเสนอ และการใช้ดุลยพินิจของผู้ผลิต หรือเป็นไปตามบริบทของเรื่อง 
 น18. เป็นรายการเหมาะส าหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่ควรให้ค าแนะนาแก่ผู้ชม
ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี มีภาพ เสียง และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในเรื่องเพศ ภาษา พฤติกรรมและความ
รุนแรงได้บ้าง อยู่ในระดับ 2 โดยพิจารณาจากเจตนาของการน าเสนอ และการใช้ดุลยพินิจของผู้ผลิต 
หรือเป็นไปตามบริบทของเรื่อง 
 ฉ. เป็นรายการส าหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ ไม่เหมาะส าหรับเด็กและเยาวชน มีเนื้อหา ภาพ และ
เสียง ที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ภาษาพฤติกรรมและความรุนแรง อยู่ในระดับ 3 ที่ต้องใช้วิจารณญาณ
ในการรับชมและไม่ขัดต่อกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
           จากการจ าแนกเหล่านี้ ท าให้ในประเทศไทยได้มีการจัดเรตติ้งรายการโทรทัศน์ขึ้นเช่นกัน 
โดยใช้ประเด็นในเรื่อง SLVR เป็นหลักในการพิจารณาแบ่งเนื้อหาความรุนแรง และแจ้งเป็นสัญลักษณ์
ระบุระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์ กับกลุ่มผู้ชมนั่นเอง (โครงการเฝ้าระวังสื่อเพ่ือสุขภาวะ 
(Media Monitor), 2552) 
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2.2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่อง เพศ ภาษา ความรุนแรง และการใช้ภาพตัวแทน (SLVR) 
ในสื่อต่างๆ 
 ผู้วิจัยด าเนินการทบทวนวรรณกรรม จากงานวิจัยที่ด าเนินการศึกษาเนื้อหาจากรายการ
โทรทัศน์โดยใช้กรอบ SLVR พบว่า มีผู้ค้นพบประเด็นทางเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน 
ดังนี้ 
 มีเดียมอนิเตอร์ โดยการสนับสุนนจากส านักงาน กสทช. (2558) ได้ศึกษาเรื่อง "จริยธรรมสื่อ
โทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก" โดยท าการศึกษาทีวีดิจิตอล HD และ SD ที่ได้รับความ
นิยมสูง 3 อันดับแรกในผู้ชมทุกกลุ่ม ในช่วงเวลาที่ศึกษาคือ ตุลาคม 2557 และ มกราคม 2558 ได้แก่
กลุ่ม HD คือช่อง 3 HD ช่อง 7 HD ช่อง MCOT HD และกลุ่ม SD คือช่อง Workpoint ช่อง 8 ช่อง 
Mono 29 ในประเด็น SLVR คือเพศ ภาษาส่อทางเพศ ภาษาหยาบคาย ความรุนแรงอคติและการ
เลือกปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน รวมทั้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ ในช่วงเวลารายการส าหรับเด็ก คือ
เวลา 16.00-18.00 น. ของทุกวัน และ เวลา 07.00-09.00 น. ในวันเสาร์และอาทิตย์ กับช่วงเวลาให้
ระมัดระวัง คือเวลา 18.00-22.00 น. ของทุกวัน สรุปผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าทุกช่องมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการใช้ภาษาส่อทางเพศ ภาษาหยาบคาย และความรุนแรง  
 ในภาพรวมรายการที่เลือกศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในลักษณะของการยั่วยวนทาง
เพศ และเพศสัมพันธ์โดยนัยมากที่สุด (อย่างละ 5 รายการเท่ากัน) แต่ไม่พบเนื้อหาเก่ียวกับการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศ (Implied sex with products) ในรายการที่เลือกศึกษา เมื่อ
พิจารณาแต่ละช่อง พบว่า ช่อง 8 มีจ านวนรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหลากหลายมากที่สุด 
โดยพบทั้งฉากที่มีการยั่วยวนทางเพศ ฉากเปลื้องผ้าอาบน้ า ฉากจูบ และฉากการมีเพศสัมพันธ์ (ทั้ง
เพศสัมพันธ์โดยนัย และเพศสัมพันธ์โดยตรง) โดยพบมากในรายการประเภทละคร ทั้งนี้ช่อง 8 เป็น
ช่องเดียวที่มีการน าเสนอเนื้อหาที่มีฉากเพศสัมพันธ์โดยตรง ซึ่งปรากฏอยู่ในละครเรื่อง ชิงรักหักสวาท 
ด้านช่อง 3 HD พบรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศหลากหลายรองลงมา โดยพบทั้งการยั่วยวน
ทางเพศ การสัมผัสเล้าโลม และการมีเพศสัมพันธ์โดยนัย ที่พบมากในรายการประเภทละคร ในขณะที่
ช่อง Workpoint พบเพียงการจูบ และการสัมผัสเล้าโลม ซึ่งพบในรายการภาพยนตร์จีนชุด และพบ
บ่อยในรายการชิงร้อยชิงล้านคลาสสิค นอกจากรายการประเภทละครที่มักพบเนื้อหาเรื่องเพศแล้ว 
จากการศึกษายังพบว่ามีรายการการ์ตูนทางช่อง Mono 29 ที่ปรากฏเนื้อหาที่ เกี่ยวกับการมี
เพศสัมพันธ์กัน (เพศสัมพันธ์โดยนัย) แต่ถูกจัดระดับความเหมาะสมเป็น ด6+ (รายการส าหรับเด็ก 6 - 
12 ปี) ตัวอย่างเนื้อหาเช่น การยั่วยวนทางเพศ เป็นภาพหญิงสาวในชุดเสื้อรัดรูปเห็นร่องอก นั่งไขว่
ห้างเหมือนไม่ได้สวมใส่กางเกง โชว์ขา และท าท่าโปรยเสน่ห์ 
 ในภาพรวมพบรายการที่มีการใช้ภาษาส่อทางเพศ และภาษาหยาบคายในทุกๆ ช่อง ส่วน
ใหญ่มักเป็นกลุ่มรายการประเภทบันเทิง เกมโชว์ และละคร โดยช่อง 3 พบรายการที่มีการใช้ภาษาส่อ
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ทางเพศจ านวน 5 รายการ รองลงมาคือช่อง 8 จ านวน 4 รายการ ที่เหลือพบจ านวนรายการใกล้เคียง
กัน ยกเว้นช่อง Mono29 ที่ไม่พบว่ามีการใช้ภาษาส่อทางเพศ ในขณะที่ช่อง MCOT พบรายการที่มี
การใช้ภาษาหยาบคายจ านวน 6 รายการ นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ภาษาส่อทางเพศท่ีพบในรายการ
ต่างๆ ส่วนใหญ่มักมุ่งหวังให้ผู้ชมรู้สึกตลกขบขัน โดยเฉพาะในเกมโชว์ หรือละครซิทคอม ในขณะการ
ใช้ภาษาหยาบคายมักเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในละครต่างๆ โดยพบบ้างในรายการบันเทิงอ่ืนๆ เป็น
ส่วนน้อย ตัวอย่างเนื้อหาเช่น ในละครสามหัวใจเสริมใยเหล็ก ตอนเสื้อสีฝุ่น (ท) ช่อง 3 HD หัวหน้า
แม่บ้านพูดว่า “ไปเตือนพวกท่ียังไม่มีผัวนะ ไอ้นี้ (คนสวนหนุ่มอีกคนที่นั่งในครัว) คล าไม่มีหาง มันป๊าบ 
(ท ามือท าท่าทาง) เลยนะ” คนงานหญิงถามกลับ “แล้วไอ้ที่มีแล้วล่ะ” หัวหน้าแม่บ้านตอบกลับว่า 
“แล้วพวกนั้นมันรักสนุกไหมล่ะ” 
 ในภาพรวมพบเนื้อหาความรุนแรงต่อร่างกายสูงที่สุด จ านวน 38 รายการ รองลงมาเป็นความ
รุนแรงต่อจิตใจพบ 14 รายการ ความรุนแรงจากการล่วงละเมิดทางเพศ การคุกคามทางเพศ พบ 8 
รายการ ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ พบ 5 รายการ และความรุนแรงต่อสัตว์ พบ 2 รายการทั้งยัง
พบว่าทุกช่องมีการน าเนื้อหาความรุนแรงต่อร่างกาย และเนื้อหาความรุนแรงต่อจิตใจมากกว่าความ
รุนแรงในลักษณะอ่ืนๆ โดยพบเนื้อหาความรุนแรงต่อร่างกายสูงสุดในช่อง Mono 29 คือ 10 รายการ 
ช่อง MCOT HD พบ 9 รายการ และ ช่อง 8 พบ 7 รายการ โดยช่อง Mono 29 พบมากในรายการ
การ์ตูน ละคร และซีรี่ส์ภาพยนตร์ต่างประเทศ ช่อง MCOT HD พบเนื้อหาความรุนแรงมากในรายการ
ประเภทละครซิทคอม ในขณะที่ช่อง 8 พบมากในรายการละครขณะที่ไม่พบเนื้อหาความรุนแรงต่อ
วัตถุสิ่งของในช่อง 3 HD และช่อง Mono29 กับไม่พบเนื้อ หาความรุนแรงการล่วงละเมิดทางเพศ 
การคุกคามทางเพศในช่อง Workpoint และไม่พบเนื้อหาความรุนแรงต่อสัตว์ในช่อง 7 HD ช่อง 
MCOT HD ช่อง 8 และช่อง Mono 29 ขณะที่พบความรุนแรงต่อจิตใจในรายการของทุกช่อง รวม 14 
รายการโดยพบมากในช่อง 3 HD MCOT HD และช่อง Workpoint โดยช่อง 3 HD พบเนื้อหาความ
รุนแรงต่อจิตใจในรายการประเภทละคร ส่วนช่อง MCOT HD และ Workpoint พบในรายการเด็ก 
และรายการประเภทบันเทิงท่ัวไป นอกจากนี้ยังพบเนื้อหาความรุนแรงการละเมิดทางเพศ การคุกคาม
ทางเพศในรายการของเกือบทุกช่อง (ยกเว้นช่อง Workpoint) โดยพบเนื้อหาดังกล่าวจากรายการ
ประเภทละคร ภาพยนตร์/ ซีรีส์/ ละครซิทคอม จ านวน 7 รายการ และประเภทรายการเด็ก จากช่อง
Mono 29 จ านวน 1 รายการ ตัวอย่างเช่น ในภาพยนตร์จีนชุด อุ้ยเสี่ยวป้อ จอมยุทธ์เกรียนยุทธจักร 
(ท) ช่อง Mono29 พบการท าร้ายร่างกาย ทั้งการใช้อาวุธท าร้ายร่างกาย ทิ่มแทง เพ่ือให้ได้รับบาดเจ็บ 
ทรมาน จนถึงแก่ความตาย  
 และในส่วนการศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับอคติ และการเลือกปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน ใน
สถานีโทรทัศน์ทั้ง 6 ช่อง พบว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับอคติ และการเลือกปฏิบัติเรื่องรูปร่างหน้าตามาก
ที่สุดจ านวน 9 รายการ รองลงมาคือเรื่องเพศสภาพ/ เพศวิถี จ านวน 8 รายการ อายุ จ านวน 2 
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รายการ เชื้อชาติ/ ชาติพันธุ์ 1 รายการ โดยไม่พบเนื้อหาเกี่ยวกับชนชั้น อคติ และการเลือกปฏิบัติ
เรื่องความพิการในสถานีโทรทัศน์ช่องใด เมื่อพิจารณาเนื้อหาเกี่ยวกับอคติ และการเลือกปฏิบัติผ่าน
ภาพตัวแทนพบว่าช่อง MCOT HD เป็นช่องที่พบเนื้อหาเกี่ยวกับอคติ และการเลือกปฏิบัติผ่านภาพ
ตัวแทนหลากหลาย มากที่สุด โดยเฉพาะในละครซิทคอมที่เน้นความตลก สนุกสนาน จึงมักพบมุก
ตลกล้อเลียนรูปร่างหน้าตาตามลักษณะเด่นของนักแสดงในเรื่องนั้นๆ เช่น ไอ้ด า อีด าตับเป็ด ไอ้อ้วน 
ไอ้เตี้ย เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสภาพ/ เพศวิถี ซึ่ งโดยการเน้นย้ า อคติและการ
เลือกปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน ว่าสาวประเภทสอง ผู้ชายตุ้งติ้งชอบลวนลามผู้ชาย เป็นต้น 

ประเด็นทางเพศ การใช้ภาษา และความรุนแรง 
           อีกทั้งยังมีการศึกษาของ กลุ่มเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (2554) ได้ท าการส ารวจในเรื่องการ
น าเสนอเนื้อหาในด้านเพศ ภาษา และความรุนแรง จากสื่อต่างๆ โดยจ าแนกประเภทออกเป็น 10 
ประเภท ได้แก่ รายการโทรทัศน์ที่ไม่ใช่ละคร ละครโทรทัศน์ เพลงที่เปิดในรายการวิทยุ มิวสิค วิดีโอ 
ภาพยนตร์หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือการ์ตูน เว็บไซต์ และเกมคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ในเรื่องความเหมาะสมของการใช้ภาษาในสื่อต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และระดับปานกลาง ส่วนในด้านเพศ และความรุนแรง พบว่า สื่อที่มีการน าเสนอด้านเพศ
ปริมาณมาก คือ สื่อภาพยนตร์และเว็บไซต์ ส่วนการน าเสนอเนื้อหาด้านความรุนแรง กลุ่มตัวอย่างมี
ความเห็นว่า ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เว็บไซต์ และเกมคอมพิวเตอร์ มีปริมาณความรุนแรงที่
น าเสนออยู่ในระดับมากเช่นกัน สรุปได้ว่า สื่อภาพยนตร์และเว็บไซต์ มีการน าเสนอทั้งด้านเพศ และ
ความรุนแรงในระดับมาก 
           สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารดา ครุจิต (2554) ที่ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาทาง
เพศ และความรุนแรง และการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ระดับเรตติ้งประเภท “ท ทุกวัย” : รายการ
ทั่วไปเหมาะส าหรับผู้ชมทุกวัย โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา จากรายการประเภท “ท ทุกวัย” จ านวน 
52 รายการจากสถานีโทรทัศน์ 6 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า รายการประเภท “ท ทุกวัย” ยังมีการ
แสดงออกของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม อยู่เฉลี่ย 2.63 ครั้งต่อรายการ ซึ่งรายการที่มีการแสดงออกมาก
ที่สุด คือรายการประเภทละคร ไม่ว่าจะเป็นละครตลกหรือละครชีวิต ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ (19.00 - 
22.30) ซึ่งรายการที่ออกอากาศในช่อง 3 และ ช่อง 7 ที่มุ่งเน้นเรื่องความบันเทิง มีการแสดงออกทาง
เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมที่สุด และสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศรายการที่มีการแสดงออกทางเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมจ านวนน้อย คือสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย และช่อง 11 เพราะมีนโยบายน าเสนอรายการเพ่ือ
สาธารณะ และถ้าพิจารณาด้านจ านวนครั้งของการแสดงออกทางเนื้อหาในรายการประเภท  “ท ทุก
วัย” พบว่า มีเนื้อหาการแสดงความรุนแรงต่อผู้อ่ืนมากที่สุด (ร้อยละ 42.33) รองลงมาได้แก่ ภาษาดู
ถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน (ร้อยละ 11.67)  ภาษาหยาบคาย (ร้อยละ 10.94) และเนื้อหาการแสดงออก
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ด้านเพศ พบว่า มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านเพศสภาพ (ร้อยละ 5.10) พฤติกรรมทางเพศ (ร้อยละ 
3.67) และการแต่งกายยั่วยุทางเพศ (ร้อยละ 1.45)  
 งานวิจัยของ นฤมล รื่นไวย์ (2552) ศึกษาเรื่อง “จอตู้ (ต่างแดน) เลาะดูขบวนการปกป้อง
เด็ก” เป็นโครงการที่จัดท าเพ่ือเสนอต่อแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ภายใต้ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงบทบาทและอิทธิพล
ของโทรทัศน์ที่มีต่อเยาวชนและครอบครัว ซึ่งผลการวิจัยจะสะท้อนให้ในด้านความรุนแรง และในด้าน
เพศ ดังนี้ ในด้านความรุนแรง พบว่า เด็กผู้ชายจะตกเป็นเหยื่อของภาพความรุนแรงและบ่มเพาะนิสัย
รุนแรงก้าวร้าวได้ง่ายกว่าเด็กผู้หญิง ภาพและภาษาที่สื่อถึงความรุนแรงก่อให้เกิดแนวโน้ม 3 ประการ
กับเด็ก คือ 1) ก่อให้เกิดความกลัว รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะสื่อภาพของความรุนแรง โดยมีเหยื่อ
ของความรุนแรงเป็นเด็กผู้หญิง และนี่คือสาเหตุที่ท าให้เด็กเกิดความหวาดกลัวต่อโลกภายนอกรอบๆ 
ตัว นอกจากนั้น การที่โทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์เผยแพร่ภาพศพหรือกรณีที่มีคนฆ่าตัวตาย ก็ยังมีส่วน
ท าให้เด็กมีโอกาสเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้นอีกด้วย เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากสื่อและไม่อาจวินิจฉัย
ได้เองว่าสิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด 2) บิดเบือนความรู้สึกว่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องน่ากลัว รายการโทรทัศน์
บางรายการอาจแสดงภาพความรุนแรงออกมาในลักษณะที่ไม่ใช่สิ่งน่ากลัว แต่เป็นความตลกขบขัน 
เช่น ในภาพยนตร์การ์ตูน เป็นต้น 3) เพ่ิมพฤติกรรมก้าวร้าว การชมรายการโทรทัศน์ที่แสดงภาพ
ก้าวร้าวหรือใช้ภาษาหยาบคาย รุนแรง จะมีปัญหากับเด็กๆ เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเด็กผู้ชาย และมี
ส่วนช่วยบ่มเพาะนิสัยหรือพฤติกรรมก้าวร้าวให้แก่เด็กๆ เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้
ระหว่างเหตุการณ์สมมุติกับเหตุการณ์จริง นอกจากนั้นบิดามารดาจะต้องเพ่ิมความระมัดระวังและ
คอยแนะน าลูกขณะที่ดูรายการข่าวที่อาจเสนอภาพความรุนแรง เช่น ข่าวฆาตกรรม ข่าวอาชญากรรม 
เพราะจะมีผลสร้างความหวาดกลัวให้แก่เด็ก พ้ืนฐานของความกลัวดังกล่าวอาจฝังแน่นติดตัวไปกับ
เด็กแม้เมื่อเด็กเติบโตขึ้น ดังนั้นเด็กจึงควรได้รับการสั่งสอนให้แยกแยะเหตุการณ์ระหว่างความจริงกับ
จินตนาการเพ้อฝัน และในด้านเพศ พบว่า สื่อปัจจุบันมีเนื้อหาที่เต็มไปด้วยเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นใน
ลักษณะเปิดเผย โจ่งแจ้ง หรือแฝงอยู่ในเนื้อเรื่อง และเด็กวัยรุ่นสัมผัสกับเรื่องราวทางเพศเป็นหลักใน
บทเรียนเพศศึกษาที่โรงเรียน และมีสื่อโทรทัศน์ เป็นแหล่งที่สองส าหรับพวกเขาในการเรียนรู้เรื่องเพศ
ที่ส าคัญคือ สื่อโทรทัศน์มีบทบาทและผลกระทบเป็นอย่างสูงต่อทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อในเรื่อง
เพศของเด็กๆ 

ประเด็นทางเพศ และความรุนแรง  
 งานวิจัยของ Steuer, Applefield, & Smith (1971) ซึ่งทดลองให้เด็กวัยเรียนดูการ์ตูนเช้า
วันเสาร์ทุกวัน วันละ 10 นาที เป็นเวลา 11 วันติดต่อกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ์ตูนที่ไม่ระบุประเภท 
และบางครั้งเป็นรายการสด ผลการศึกษาพบว่า เด็กท่ีชมภาพยนตร์การ์ตูนที่มีความก้าวร้าวรุนแรงจะ
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มีพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายเมื่อเล่นกับเพ่ือนมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับที่ชมการ์ตูนซึ่งไม่มีความ
ก้าวร้าวรุนแรง ที่ส าคัญมีความน่าสนใจว่าปริมาณความก้าวร้าวทางกายภาพของเด็กที่ชมการ์ตูนเช้า
วันเสาร์เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลาของการทดสอบ จากผลการศึกษามีเด็กจ านวนร้อยละ 50 ที่
เล่าว่าผู้ปกครองของพวกเขามีการพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับเพศในขณะที่รายการที่มีเนื้อหาดังกล่าวก าลัง
ฉาย แต่มีเพียงแค่ครึ่งหนึ่งจากครอบครัวเด็กๆกลุ่มดังกล่าว ที่ยินดีในการพูดถึงมัน อย่างไรก็ตาม ร้อย
ละ 73 ของเด็กอายุระหว่าง 12 ถึง 14 ปี ได้บอกว่าพวกเขาไม่ชอบดูรายการที่มีภาพและเนื้อหา
เกี่ยวกับเพศพร้อมกับแม่ของพวกเขา หรือว่าร้อยละ 65 ของเด็กๆ ก็พูดเช่นเดียวกันว่าไม่ต้องการดู
เนื้อหาดังกล่าวพร้อมกับพ่อของพวกเขา อีกทั้งเด็กๆ กล่าวว่าพวกเขาสามารถตัดสินใจได้เองว่า
รายการใดที่ควรดู รายการใดที่ไม่ควรดู เด็กจ านวน 2 ใน 3 ของเด็กที่ได้มีโอกาสดูรายการที่
ประกอบด้วยภาพและเนื้อหาทางเพศที่มากเกินไป และไม่เหมาะสมกับวัย พวกเขาเลือกที่จะดูต่อไป
ในขณะที่เด็กจ านวนน้อยที่เหลือเลือกที่จะหยุดดู 
           Cline, V. B., Croft, R. G., & Courrier (1973) ได้ศึกษาการตอบสนองทางกายภาพของ
เด็กชายอายุ 5-14 ปี ที่มีนิสัยการดูโทรทัศน์มาก คือ ดูมากกว่า 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เปรียบเทียบกับ
เด็กที่มีนิสัยการดูโทรทัศน์น้อย คือ ดูน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พบว่า เด็กที่มีนิสัยการดูโทรทัศน์
มากจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อภาพยนตร์ประเภทก้าวร้าวรุนแรงต่ ากว่า ผู้ที่มีนิสัยการดูโทรทัศน์น้อย 
นั่นหมายความว่าเด็กที่ดูความรุนแรงมากๆ จะเห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ ไม่มีปฏิกิริยาต่อต้าน 
 ง า น วิ จั ย ข อ ง  Gabrielli, Traore, Stoolmiller, Bergamini, & Sargent (2016) ที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดเรตติ้งโทรทัศน์ ในเนื้อหาทางเพศ ความรุนแรงและการใช้สารเสพติด 
ของรายการโทรทัศน์ในอเมริกา ที่มีการจัดระดับเรตติ้ง TVY7 (ผู้ชมต้องอายุ 7 ปีขึ้นไป), TVPG (ผู้ชม
ต้องได้รับค าแนะน าจากผู้ปกครอง), TV14 (ผู้ชมอายุต่ ากว่า 14 ปี ต้องมีผู้ปกครองแนะน า) และ 
TVMA (ส าหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่เท่านั้น) เพ่ือตรวจสอบว่ายังพบพฤติกรรมต่างๆ หรือไม่ ผลการวิจัย
พบว่า ในรายการกลุ่มตัวอย่างจะมีการแสดงพฤติกรรมความเสี่ยงเกี่ยวกับความรุนแรงอย่างน้อย 1 
เรื่อง หรือร้อยละ 70 ของเนื้อหารายการทั้งหมด พบเนื้อหาเกี่ยวกับแอลกอฮอล์บ่อยที่สุด ร้อยละ 58 
หรือ 2.3 วินาที ตามด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับเพศ ร้อยละ 53 หรือ 0.26 วินาที และการสูบบุหรี่ ร้อยละ 
31 หรือ0.54 วินาที 
           จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จึงสามารถน าแนวคิด SLVR มาประยุกต์ใช้กับการถ่ายทอดสดผ่าน
เฟซบุ๊ก โดยสามารถใช้ประเมินเรื่องเพศ ความรุนแรง การใช้ภาษา ภาพตัวแทน ที่แสดงออกมาใน
เนื้อหาที่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันสนใจและยังสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมต่างๆที่เกิดข้ึนในสังคมไทยนั่นเอง 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Content Analysis) 

           การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นเทคนิควิธีการวิจัยที่ใช้ในสาขาต่าง ๆ มานาน โดยเฉพาะใน
สาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เช่น สื่อสารมวลชน ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และ
การศึกษา จากหลักฐานพบว่า วิธีการวิเคราะห์เนื้อหามีพัฒนาการมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
เมื่อนักสังคมศาสตร์ชาวอเมริกันใช้การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นเทคนิควิจัยเพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อ
โฆษณาท่ีใช้ในการสื่อสารมวลชน (Lawrence W. Neuman, 2000 อ้างถึงใน อภิรดี เกล็ดมณี, 2551) 
โดยเฉพาะโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งชาวอเมริกันให้ความสนใจ และได้รับการวิเคราะห์อย่างมีแบบแผน 
ภายใต้หัวข้อใคร พูดว่าอะไรกับใคร และผลเป็นอย่างไร งานวิเคราะห์เนื้อหาด้านสื่อสารมวลชน จึงถือ
เป็นจุดก าเนิดของการวิเคราะห์เนื้อหา โดยเนื้อหาที่น ามาวิเคราะห์เป็นเรื่องราวต่างๆ ที่ปรากฏตาม
เอกสาร สิ่งพิมพ์ประเภท หนังสือพิมพ์ วารสาร หรือเนื้อหาที่มีการถ่ายทอดทางอากาศ ต่อมาเทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหาได้ขยายขอบข่ายไปยังสื่องานเขียนในรูปแบบ บทความ เรียงความจด หมายเหตุ 
รวมทั้งเป็นเทคนิควิจัยที่มีการน าไปใช้ในสาขาวิชาอ่ืนๆ รวมทั้งการวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์ และ
สารสนเทศศาสตร์ 

 2.3.1 นิยามและความหมาย 
ลอว์เรนซ์ ดับเบิ้ลยู นิวแมน (Lawrence W. Neuman, 2000 อ้างถึงใน อภิรดี เกล็ดมณี, 2551) ให้
ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหาไว้ว่า  

คือวิธีการตรวจสอบข้อมูล หรือเนื้อหาในรูปแบบการเขียน หรือสัญลักษณ์ในวัสดุ เช่น 
รูปภาพ ภาพยนตร์ เนื้อเพลง ฯลฯ 

คลอส คลิพเพ็นดอร์ฟ (Klaus Krippenndorff, 2004 อ้างถึงใน อภิรดี  เกล็ดมณี , 2551) ให้
ความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหาว่า  

เป็นเทคนิควิธีการวิจัยที่สร้างเนื้อหา หรือข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ และมีข้อสรุปที่มีความ
เที่ยงตรงจากเนื้อหาไปสู่บริบทของเนื้อหาที่น ามาวิเคราะห์  

พจนานุกรมบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ (Reitz, 2004) ให้ความหมายของการ
วิเคราะห์เนื้อหาว่า  

เป็นวิธีการวิเคราะห์สารที่มีความชัดเจน และแน่นอนทั้งกระบวนการด าเนินงาน และตัว
เนื้อหาสาระในการสื่อสาร ตลอดจนการจัดประเภทกลุ่ม และการประเมินคุณค่า
ความส าคัญของแนวคิด สัญลักษณ์ และแก่นของเรื่อง ด้วยการตรวจสอบจากวัตถุประสงค์ 
และรายละเอียดจากหลักฐานที่มีอยู่ 
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ประภาวดี สืบสนธิ์ (2530) กล่าวว่า  

การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นการวิจัยเอกสารแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นการส ารวจเชิงวิเคราะห์ 
เป็นเทคนิคในการศึกษาวิเคราะห์บันทึกเอกสารข่าวสารอย่างมีระบบ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
แสดงปริมาณการเน้น หรือความถี่ในการสื่อความหมาย เช่น การโน้มน้าวใจ ลีลาการเขียน 
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา โดยผู้วิจัยจะแยกเนื้อหาออกเป็นกลุ่ม 
และประเมินเนื้อหาตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น 

ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล (2545) สรุปความหมายของการวิเคราะห์เนื้อหาทางสารสนเทศศาสตร์ว่า  
เป็นเทคนิคการวิจัยส ารวจ วิเคราะห์ค าวลี หรือแนวคิด บรรยายสาระ จัดหมวดหมู่สื่อ
สัญลักษณ์ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และหาข้อสรุปจากเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้
บันทึกอย่างละเอียดเป็นระบบ และเที่ยงตรง โดยใช้การพิจารณาตัดสินของผู้วิจัยแต่เพียง
อย่างเดียว 

           สรุปได้ว่าการวิเคราะห์เนื้อหา เป็นเทคนิควิธีวิจัยที่ใช้วิเคราะห์เนื้อหาของสาร ที่ปรากฏครั้ง
แรกในงานสื่อสารมวลชน เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาสื่อโฆษณา ต่อมามีการน าเทคนิคการวิเคราะห์มาใช้กับ
สื่อประเภทอ่ืน และการวิเคราะห์เนื้อหาสาขาอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงปริมาณ การเน้นหรือ
ความถี่ในการสื่อความหมาย การโน้มน้าว ขอบเขตเนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหาผู้วิจัยต้องระบุวัสดุสื่อ
ที่ต้องการวิเคราะห์เนื้อหา แยกแยะเนื้อหาวัสดุหรือสื่อออกเป็นกลุ่ม หมวดหมู่จากนั้น สร้าง หรือ
ก าหนดเกณฑ์ เพ่ือวิเคราะห์บันทึกรายละเอียดข้อมูลส่วนต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ค า วลีหรือแนวคิด 
บรรยายสาระ ตามเกณฑ์ที่สร้างขึ้น และหาข้อสรุปของเนื้อหาจากวัสดุหรือสื่อที่น ามาวิเคราะห์ 

 2.3.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เนื้อหา 
           การวิเคราะห์เนื้อหาสามารถน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
ด้านเนื้อหาของสารด้านผู้ส่งสาร และด้านผู้รับสาร (Bernard Berelson, 1971 อ้างถึงใน อภิรดี เกล็ด
มณี, 2551; ประภาวดีสืบสนธิ์, 2530; ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล, 2545) ดังนี้ 
           2.3.2.1 วัตถุประสงค์ด้านเนื้อหาของสารครอบคลุมการศึกษาพัฒนาการ และ
แนวโน้มของเนื้อหา ตรวจสอบเนื้อหากับวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และตรวจสอบเนื้อหากับมาตรฐานที่
ก าหนดศึกษาความแตกต่างของเนื้อหาเรื่องเดียวกันในประเภทต่างๆ ประเมินความน่าอ่าน ลักษณะ
วิธีการน า เสนอเนื้อหา 
           2.3.2.2 วัตถุประสงค์ด้านผู้ส่งสารครอบคลุมการระบุเป้าหมาย และลักษณะผู้ส่งสาร
ศึกษาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร และตรวจสอบสภาพทางจิตวิทยาของผู้ส่งสาร 
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          2.3.2.3 วัตถุประสงค์ผู้รับสารครอบคลุมการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับ
สาร ศึกษาความสนใจและค่านิยม 

           ส าหรับการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์ 4 ประการ (ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล, 2545) ดังนี้ 
  2.3.2.1 ศึกษาเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศและศึกษาแนวโน้มของเนื้อหาเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง 
  2.3.2.2 วิเคราะห์พัฒนาการของทรัพยากรสารสนเทศ 
  2.3.2.3 ศึกษาเนื้อหา วิธีการน าเสนอเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะชื่อ 
หรือเฉพาะเล่ม 
  2.3.2.4 ประเมินความน่าอ่านของทรัพยากรสารสนเทศ 

 2.3.3 วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
           วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน (krippendorff, 1980 อ้างถึงใน ชลทิชา 
สุทธินิรันดร์กุล, 2545) ดังนี้ 
            2.3.3.1 การก าหนดกรอบแนวคิดของการวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดแนวคิดการวิเคราะห์ เป็นแนวทางให้ผู้อ่ืนตรวจสอบผลการวิเคราะห์ และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
                           1) ข้อมูล หมายถึง สื่อที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
หนังสือ บทความวารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น สื่อตีพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์ เช่น 
ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ เป็นต้น และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลบนเว็บไซต์ เป็น
ต้น 
                       2) ความรู้ของผู้วิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์ต้องมีความรู้ในแหล่งข้อมูลที่วิเคราะห์ 
                           3) การหาข้อสรุป เป็นการหาข้อสรุปจากข้อมูลที่มีอยู่เชื่อมโยงกับบริบทของ
ข้อมูล เป็นกระบวนการแปลงเนื้อหาให้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ รหัสมาตรฐาน หรือแปล
ความหมาย ในสิ่งที่ผู้วิเคราะห์ก าหนดการหา ข้อสรุปของการวิเคราะห์เนื้อหาต้องมีการสร้างเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล กับบริบทของข้อมูล และปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
                           4) ความตรงข้อสรุปของการวิเคราะห์เนื้อหาจะต้องมีเหตุมีผล มีความ
สอดคล้องกัน เพ่ือให้ข้อสรุปมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นการวิเคราะห์เนื้ อหาต้องระบุกลุ่มประเภทของ
ข้อมูล และเกณฑ์ที่สร้างขึ้นให้ชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้อ่ืนสามารถรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม และน าไปสู่
ข้อสรุปที่ใกล้เคียงมีความสอดคล้อง และเป็นเหตุเป็นผลกัน 
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            2.3.3.2 การก าหนดรหัส เป็นกระบวนการท าให้เนื้อหามีมาตรฐานเป็นรูปแบบ
เดียวกัน ข้อมูลจะมีการก าหนดเป็นรหัส จัดหมวดหมู่ หรือจัดกลุ่มประเภท และให้ความหมาย
รายละเอียด และการสร้างเกณฑ์ เกณฑ์ในการพิจารณาทั่วไปมี 3 ประเด็น คือการก าหนดนิยามกลุ่ม
ประเภท การก าหนดหน่วยการวิเคราะห์ และการก าหนดรายละเอียดของเนื้อหา มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) การก าหนดนิยามกลุ่มประเภทหรือกลุ่มเนื้อหา มีข้ันตอนการด าเนินงาน เริ่มจาก 
ระบุความหมายหรือแจกแจงรายละเอียดของเนื้อหาอย่างชัดเจน กลุ่มเนื้อหาอาจจ าแนกเป็น 2กลุ่ม 
คือ สาระ และรูปแบบการน าเสนอกลุ่มสาระ ที่นิยมก าหนด ได้แก่ หัวข้อเรื่องทิศทางมาตรฐาน และ
คุณค่า (พรทิพย์ ดีสมโชค, 2547) จากนั้นระบุตัวชี้วัด หรือดรรชนีเพ่ือเป็นตัวก าหนดว่า เนื้อหา
ดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มประเภทใด หรือเป็นการให้นิยามเชิงปฏิบัติการค าท่ีใช้เป็นตัวแทน ซึ่งค าที่ใช้เป็น
ตัวแทนที่ดีควรเป็น ค าที่สั้น กระชับได้ใจความ และสื่อถึงแนวคิดของข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์พอที่
เป็นแนวทางให้ผู้ก า หนดรหัสผู้ อ่ืนสามารถพิจารณาตัดสิน หรือท าการวิเคราะห์ และได้ผลสรุป
ใกล้เคียงกันการก าหนดนิยามกลุ่มประเภท ท าได้หลายลักษณะ เช่น ก าหนดตามหัวข้อวิชา หรือ
ก าหนดตามมาตรฐาน เป็นต้น ในขั้นตอนนี้ผู้วิเคราะห์อาจก าหนดดัชนีก่อน แล้วจึงสร้างกลุ่มประเภท
ก็ได้ (ประภาวดี สืบสนธิ์, 2530) 
  2) การก าหนดหน่วยการวิเคราะห์ แบ่งเป็นหน่วยบันทึก และหน่วยบริบท 
   ก) หน่วยบันทึก เป็นส่วนเฉพาะของเนื้อหาที่น าไปจ าแนกในกลุ่มประเภทที่
ก าหนดไว้ ประกอบด้วย ค า เป็นหน่วยที่ใช้บันทึกค า แต่ละค า เพ่ือวิเคราะห์เนื้อหาของค า , กลุ่มค า
หรือวลี เป็นหน่วยที่ใช้บันทึกกลุ่มค า ส านวน ชื่อเฉพาะ หรือค าที่มีหลากหลายส านวน , แนวเรื่องหรือ
แก่นเรื่อง เป็นหน่วยที่ใช้บันทึกแก่นเรื่องผู้วิเคราะห์อ่าน จับใจความของเนื้อหา และสรุปเป็นแก่นเรื่อง 
จากนั้นน าไปจ าแนกตามกลุ่มประเภท หรือเกณฑ์ที่สร้างขึ้น , ลักษณะบุคคล เป็นหน่วยที่ใช้บันทึก
ลักษณะบุคคลเพ่ือจ าแนกเข้ากลุ่มประเภท ส่วนใหญ่เป็นการบันทึกนวนิยาย ตัวละคร หรือสื่อเพ่ือ
ความบันเทิง, ประโยคหรือข้อความ ใช้ในการประเมินเนื้อหาโดยรวม และรายการ ใช้ในการศึกษา
ลักษณะของหนังสือ บทความ ภาพยนตร์หน่วยรายการเป็นหน่วยที่ใหญ่ ต้องมีค าอธิบายกลุ่มประเภท
อย่างชัดเจน 
   ข) หน่วยบริบท เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้วิเคราะห์ต้องค านึงถึงบริบทของข้อมูลที่
ปรากฏ เนื่องจากเนื้อหาบางเรื่องไม่สามารถสรุปผลได้จากความถี่ของค าผู้วิเคราะห์ต้องค้นหาเนื้อหา
จากข้อมูลในบริบท 

                           2.3.3.3 การก าหนดรายละเอียดของเนื้อหา เป็นการวัดเชิงปริมาณท่ีผู้วิเคราะห์
ต้องก าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ในการก าหนดเช่น ความถี่ เนื้อท่ี เวลา 
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 2.3.4 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งได้หลายประเภทตามจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์
ของการวิจัย เครื่องมือที่เป็นที่รู้จัก และนิยมใช้โดยทั่วไป ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบ
ตรวจสอบรายการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เครื่องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยประเภท
การวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา หรือการวิจัยเชิงประวัติ เชิงคุณภาพ เป็นแบบบันทึก และแบบ
วิเคราะห์เนื้อหา แบบบันทึกสร้างขึ้นเพ่ือกรอกข้อมูลของสิ่งที่ต้องการศึกษาเชิงวิเคราะห์การศึกษา
บางครั้งอาจต้องสร้างแบบวิเคราะห์อีก 1 ชิ้น เพ่ือน าข้อมูลจากแบบบันทึกมา  บันทึกลง เพ่ือแจกแจง
ความถี่ แล้วน าไปค านวณค่าสถิติที่ต้องการ ส่วนแบบวิเคราะห์เป็นแบบที่น า เอาข้อมูลจากแบบบันทึก
แต่ละแผ่นมากรอกลงอีกครั้ง เพ่ือการวิเคราะห์เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพต่อไป 
           การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้อควรพิจารณา 3 ประการ (ชลทิชา สุทธิ 
นิรันดร์กุล, 2545) ดังนี้ 
  2.3.4.1 ประเภทของเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นแบบบันทึกข้อมูล 
หรือแบบวิเคราะห์ข้อมูล ที่สร้างจากเกณฑ์ที่ก าหนด มีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้เก็บ
ข้อ มูลจริง แบบบันทึก 1 ชุดจะใช้เก็บและวิเคราะห์เนื้อหา บทความ หนังสือ หรือเอกสาร 1 เล่ม   
  2.3.4.2 ส่วนประกอบของเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล แบบบันทึกข้อมูล หรือ
แบบวิเคราะห์ข้อมูลมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 
  1) ข้อมูลทางบรรณานุกรมของวัสดุสื่อ หรือเอกสารที่ต้องการวิเคราะห์ เช่น ชื่อผู้
แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่จัดพิมพ์ผู้จัดพิมพ์ ปีที่พิมพ์ เป็นต้น ข้อมูลทางบรรณานุกรมจะแตกต่างกันไป
ตามประเภท และลักษณะของสื่อท่ีวิเคราะห์ 
  2) ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหา เป็นส่วนส าคัญของแบบบันทึก แบบวิเคราะห์
ข้อมูล เกณฑ์การวิเคราะห์ขึ้นกับลักษณะเนื้อหาของแต่ละวิชาสาขา โดยจ าแนกออกเป็นกลุ่มประเภท
หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย และระบุค าอธิบายในแต่ละกลุ่มประเภทอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถจ าแนก
เนื้อหาแต่ละรายการลงในกลุ่มประเภทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  2.3.4.3 ความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การหาความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเป็นการยืนยันความสมบูรณ์ของเครื่องมือที่จะใช้รวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด บิดเบือน หรือมีอคติในการเก็บรวบรวมข้อมูลนา ไปสู่ความน่าเชื่อถือของผล
การวิเคราะห ์
           เครื่องมือที่สร้างน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วน าไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง หรือผู้อื่นที่ไม่ใช้ผู้วิเคราะห์ลองใช้เพ่ือตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความใกล้เคียงกันหรือไม่การ
หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล มีแนวทางในการพิจารณา 3 ประการ (อุทุมพร 
จามรมาน, 2531 ; Robert Philip Weber, 2004 อ้างถึงใน อภิรดี เกล็ดมณี, 2551) ดังนี้ 
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  1) การหาความคงที่ เป็นการจัดเนื้อหาตามกลุ่มประเภทในแต่ละครั้ง โดยมีเงื่อนไข
ก าหนดชัดเจน ความไม่สม่ าเสมอในการจัดกลุ่ม เช่น ความไม่ชัดเจนของรหัสที่ก าหนดไว้ความ ก ากวม
หรือไม่ชัดเจนของเนื้อหาสาระ ความรู้ในเนื้อหาและการตัดสินใจของผู้วิเคราะห์แต่ละคน เป็นต้น 
  2) การหาค่าความซ้ า เป็นการจัดกลุ่มเนื้อหาของผู้วิเคราะห์แต่ละคนที่วิเคราะห์ 
เนื้อหาเรื่องเดียวกันให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน 
  3) การหาค่าความถูกต้อง เป็นการจัดกลุ่มเนื้อหาที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้
ก าหนด ซึ่งอาจเป็นมาตรฐานขั้นต่ า ผู้วิเคราะห์ใช้ค่าความถูกต้องในการจัดกลุ่มเนื้อหา และประเมิน
ความน่าเชื่อถือของงานวิจัย 

 2.3.5 ประโยชน์ของการวิเคราะห์เนื้อหา 
           การวิเคราะห์เนื้อหามีประโยชน์หลากหลาย กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) 
  2.3.5.1 ใช้ในการศึกษาพัฒนาการความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของเรื่องต่างๆ 
เพ่ืออธิบายสภาพการณ์ในปัจจุบัน ความสนใจ หรือค่านิยมทางวัฒนธรรม 
  2.3.5.2 ใช้ส ารวจจุดอ่อนต่างๆ ที่เกิดในการปฏิบัติงาน ความล าเอียง ทัศนคติความ
คิดเห็นที่สอดแทรกในการปฏิบัติงาน 
  2.3.5.3 ใช้ศึกษาเรื่องที่ต้องการสื่อสารทางหนังสือ บันทึก หรือ เอกสารในด้าน
สังคมศาสตร์ 
            2.3.5.4 ใช้เป็นเทคนิควิธีในงานวิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

 2.3.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

           สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาภาพร อุดมพืช (2552) ที่วิเคราะห์ลักษณะโฆษณาแฝงที่
ปรากฏในรายการโทรทัศน์ไทย ผลการศึกษา 16 รูปแบบรายการที่ออกอากาศทางช่อง 3 5 7 และ 9 
ในช่วงปี 2551 ถึง 2552 พบว่า การแฝงกับสปอตสั้นๆ เป็นรูปแบบของโฆษณาแฝงที่นิยมมากที่สุด 
และรองลงมาคือ แฝงกับวัตถุ แฝงกับเนื้อหา แฝงกับกราฟิก แฝงกับบุคคล ตามล าดับ ซึ่งรูปแบบของ
การโฆษณาแฝงขึ้นอยู่กับเนื้อหาของรายการนั้นๆ รูปแบบรายการที่มีเนื้อหาแบบน าเสนอข้อเท็จจริง 
ไม่เหมาะกับการแทรกโฆษณาแฝง ส่วนในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ส่งสาร และท่ีเป็นผู้รับสาร ให้ความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ปัจจุบันโฆษณาแฝงทางโทรทัศน์มีปริมาณมากเกินไป และกลุ่มตัวอย่าง
คิดว่า โฆษณาแฝงที่ดี ต้องมีในปริมาณพอเหมาะ ไม่มากจนเกินไป ส่วนเนื้อหาก็ต้องไม่มีมากเกินไป 
ผู้ชมไม่รู้สึกโดนยัดเยียดข้อมูล โดยรูปแบบการโฆษณาแฝงที่กลุ่มตัวอย่างพอใจ รับได้นั้น จะเป็นการ
แฝงไปกับสปอตสั้นๆ ส่วนโฆษณาแฝงที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าไม่เหมาะสมนั้นคือ การที่เข้าไปยุ่งกับ
เนื้อหาของรายการมากเกินไป ท าให้สาระในรายการดูไม่น่าเชื่อถือ ส่วนวิธีที่นิยมใช้ คือ การ
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สร้างสรรค์ แต่งเติมเนื้อหารายการ เพ่ือให้สามารถสอดแทรกโฆษณาแฝงเข้าไปได้ อีกทั้งควรมี
มาตรการการควบคุมที่เป็นรูปธรรม จะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สนับสนุนรายการน าสินค้า และ
บริการของตัวเองมาวางในเนื้อรายการอย่างไม่มีระเบียบ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างสรรค์รายการ จน
เนื้อหาดูด้อยค่าลง และขาดความน่าเชื่อถือ 

           งานวิจัยของ มานิดา พากเพียร (2553) ศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ ทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้ฟอร์เวิร์ดเมลของวัยรุ่นไทย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 16 คน แบ่งเป็น
เพศชายจ านวน 8 คน และเพศหญิง จ านวน 8 คน โดยมีอายุระหว่าง 12 - 17 ปี และก าลังศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ทั้งนี้เป็นนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาล จ านวน 15 คน และจาก
โรงเรียนเอกชน จ านวน 1 คน มีภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครจ านวน 15 คน และจังหวัด
สระบุรี จ านวน 1 คน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวทั้งสิ้น 15 คน วัตถุประสงค์การใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตของกลุ่มตัวอย่างนั้น มี 2 ด้าน ได้แก่ เพ่ือการท างาน และเพ่ือความบันเทิง กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ซึ่งมีจ านวน 11 คน ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่บ้านของตนเอง รองลงมาได้แก่ที่บ้าน
ญาติบ้านเพื่อนสนิทและร้านบริการที่อยู่ใกล้บ้าน เรื่องระยะเวลาในการใช้งานคอมพิวเตอร์พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีระยะเวลาในการใช้งานต่ าที่สุดครึ่งชั่วโมงต่อ 1 วัน และสูงที่สุด 10 ชั่วโมงต่อ 1 วัน จ านวน
ฟอร์เวิร์ดเมลที่กลุ่มตัวอย่างได้รับต่ าที่สุดเฉลี่ย 10 ฉบับต่อสัปดาห์ และสูงที่สุดเฉลี่ย 50 ฉบับต่อ 1 
สัปดาห์ โดยได้รับฟอร์เวิร์ดเมลจากบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ เพ่ือนสนิท พ่ีน้อง และอาจารย์ตามล าดับ 
พฤติกรรมของวัยรุ่นต่อฟอร์เวิร์ดเมลที่ได้รับมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) พฤติกรรมการรับ (2) พฤติกรรม
การเปิด (3) พฤติกรรมการเก็บ และ (4) พฤติกรรมการส่งต่อทัศนคติของวัยรุ่นต่อเนื้อหาฟอร์เวิร์ดเมล
นั้น มีความหลากหลายทั้งทางด้านบวก ด้านลบ และวางเฉย โดยเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 16 คน มี
ทัศนคติในทางที่ดีมีทั้งสิ้น 6 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทศิลปะ/ความคิดสร้างสรรค์ 2) ประเภทเด็ก 3) 
ประเภทเทศกาล 4) ประเภทเรื่องแปลก/สิ่งมหัศจรรย์ 5) ประเภทเทคโนโลยี/ความทันสมัย และ 6) 
ประเภทเนื้อหาร่วม (เด็ก+สัตว์) ส่วนเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในทางที่ไม่ดีมากที่สุด ได้แก่  1) 
ประเภทท านาย/โชคชะตาราศี และเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติวางเฉยมากที่สุดมี 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) ประเภทการท างาน และ 2) ประเภทแบบทดสอบ 

 งานวิจัยของ ญาดา แสงเพ็ชร (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาด้านการพัฒนาของ
รายการหนังพาไป ใช้วิธีวิจัยแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาของรายการหนังพา
ไป จ านวน 63 เทป ผลการวิจัยพบว่า รายการหนังพาไปเป็นรายการที่มีรูปแบบเป็น รายการสาระ 
บันเทิง รายการสารคดี รายการโทรทัศน์ตามจริง รายการท่องเที่ยว และรายการลูกผสม โดยมีความ
โดดเด่นในการน าเสนอเนื้อหาด้านการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพชีวิตมนุษย์ มีการ
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น าเสนอด้านการคมนาคมและการสื่อสารมากที่สุด รองลงมาคือ การน าเสนอด้านสิ่งแวดล้อม และ
อันดับสามคือ การน าเสนอด้านความปลอดภัย ซึ่งรายการนี้ เป็นรายการที่มีความแปลกใหม่ 
สร้างสรรค์ ทั้งด้านรูปแบบและการน าเสนออีกด้วย 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Online) 

           รูปแบบการสื่อสารผ่านสื่อพ้ืนฐานอย่างเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ที่ใช้ ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากการเกิดของสื่ออินเทอร์เน็ต เนื่องจาก การ
พัฒนาตามเทคโนโลยีดิจิตอล เครื่องมือหรือสื่อต่างๆจึงได้ถูกสร้างสรรค์ และปรับปรุงช่องทาง การ
สื่อสารใหม่ขึ้นมา เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการในการเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ใกล้ชิดมากขึ้น 
จึงท าให้สื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทไม่แพ้กับสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) 

 2.4.1 นิยามและความหมาย 
           เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้นิยาม และอธิบาย
ความหมายไว้หลากหลาย ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ฤดี หลิมไพโรจน์ (2554) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
สังคม (Social) หมายถึง สังคมออนไลน์ สื่อ (Media) หมายถึงเนื้อหา เรื่องราว และบทความ 
ดังนั้น สื่อสังคมออนไลน์ จึงหมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า 
เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนผลิตขึ้นเอง หรือพบ
เจอจากสื่ออ่ืนๆ แล้วน ามาแบ่งปันให้กับผู้ อ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ที่ให้บริการบนโลกอินเทอร์เน็ต ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้มากมายทั่วโลก 

อภิชาติ อนุกูลเวช (2548) ได้กล่าวถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ว่า  
เป็นเสมือนพ้ืนที่ส าหรับให้ผู้คนสามารถเข้ามาท าความรู้จัก และเชื่อมโยงกันในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง หากอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ ก็จะเรียกว่า เว็บสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่
เชื่อมโยงผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน 

Thailand Cyber University Project (2553) ได้ระบุถึง เว็บสังคมออนไลน์ (Social Networking 
Website) ไว้ว่า 

เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีและเว็บรูปแบบใหม่ นั่นคือ เว็บ 2.0 ผู้ใช้สามารถเผยแพร่
ข้อมูลส่วนบุคคล หรือความเป็นตัวตน (Profile) เขียนเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่าน Blogหรือ
แสดงรูปภาพเพ่ือให้เพ่ือนๆ ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Update) ของตน รวมถึงการเปิด
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โอกาสให้มีการรู้จักกันผ่านเพ่ือนของเพ่ือน ซึ่งก็คือ การใช้เครือข่ายของเพ่ือน เพ่ือท าความรู้
จักกับบุคคลอ่ืนนั่นเอง นอกจากนั้น ผู้ใช้ยังสามารถส่งข้อความถึงกัน รวมถึงการท ากิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกับเพ่ือนได้ เช่น การเล่นเกม เป็นต้น ในเวลาเดียวกันผู้ใช้และเพ่ือนๆ ก็จะมี
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
ของตนเองว่าต้องการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ หรือจ ากัดสิทธิ์เฉพาะบุคคลที่อยู่ในโลก
เสมือนของตนเองตัวอย่างของเว็บสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Hi5, Facebook 
และ Twitter เป็นต้น 

Danah M. Boyd. and Nicole B. Ellison (2007) ได้ให้นิยามเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ว่า  
เป็นบริการในรูปแบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้แสดงตัวตนของตนเอง เช่น ประวัติ ความสนใจ 
กิจกรรมที่ตนเองชื่นชอบ ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันได้ 
และสามารถแบ่งปันสิ่งเหล่านั้นให้ผู้ใช้คนอ่ืน ๆ ในเครือข่ายได้รับรู้ นอกจากนี้ยังสามารถเข้า
ไปดู หรือชมข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้คนอ่ืนๆ ได้ด้วยเช่นกันซึ่งเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
อาจเรียกได้อีกแบบหนึ่งว่า บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Service: SNS) 

Wertime, Kent. Fenwick (2008) ได้อธิบายค าว่า Social Network ลงในหนังสือ DigiMarketing 
ว่า 

เป็นเว็บไซต์ประเภทชุมชนออนไลน์ที่สร้างขึ้น เพ่ือเป็นที่ชุมนุมของกลุ่มคนที่มีความสนใจ
หรือต้องการคล้ายๆ กัน ผู้ใช้บริการให้ข้อมูล ประวัติส่วนตัว (Profile) ของตนเอง หรือจะ
ร่วมกับผู้ใช้บริการคนอ่ืนสร้าง “กลุ่ม” ของตัวเองก็ได้ ชุมชนออนไลน์ลักษณะนี้มีนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวที่เคร่งครัด และชัดเจน ผู้ใช้บริการสามารถก าหนดได้ว่าจะให้สมาชิกคนใด
เข้าดปูระวัติส่วนตัว หรือติดต่อตนได้ 

อดิเทพ บุตราช (2553) ได้ให้นิยามค าว่า  
เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนที่ รวมกันเป็นสังคม และมีการท ากิจกรรมร่วมกัน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ มีการแพร่ขยายออกไปเรื่อยๆโดยใช้
รูปแบบของการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการสร้างเครือข่ายชุมชนเสมือนบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสารการท ากิจกรรม รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

วิลาส ฉ่ าเลิศวัฒน์ (2551) อธิบายแนวคิดเรื่องเครือข่ายสังคมออนไลน์ไว้ว่า  
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เป็นเครื่องมือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
(one-to-one) การสื่อสารแบบคนๆ เดียวไปกลุ่ม (one-to-many) และการสื่อสารแบบกลุ่ม
ไปคนๆ เดียว (many-to-one) สามารถเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน โดยการท าให้แต่ละคนได้
แสดงถึงความเป็นตนเองออกมา วิธีการใช้งานจะเริ่มจากการสมัครเป็นสมาชิก ใส่ข้อมูล
ส่วนตัวของตน แล้วก็เพ่ิมเพ่ือนเพ่ือสร้างเครือข่าย ผู้ใช้งานบางคนจะใช้งานส าหรับสื่อสารกัน
ในกลุ่มที่รู้จักกันอยู่แล้ว แต่บางคนก็จะใช้หาเพ่ือนใหม่ที่มีความสนใจเหมือนๆ กัน เพราะ
เว็บไซต์ ไม่ได้ถูกจ ากัดด้วยพรมแดนที่ตั้ง หรือระยะเวลา ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตสามารถเป็น
เพ่ือนกับคนท่ีอาศัยอยู่ ณ อีกฝั่งของซีกโลกก็เป็นได้ 

วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา (2555) อธิบายว่า  
เครือข่ายสังคม คือการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ อินเทอร์เน็ตจนเกิดการเชื่อมโยงผู้คนเข้า
ด้วยกันเป็นเครือข่ายบนโลกออนไลน์ และเกิดการท าความรู้จัก และสร้างความสัมพันธ์กัน
ผ่านระบบ 

อิทธิพล ปรีติประสงค์ (2552) ได้อธิบายถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ว่า  
มีรากฐานมาจากค าว่า บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นการเน้นไปที่การสร้างชุมชน
ออนไลน์ ซึ่งผู้คนสามารถท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แบ่งปันผลประโยชน์จากความสนใจ
เฉพาะเรื่อง รวมถึงการท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งอาศัยระบบพ้ืนฐานของเว็บไซต์ที่ท าให้มีการ
โต้ตอบกันระหว่างบุคคล โดยแต่ละเว็บไซต์นั้นอาจมีการให้บริการที่ต่างกัน เช่น การส่งข้อมูล
ข่าวสารผ่านอีเมล ผ่านกระดานข่าว และสืบเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ จากสิ่งที่กล่าวมา
ข้างต้น ได้ถูกเรียกใหม่ว่า เว็บสังคมออนไลน์ เป็นการแบ่งปันพ้ืนที่บนเว็บไซต์ให้สมาชิกเป็น
เจ้าของพ้ืนที่ร่วมกัน และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ โดยผู้คนสามารถสร้างเว็บเพจ 
หรือหน้าโปรไฟล์ของตนเอง โดยอาศัยฟังก์ชั่น หรือเครื่องมือที่เจ้าของเว็บไซต์จัดเตรียมไว้
ให้บริการ แต่ในขณะเดียวกัน โฮวาร์ด เรนโกล (Howard Rheingold)ได้เขียนค าจ ากัดความ
ซึ่งมีคุณลักษณะคล้ายกับเว็บสังคมออนไลน์ นั่นคือ ค าว่า  “Virtual Community” ใน
หนังสือ Virtual Communy หมายถึง การสื่อสารภายใต้ระบบข้อมูลเครือข่ายสังคมซึ่งใช้ใน
การแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในด้านความคิด ชิ้นงาน หรือผลลัพธ์บางประการ ที่มีการ
โต้ตอบกันผ่านสังคม หรือโลกเสมือนจริง ซึ่งไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลา และสถานที่ 

 สรุปได้ว่าสังคมเครือข่ายออนไลน์ คือ สังคมที่ผู้คนสามารถท าความรู้จัก ร่วมแบ่งปันสิ่งที่ 
สนใจ และสามารถเชื่อมโยงกันได้ ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ต โดยอาศัยรูปแบบ การ
บริการที่ เรียกว่า “บริการเครือข่ายสังคม หรือ Social Networking Service (SNS)” โดยเป็น 
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รูปแบบของเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายสังคมสาหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตที่ใช้เขียนอธิบายความ
สนใจ กิจกรรมที่ได้ท าเชื่อมโยงกับความสนใจ กิจกรรมของผู้อ่ืน รวมทั้งข้อมูลส่วนตัว บทความ 
รูปภาพ ผลงาน พบปะ แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือความสนใจร่วมกัน และ
กิจกรรมอ่ืนๆ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลจ านวนมหาศาลที่ผู้ใช้สามารถช่วยกันสร้างเนื้อหาขึ้นได้ตาม
ความสนใจของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคล 

 2.4.2 ลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์ 
 ลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์สามารถแบ่งได้ดังนี้ (ภิเษก ชัยนิรันดร, 2553) 
  2.4.2.1 เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม มีลักษณะคล้ายกับสมัยก่อน 
เมื่อมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกิดขึ้น จะมีการพูดคุยจนกลายเป็นกระแสทางสังคม (Talk of the town) 
แต่เมื่อมาอยู่ในโลกออนไลน์การแพร่กระจายจึงง่ายขึ้น โดยการแบ่งปันเนื้อหา (Content sharing) 
จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งและกระจายไปเป็นกลุ่มอย่างรวดเร็ว 
  2.4.2.2 เป็นสื่อที่เปลี่ยนแปลงสื่อเดิม ที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (One 
to many) เป็นรูปแบบการสนทนาที่สามารถมีผู้เข้าร่วมได้หลาย ๆ คน (Many to many) และเมื่อมี
การรวมกลุ่มพูดคุยในเรื่องที่สนใจร่วมกันหรือวิพากษ์วิจารณ์สินค้า บริการต่าง ๆ โดยไม่มีใครเข้ามา
ควบคุมเนือ้หาของการสนทนา 
  2.4.2.3 เป็นสื่อที่เปลี่ยนจากผู้บริโภคเนื้อหาเป็นผู้ผลิตเนื้อหา จากเดิมผู้รับจะรับสื่อ
จากโทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์ ซึ่งมีทรงอิทธิพลต่อผู้รับสารเป็นอย่าง ไม่มีต้นทุนท าให้ทุกคนสามารถ
ผลิตเนื้อหาและกระจายไปยังผู้รับสารได้อย่างเสรี 

 2.4.3 ประเภทของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม 
           ประเภทของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เว็บไซต์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ยัง
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม (สุภาภรณ์ เพชรสุภา, 2554) ได้แก่ 
 1) กลุ่มเว็บไซต์เผยแพร่ “ตัวตน” เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะใช้นาเสนอตัวตน และเผยแพร่ 
เรื่องราวของตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผู้ใช้สามารถเขียน Blog สร้างอัลบั้มรูปของตัวเอง สร้าง
กลุ่มเพ่ือนในห้องเรียน และสร้างเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้ขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น Myspace.com, 
Hi5.com และ Facebook.com เป็นต้น 
 2) กลุ่มเว็บไซต์เผยแพร่ “ผลงาน” อาจจะเป็นผลงานของกลุ่ม หรือตัวเองโดยสามารถ นา
เสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอรูปภาพหรือเสียงบันทึกในชั้นเรียน เป็นต้น ตัวอย่างเช่น 
YouTube.com, Yahoo VDO, Google VDO, Flickr.com, Multiply.com เป็นต้น 
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 3) กลุ่มเว็บไซต์ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันอาจเป็นลักษณะ Online Bookmarking 
หรือ Social Bookmarking โดยมีแนวคิดสามารถทา Bookmark ที่ชอบเก็บไว้บนเว็บไซต์แทนเพ่ือ
เป็นการแบ่งให้เพ่ือนๆ คนอ่ืนเข้ามาดูได้ด้วย และสามารถดูได้ว่าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมหรือ
น่าสนใจโดยดูจากจานวนตัวเลขที่เว็บไซต์นั้นถูก Bookmark เอาไว้จากสมาชิกคนอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น 
Delicious, Digg, Zickr, Duocore.tv เป็นต้น 
 4) กลุ่มเว็บไซต์ที่ใช้สาหรับการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การทางานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่
เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสามารถเข้ามานาเสนอข้อมูล ความคิดหรือต่อยอดเรื่ องราว ต่างๆ 
ได้ ตัวอย่างเว็บไซต์นี้ ได้แก่ Wikipedia ซึ่งเป็นสารานุกรมต่อยอดที่อนุญาตให้ใครก็ได้เข้ามา ช่วยกัน
เขียน และแก้ไขบทความต่างๆได้ตลอดเวลา ทาให้เกิดเป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ รวบรวม
ความรู้ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆไว้มากมาย 
 ประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์ (2556) ได้แบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์เป็น 10 ประเภท 
ได้แก่ 
 1) สื่อสังคมออนไลน์ประเภทที่มีการตีพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Publish) ได้แก่ 
  1.1) บล็อก คือ สิ่งพิมพ์ส่วนบุคคลที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ทุกคนได้เข้ามาดู และเชิญชวน
ให้ผู้อ่ืนแสดงความคิดเห็น ผ่านการบันทึกเรื่องราว เรียงตามล าดับโพสต์ก่อนหลัง รวมทั้งมีลิงค์ไปยัง
บล็อก โดยผู้เขียนอาจมีการตั้งหัวข้อที่น่าสนใจเป็นพิเศษ หรืออาจเป็นหัวข้อที่ต้องการให้ผู้อ่ืนเข้ามา
เรียนรู้ เช่น งานอดิเรก กีฬา เป็นต้น 
  1.2) วิกิ คือ เว็บไซด์ที่ให้คนเข้ามาร่วมมือกันในการสร้างงานหรือโครงการใด ๆ โดย
การเพ่ิมเติมหรือปรับแต่งเนื้อหาของเว็บไซต์ วิกิพีเดียเป็นเว็บไซด์ที่คนทั่วไปสามารถเข้าไปรวบรวม
และพัฒนาเนื้อหาทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในพ้ืนที่สาธารณะได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ ายใด ๆ และ
สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3) บอร์ดแสดงความคิดเห็น คือ พ้ืนที่ที่ค าถามต่าง ๆ จะได้รับการติดประกาศไว้
บนเว็บไซด์ หรือชุมชนออนไลน์ เฉพาะเจาะจง ก็เพ่ือให้มีการตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
 2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ เว็บไซต์ที่อนุญาตให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารข้อมูลส่วนตัว และการค้นหาคนอ่ืน ๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูล รับข้อมูล หรือการ
รวมตัวกันเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ เช่น Facebook, Line, Hi5 เป็นต้น 
 3) เว็บไซด์แบ่งปันรูปภาพ คือ เว็บไซด์ที่ช่วยให้สามารถจัดการ และแบ่งปันรูปภาพกับเพ่ือน
ร่วมงาน หรือลูกค้าในเครือข่ายของเราได้ผ่านการอัพโหลดรูปภาพ ตกแต่ง แก้ไข ตามการใช้งาน เช่น 
Flickr, Photo bucket, Picasa, Slide เป็นต้น 
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 4) เว็บไซด์ไฟล์เสียง คือ เว็บไซด์ที่เอ้ือให้คนทั่วไปสามารถอัพโหลด ดาวน์โหลด และแบ่งปัน
ไฟล์เสียงให้กันและกันได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล การศึกษา ความบันเทิง 
เช่น Podcast เป็นรูปแบบหนึ่งของการบันทึกเสียงบนเว็บไซด์ที่เราสามารถดาวน์โหลดมาฟังได้ 
 5) เว็บไซต์วีดิโอ คือ การแพร่ภาพและกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสังคมบนอินเทอร์เน็ต ซึ่ง
ผู้ใช้สามารถอัพโหลดวีดิโอเพ่ือแบ่งปัน และโปรโมตวีดีโอได้ เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยม อาทิเช่น ยูทูบ เป็น
เว็บไซต์แบ่งปันวีดิโอออนไลน์ที่ยอมให้ผู้ใช้อัพโหลดและแบ่งปันคลิปวีดิโอบนอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์
และโทรศัพท์มือถือ 
 6) ไมโครบล็อก คือ เว็บที่ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปส าหรับให้ผู้ใช้บริการได้ใส่ข้อความสั้นๆ 
ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม เช่น ทวิตเตอร์ เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เพ่ือการสื่อสารกับเพ่ือน 
ครอบครัว ผู้ร่วมงานผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ท าอยู่หรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวกับเพ่ือน
และคนแปลกหน้าได้ 
 7) การถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ต (Live casting) คือ สังคมออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้สามารถ
ถ่ายทอดสดผ่านวีดิโอ และสัญญาณเสียงไปพร้อมๆ กันในเครือข่ายของผู้ใช้ นอกจากนั้นยังรวมถึงการ
ใช้สัญญาณวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ต ในแง่ธุรกิจมีการปรับใช้การถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตหลาย
วัตถุประสงค์ด้วยกัน เช่น การสื่อสารการร่วมมือและแบ่งปันข้อมูล ความบันเทิงและการศึกษา เช่น 
Web Conferencing 
 8) โลกเสมือนจริง (Virtual Worlds) คือ สภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ที่เอ้ือให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพนักงาน ลูกค้าและผู้ซื้อเสมือนจริง ในปัจจุบันมีตัวอย่างให้พวกเราได้เห็น
กันหลายรูปแบบอาทิ เกมออนไลน์ การสร้างธุรกิจจ าลอง การซื้อขายพบปะผู้คนและท่องเที่ยวแบบ
เสมือนจริงเป็นต้น 
 9) Tagging คือ การติดป้ายชื่อให้บทความหรือสิ่งที่เราสนใจแต่ละเรื่องเพ่ิมเติมจากหมวดหมู่
หลัก ท าให้สามารถเรียกดูบทความที่มีป้ายชื่อเหมือนกันได้ เพ่ือความสะดวกในการหาบทความหรือ
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันได้ง่ายขึ้น 
 10) RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication ซึ่งหมายถึง การบริการที่อยู่บนระบบ
อินเทอร์เน็ตเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ได้ส่งข่าวหรือข้อมูลต่าง ๆ ให้ถึงเครื่องตลอดเวลาที่มี
การใส่ข้อมูลท าให้ไม่ต้องเสียเวลาเปิดเว็บไซต์เข้ามาค้นหา 

 2.4.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและ
พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างชื่อเสียง กรณีศึกษา ยูทูบ (Youtube) 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีทัศนคติเชิงบวกต่อยูทูบ และมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่าย
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สังคมออนไลน์โดยเฉพาะยูทูบอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากทัศนคติที่มีต่อยูทูบว่าสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตนได้ และเนื่องจากอัตราการเติบโตของจ านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร
ทั้งในสังคมไทย และต่างประเทศสูงขึ้นท าให้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตัวให้ทัดเทียมตาม
สภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบของการจัดท าคลิปวีดีโอที่
กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์จัดท าขึ้นมาเป็นประเภทเพ่ือความบันเทิง โดยแนวโน้มในอนาคตพบว่า ผู้คนใน
สังคมจะให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านยูทูบเพ่ิมสูงขึ้น และมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ยูทูบเป็น
เครื่องมือในการสร้างความส าเร็จทั้งในด้านชื่อเสียง รายได้หรือท าการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
ของกลุ่มธุรกิจ 
 งานวิจัยของ ธัญญา จันทร์ตรง (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ นักข่าวพลเมืองกับการใช้สื่อออนไลน์
ในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า นักข่าวพลเมืองส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
คนชั้นกลาง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษา และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ได้ ส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่หลากหลาย โดยกระบวนการรายงานข่าวของนักข่าว
พลเมืองออนไลน์ ภาพรวมนั้นประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ คือ การคัดเลือกประเด็น การรวบรวม
ข้อมูลและผลิตเนื้อหา การตรวจสอบและแก้ไข การเผยแพร่และรายงาน ส่วนการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่านักข่าวพลเมืองกับกลุ่มผู้รับสารผ่านสื่อออนไลน์นั้น จะใช้พ้ืนที่ท้าย
ข่าวหรือระบบการแสดงความคิดเห็นของเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก (Facebook) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-mail) ส าหรับสื่อออนไลน์ที่นักข่าวพลเมืองใช้เป็นช่องทางในการายงานข้อมูลข่าวสารและ
ขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้น ประกอบด้วย เว็บไซต์ ที่สื่อหลักและสื่อทางเลือกเปิดพ้ืนที่ให้เว็บไซต์
เฉพาะกลุ่มที่สร้างขึ้น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ อาทิเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ 
อินสตาแกรม เป็นต้น โดยลักษณะการขับเคลื่อนที่ปรากฏนั้น เป็นการใช้สื่อออนไลน์เผยแพร่ประเด็น
ในพ้ืนที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดการความรู้ รวมกลุ่มท ากิจกรรมสาธารณะ สร้างเครือข่ายในพ้ืนที่
ขยายประเด็นสู่กระแสหลัก และแสดงออกทางสังคมเพ่ือการต่อรองเชิงนโยบาย 
 และงานวิจัยของ ศศิวิภา หาสุข (2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวกีฬา และความ
คิดเห็นด้านปัจจัยที่มีต่อการติดตามข่าวกีฬาผ่านสังคมออนไลน์ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของ แกรมมี่ สปอร์ต ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างติดตามข่าวกีฬา
ผ่านสังคมออนไลน์ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวนมากที่สุด (ร้อยละ 24) เปิดรับข่าวกีฬาผ่านสังคม 
ออนไลน์ เวลา 19.01-22.00 น. (ร้อยละ 33.25) แต่ละครั้งใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาที (ร้อยละ 38.25) 
เข้า ใช้บริการสังคมออนไลน์จากที่บ้านหรือหอพัก (ร้อยละ 65.50) ใช้บริการ Facebook (ร้อยละ 
52.75) โดยใช้สมาร์ทโฟน (ร้อยละ 40.25) เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวกีฬาผ่านสังคมออนไลน์
เพราะ สะดวกรวดเร็ว (ร้อยละ 86) แหล่งข่าวกีฬาที่รู้จัก คือ สยามกีฬา (ร้อยละ 74.50) และติดตาม
เปิดรับ ข่าวสารผ่านสังคมออนไลน์ของสยามกีฬา (ร้อยละ 64.25) กีฬาที่ติดตามเปิดรับข่าวสาร คือ 
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ฟุตบอล / ฟุตซอล (ร้อยละ 79.25) ติดตามเปิดรับข่าวสารฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ (ร้อยละ 61.25) 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างกับข่าวกีฬาคือ อ่านข้อความอย่างเดียว (ร้อยละ 72) ความ
คิดเห็น ด้านปัจจัยที่มีต่อการเปิดรับ และติดตามข่าวกีฬาผ่านสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ 
เปิดรับข่าวสารจากแหล่งข่าวกีฬา กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่าง กันมี
ความคิดเห็นด้านปัจจัยที่มีต่อการเปิดรับข่าวกีฬาผ่านสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง ที่
มีเพศ และรายได้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านปัจจัยที่มีต่อการเปิดรับข่าวกีฬาผ่านสังคมออนไลน์ 
แตกต่างกัน 

 2.4.5 เฟซบุ๊ก (Facebook) 
 ในการศึกษา “การวิเคราะห์การปลูกฝังด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนผ่าน
การถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก : การวิเคราะห์เนื้อหา และการส ารวจผู้รับสาร” ผู้วิจัยจะมุ่งศึกษารูปแบบ
เนื้อหา และลักษณะของสาร ผ่านสื่อสังคมประเภทเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊ก 
เพราะเป็นที่นิยม และมีความหลากหลายของการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ใช้จ านวนมาก เป็นผลให้มีการ
น าเครือข่ายสังคมออนไลน์ไปใช้ในกลุ่มงานต่างๆ ซึ่งกลุ่มธุรกิจขายสินค้า ก็เป็นกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่น าเฟ
ซบุ๊กเข้ามาเป็นช่องทางหนึ่งในทาการตลาด 
 เฟซบุ๊ก เป็นสื่อเครือข่ายสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่น ามาใช้ประโยชน์หลัก เพ่ือการติดต่อ สื่อสาร
กับเพ่ือน หรือคนรู้จัก เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ซึ่งเริ่มต้น และพัฒนาโดย 
Mark Zuckerberg นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ปี ค.ศ. 2004 โดยในระยะเริ่มแรกของเฟซบุ๊กมีจุดประสงค์หลัก เพ่ือการติดต่อ สื่อสารระหว่างเพ่ือน
ผู้เรียนด้วยกันในมหาวิทยาลัย ต่อมาได้ขยายขอบข่ายการติดต่อ เชื่อมโยงข่าวสารไปสู่สถานศึกษา
รอบๆ พ้ืนที่เมืองบอสตัน (Boston) จนมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนเป็น จ านวนมาก และเพ่ิมจานวนอย่างรวดเร็ว
ในระยะเวลา 1 ปี เฟซบุ๊กสามารถสร้างสมาชิกเครือข่ายที่ เป็นนักศึกษาในสถานศึกษา และ
มหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึงทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น อีเมล (E-Mail 
Address) ยังเป็นช่องทางในการสื่อสารของแต่ละบุคคลที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง ต่อมาภายหลัง เฟ
ซบุ๊ก ได้เปิดบริการเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายจากอีเมลเข้า ด้วยกัน เพ่ือความสะดวกในการสื่อสารในช่วง
ปี ค.ศ. 2006 และภายในเวลาเพียง 3 ปี เว็บไซต์ที่เริ่มต้นจากการเป็นเว็บชุมชนออนไลน์สาหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยก็ได้กลายเป็นเว็บที่มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกว่า 19 ล้านคน ซึ่งรวมถึงข้าราชการใน
หน่วยงานรัฐบาล และพนักงานบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ใช้เข้าเว็บ
นี้เป็นประจาทุกวัน และจากการส ารวจออนไลน์โดยเว็บไซต์ Double click พบว่าเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมอย่าง เฟซบุ๊ก มีจานวนการถูกเปิดชม หรือเพจวิว (Page view) ราว 1 ล้านล้านเพจวิวในเดือน
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มิถุนายน พ.ศ. 2554 ซึ่ง ชี้ให้เห็นว่า เฟซบุ๊ก เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของเว็บไซต์
เครอืข่ายสังคมอีกด้วย 
           ประเภทการใช้งานของเฟซบุ๊ก ขั้นพ้ืนฐานมี 3 รูปแบบหลักๆ คือ 
           1) Personal (ส่วนตัว) ลักษณะการติดต่อจะเป็นการติดต่อสาหรับบุคคลที่เป็นเ พ่ือน 
(Friend) กันเท่านั้น จะต้องมีการรับเป็นเพื่อนก่อน (Add friend) ถึงจะมีการติดต่อสื่อสารกันได้ 
           2) Group (กลุ่ม) ลักษณะของการสื่อสารเป็นลักษณะการสื่อสารภายในกลุ่มพร้อมๆ กัน 
โดยจะสื่อสารกันได้ต้องเป็นสมาชิก (Member) ของกลุ่มก่อน 
           3) Fan Page (แฟนเพจ) ลักษณะการสื่อสารเหมือนการกระจายข่าวให้คนติดตาม (Fan) 
ทราบข้อมูลได้ตลอดเวลา หรือแม้แต่คนที่ไม่เป็นคนติดตามก็สามารถทาการสื่อสารกับเราได้เป็น 
ลักษณะเปิดสาธารณะ (Public) 

           สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ (2555) ที่ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการใช้
เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊กและทัศนคติ แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม  “ถูกใจ” 
ให้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊กของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการศึกษาพบว่า 
แนวคิดการเลือกใช้ การออกแบบ และการก าหนดกลยุทธ์บนเครื่องมือสื่อสารของผู้ดูแลแฟนเพจใน
แฟนเพจบนเฟซบุ๊กของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า แนวคิดดังกล่าว โดยรวมอยู่บน
พ้ืนฐานของลักษณะ และคุณสมบัติของสินค้าและบริการ, แผนการตลาด และต้นทุน หรืองบประมาณ
ในองค์กรของตนเอง ซึ่งแนวคิดหลักในการเลือกใช้ คือความสามารถของเครื่องมือสื่อสารในการ
รองรับข้อมูลของสินค้าและบริการ, แนวคิดหลักในการออกแบบคือ การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 
หรือแบรนด์สินค้าและบริการ และแนวคิดหลักในการก าหนดกลยุทธ์คือ กลยุทธ์ส่วนลด และการแจก
ของฟรี ส่วนทัศนคติ และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกดปุ่ม “ถูกใจ” บนเครื่องมือสื่อสารในแฟน
เพจบนเฟซบุ๊กของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อ
คุณลักษณะ และการออกแบบเครื่องมือสื่อสาร ทั้งในส่วนของภาพ, สี, ข้อความ และเนื้อหาโดย
รวมอยู่ในระดับมาก ส่วนแรงจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อเครื่องมือสื่อสารโดยรวม
อยู่ในระดับมาก จากทัศนคติและแรงจูงใจข้างต้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการตัดสินใจกดปุ่ม  
“ถูกใจ” บนเครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊ก ประเภทรูปภาพเป็นหลัก 

           งานวิจัยของ ศศิวิมล ชูแก้ว (2555) ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและเนื้อหาการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก
ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการศึกษาพบว่า http://www.facebook.com/utccsmart ท า
หน้าที่เสมือนเป็นช่องทางการสื่อสารสองทางระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสาธารณชน ที่
สนใจรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมผ่านการคลิก Like เพ่ือต้องการสื่อสารผ่านทาง เว็บเพจโดย
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การสื่อสารส่วนใหญ่ถูกควบคุม และก าหนดประเด็นโดยผู้ดูแลเว็บเพจผ่าน Fanpage เนื้อหาส่วนใหญ่
อยู่ในรูปแบบการสนทนาที่ใช้ภาษาไม่เป็นทางการ ผ่านการน าเสนอประเด็นของรายละเอียด ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ และการพูดคุยทักทาย http://www.facebook.com/utccsmart ใช้รูปแบบการ
สื่อสารแบบกึ่งทางการในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกที่ติดตาม การพูดคุยใช้ลักษณะการ
สร้างความสัมพันธ์แบบพี่น้อง แสดงความเป็นมิตรซึ่งกันและกัน มีการใช้ภาษาแบบเป็นกันเอง ผู้ ดูแล
เว็บพยายามน าเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยพยายามให้ผู้ที่ชื่นชอบติดตามเว็บเพจ
และแลกเปลี่ยน พูดคุย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลเว็บเพจให้ความส าคัญต่อข้อมูลข่าวสาร ในการ
เผยแพร่ สร้างความสัมพันธ์ และดึงดูดสมาชิกด้วยการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนมาเพ่ิ มความ
น่าสนใจให้สมาชิกเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
           และงานวิจัยของ กนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับการน าเสนอเนื้อหาทาง
เฟสบุ๊ก แฟนเพจในประเทศไทย พบการวิจัยพบว่า การศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป ทั้งหมดมีการกดไลค์ มากกว่า 1,000,000 และส่วนมากมีการพูดถึง 100,001 – 500,000 ครั้ง 
มีรายการโปรด 1 – 4 รายการ และใช้รายการโปรดประเภทรูปภาพมากท่ีสุด ผู้ดูแลส่วนมากเป็นแบบ
องค์กร เป็นเพศชายหรือไม่สามารถระบุในปริมาณเท่าๆกัน ส่วนใหญ่ก่อตั้งมาแล้ว 1 – 12 เดือน ส่วน
ที่ 2 เนื้อหา ส่วนมากรหัสเป็นภาพ รองลงมาคือข้อความ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบอกเล่า และแสดงความ
คิดเห็น มีการนาเสนอเก่ียวกับความบันเทิง ดารา ศิลปะแขนงต่างๆ มากที่สุด ถัดมาคือจิตวิทยา ความ
รัก ความสัมพันธ์ และประกาศจากทางแฟนเพจกิจกรรมชิงรางวัล ส่วนที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์
ลักษณะและแนวโน้มเนื้อหาสารพบว่า การกดไลค์มีแนวโน้มสูงขึ้น การพูดถึงมีไม่มากเท่าการกดไลค์ 
โดยปริมาณการกดไลค์จะมากหรือน้อยไม่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่ก่อตั้ง ด้านผู้ดูแลแฟนเพจส่วนใหญ่มี
การดูแลอย่างสม่ าเสมอ มีความถี่ในการนาเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องทุกวัน ประโยคที่นิยมใช้ได้แก่ 
ประโยคเพ่ือการเชิญชวนมากที่สุด อาทิ “ใครเห็นด้วยไลค์เลย” หรือ “ชอบกดไลค์ ใช่กดแชร์” เป็น
ต้น 

            ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่เป็นที่
นิยมอย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยเล็งเห็นถึงปัญหาที่แฝงอยู่ในสื่อ ถึงเนื้อหาที่มีการถ่ายทอดผ่านสื่อ
ประเภทนี้ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และมีรูปแบบเป็นอย่างไรนั่นเอง 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 

 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ เป็นการมุ่งศึกษาถึงผู้รับสาร การที่ผู้รับสารจะใช้สื่ออะไรในการ
เปิดรับข่าวสาร ผู้รับสารจะมีการเลือกสรร และการแสวงหาข่าวสารให้เป็นไปตามความต้องการ หรือ
ความคาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลโดยทั่วไปแล้วผู้รับสารมีกระบวนการเลือกสรร 
(Selective Processes) ข่าวสาร ซึ่งกระบวนการเลือกสรรเปรียบเทียบเสมือนเครื่องกรอง (Filters) 
ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์ (พีระ จิระโสภณ, 2538) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ วิไล 
พิศาลชนะกุล (2551) ที่ได้ศึกษาในเรื่องการเปิดรับสื่อตามแนวคิดของการเปิดรับสาร ประกอบด้วย 3 
ขั้นตอน ดังนี้  
 1) การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) เป็นกระบวนการที่บุคคลต่างๆ จะแสวงหา
ข้อมูลทั้งเรื่องเนื้อหา หรือสิ่งที่ตนเองสนใจจากสื่อ โดยอาศัยข้อมูลจากการสอบถามบุคคลรอบข้าง 
หรือจากการแสวงหาข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อออนไลน์ 
 2) การเปิดรับข้อมูล ( Information Receptivity) เป็นกระบวนการที่บุคคลยินยอมที่จะ
เปิดรับสื่อ หรือสารที่จะเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ โดยบุคคลอาจจะพิจารณาแล้วว่า สารนั้นเป็นสาที่
ถูกต้อง เป็นความจริง และตอบสนองความคิดเห็นของบุคคลนั้น 
 3) การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) เป็นกระบวนการที่บุคคลได้มีการ
ระบุถึงข้อดี ข้อเสีย คุณประโยชน์ หรือโทษของสื่อต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากประสบการณ์ของตนเอง 

 และยังคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ วังทราย อินทะวัน (2553) ที่ศึกษาเรื่องการรับสาร และการ
คัดเลือกข่าวสารทั้งสื่อแบบสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ จะมีปัจจัยส าคัญที่
ประกอบด้วย 
 1) ปัจจัยด้านการเลือกเปิดรับ หรือเลือกสนใจ (Selective Exposure or Selective 
Attention) หมายถึง แนวโน้มที่คนผู้รับสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งสารใดแหล่ง
สาร หนึ่งที่มีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง โดยทั่วไปแล้วผู้รับสารมักจะเลือกเปิดรับข่าวสาร ที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับความเชื่อ ทัศนคติและความสนใจของตน เป็นกระบวนการแรกที่ผู้รับสารจะเปิดรับสาร
ต่างๆ เช่น การเปิดรับจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 2) ปัจจัยด้านการเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) เป็นกระบวนการที่ผู้รับสารจะ
พิจารณาว่า สารดังกล่าวเป็นสารที่ตนเองมีความชอบ หรือมีความสนใจซึ่งจะสอดคล้องกับทัศนคติที่มี 
หรือมีความสอดคล้องกับค่านิยมต่างๆ 
 3) การเลือกรับรู้หรือตีความ (Selective Perception or Selective Interpretation) เป็น
กระบวนการขั้นกลั่นกรองขั้นต่อมา เมื่อบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่งใดแล้วผู้รับ
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ข่าวสารจะเลือกรับรู้ หรือตีความหมาย ความเข้าใจของตนเอง หรือทัศนคติ ประสบการณ์ตามความ
เชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง ตามแรงจูงใจ ตามสภาวะร่างกายหรือสภาวะอารมณ์ เป็นต้น 
 4) กระบวนการเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มการเลือกจดจ าข่าวสาร
เฉพาะสารที่มีเนื้อหาสาระที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการและทัศนคติของตนเอง การเลือกจดจ านี้
เปรียบเสมือนเครื่องกรองขั้นสุดท้าย ที่มีผลต่อผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ในบางครั้งก็จะลืมเนื้อหาของ
สารในส่วนที่ไม่ตรงกับความต้องการของตนเอง 

ทีม ติ้งสมชัยศิลป์ (2552) กล่าวว่า  
ผู้รับสารมีสิทธิ์เลือกรับสารจากสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตน โดยมีปัจจัยที่ท าให้ผู้รับสารเข้าถึง และจดจ าสารแตกต่างกันออกไปเป็น
รายบุคคล 

ภัททิรา กลิ่นเลขา (2557) กล่าวว่า  
บุคคลจะมีการเปิดรับสารที่ต่างกันตามจุดประสงค์ ทั้งนี้เมื่อเปิดรับสารแล้ว ผู้รับสาร
จะเลือกจดจ าเฉพาะเนื้อหาที่สนับสนุนหรือขัดแย้งต่อทัศนคติเดิมที่มีอยู่โดยมี
ประสบการณ์เป็นตัวตัดสิน 

Becker (1972 อ้างถึงใน ณัฐธริสสา ทรัพย์คงเจริญ, 2557) จ าแนกพฤติกรรมของการเปิดรับข่าวสาร
เป็น 3 ประเภทหลักคือ การแสวงหาข้อมูล การเปิดรับข้อมูล การเปิดรับประสบการณ์  

 ผู้รับสารจะมีองค์ประกอบหลักในการคัดเลือกสาร 2 ด้านคือ (Klapper, 1960) 
  1) องค์ประกอบด้านจิตใจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบภายในตัวของผู้รับสาร มีผลโดย ตรง
ในการรับสารเรียกได้ว่าเป็น กระบวนการคัดเลือกสาร ได้แก่การเปิดรับ การเลือกให้ความสนใจ การ
เลือกรับรู้และตีความหมาย การเลือกจดจ า 
  2) องค์ประกอบด้านสังคม ซึ่ งมี อิทธิพลทางอ้อมกับผู้ รับสาร ในการสร้าง
ประสบการณ์ ความเชื่อ และทัศนคติของผู้รับสาร ได้แก่ สภาพแวดล้อม บทบาทของผู้รับสาร กลุ่ม
อ้างอิง บทบาทและพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละกลุ่ม วัฒนธรรมประเพณีในแต่ละสังคมที่บุคคลสังกัด 
ลักษณะทางประชากร การศึกษาและสถานภาพทางสังคม 

 นอกจากนี้ Schramm (1973) ยังชี้ให้เป็นถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับ
สารดังนี้ 

 1) ประสบการณ์ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ของตน 
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 2) การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารเพ่ือตอบสนอง
จุดประสงค์ของตน 
 3) ภูมิหลัง ผู้รับสารมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน จะให้ความสนใจต่อเนื้อหาสารที่ต่างกัน 
 4) การศึกษาและสภาพแวดล้อม มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับสื่อ และเนื้อหาสารที่ต่างกัน 
 5) ความสามารถในการรับสาร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจของผู้รับสารที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารที่ต่างกัน 
 6) บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรมของผู้รับสาร
สถานภาพทางอารมณ์ อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าใจความหมายของสาร 
 7) ทัศนคติ เป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับ และการตอบสนองต่อข่าวสารที่เปิดรับ 

 และจากการศึกษาของ Hunt, Todd, & Ruben (1993)ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเปิดรับข่าวสารต่างๆ เช่นกัน ซึ่งพบว่าในการเปิดรับข่าวสารของบุคคลต่างๆ นั้น จะมีเนื้อหา
และกระบวนการที่ส าคัญ คือ 
 1) ความต้องการ (Need) เป็นปัจจัยพื้นฐานของบุคคล ที่จะน าเสนอ และสร้างความต้องการ
ให้บุคคลตอบสนองต่อสภาพที่เป็นอยู่ หรือตอบสนองความต้องการของร่ากายได้ 
 2) ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) เป็นอิทธิพลที่มีส าคัญอย่างมากต่อการ
เปิดรับสาร เนื่องจากประสบการณ์หรือเป้าหมายของผู้รับสารนั้น หากได้รับสารที่มีความขัดแย้งต่อ
ความรู้สึก ขัดแย้งต่อประสบการณ์ ทัศนคติต่างๆ ก็จะท าให้บุคคลนั้น เกิดการปฏิเสธสารต่างๆ และ
อาจจะเลือกจดจ าหรือไม่จดจ าสารนั้นๆได้ 
 3) เป้าหมาย (Goal) เป็นการเปิดรับสื่อที่เนื้อหาของสื่อจะสามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย
ของตนเองได้ โดยสื่อนั้นจะต้องมีการน าเสนอเนื้อหาต่างๆ ที่ถูกต้อง 
 4) ความสามารถ (Capability) เป็นกระบวนการในการบริหารจัดการเกี่ยวกับความรู้สึกนึก
คิดของบุคคล ที่มีความสามารถในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือการเปิดรับสื่อว่า บุคคลนั้นๆ 
จะมีความรู้และมีความเข้าใจต่อการรับรู้สื่ออย่างไร เพ่ือให้ตนเองสามารถเลือก และจดจ าสื่อต่างๆ 
ต่อไป 
 5) การใช้ประโยชน์ (Utility) เป็นกระบวนการที่บุคคลผู้เปิดรับสื่อ จะพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้
รับมาจากสื่อนั้น สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับตนเองได้อย่างไร 
 6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) เป็นกระบวนการที่ผู้ผลิตสื่อจะต้องค านึงถึง
รูปแบบของการเขียน หรือรูปแบบของการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความรู้สึก 
และความต้องการของผู้บริโภค 
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 7) สภาวะ (Context) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแนวทางในการน าเสนอสื่อ
ต่างๆ เช่น สภาวะของธนาคารไทยในปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันอย่างสูง 
 8) ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) เป็นกระบวนการที่ผู้จัดท าสื่อจะต้อง
พิจารณา ในการให้ความส าคัญของการใช้ภาษา การวางภาพประกอบภายในสื่อต่างๆ จะต้องให้
ความส าคัญ และให้เกียรติกับผู้รับสารทุกเพศ ทุกวัย 

 นอกจากนี้ได้มีการน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการรับรู้เรื่องราว เหตุการณ์ หรือการเปิดรับต่างๆ ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคคลต่างๆ ตระหนัก
และรับรู้ว่า การรับสารนั้นมีมุมมองของบุคคลต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากสภาพแวดล้อม หรือเกิดขึ้นมา
จากกรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
จะประกอบด้วย (Axelrod, 1973) 
 1) บุคคลรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมา 
 2) บุคคลท าการแปลข้อมูลข่าวสารที่ไต้รับมา 
 3) บุคคลเลือกที่จะตอบรับหรือปฏิเสธที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นๆ เป็นกระบวนการที่
ผู้บริโภคหรือผู้รับรู้ข่าวสารได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ แล้วปรากฏว่าข่าวสารที่ตนเองรับรู้มานั้น มีความไม่
ถูกต้อง หรือเป็นข่าวสารที่ขัดแย้งกับการรับรู้แต่เดิมของบุคคลก็จะท าให้บุคคลที่เปิดรับสารนั้นเกิด
อคติ และเกิดการโต้แย้งกับข่าวสารที่ไต้รับ เป็นต้น 
 4) การเลือกที่จะปิดกั้นข้อมูล เมื่อผู้รับสารไต้รับทราบว่า ข้อมูลที่ไต้รับมานั้นมีความไม่
ถูกต้อง หรือขัดต่อหลักการปฏิบัติ ค่านิยม ขนมธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ผู้รับสารคนนั้น อาจจะมี
การยกเลิกหรือปฏิเสธ และท าการปิดกั้นข้อมูลต่างๆ เพ่ือไม่ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไหล เข้ามาใน
สมอง และกระทบต่อทัศนคติของตนในการด ารงชีวิต 
 5) การเลือกที่จะตีความข้อมูล หลังจากที่ผู้รับสารได้มีการพิจารณา และเลือกแล้วว่า จะ
เปิดรับสาร หรือต่อต้านการรับสารนั้นๆ ผู้รับสารก็จะมาตีความต่างๆ ว่าสารที่ไต้รับนั้น จะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการพ้ืนฐานของตนเองได้หรือไม่ สอดคล้องกับความเชื่อ ค่านิยม หรือ
ประสบการณ์ท่ีผ่านมาอย่างไร และตรงกับการด าเนินชีวิตของผู้รับสารอย่างไร ซึ่งหากมีการตอบสนอง
ที่ดีก็จะท าให้สารนั้นตรงกับความต้องการของผู้รับสาร 
 6) หากการรับสารนั้น สามารถตอบสนองต่อผู้รับสารได้ ผู้รับสารก็จะมีความคิดเห็นว่า ควร
จะต้องมีการจดจ าสารนั้นไว้ และท าให้เกิดการรับรู้ว่า สารนั้นเป็นสารที่มีความถูกต้อง เป็นสารที่
สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ เป็นต้น 
 7) การเลือกที่จะบิดเบือนข้อมูล หากการรับสารนั้นเป็นการรับสารที่มีความขัดแย้งต่อ 
ประสบการณ์ ค่านิยม และการรับรู้ หรือความรู้สึกของผู้รับสาร แต่หากสารนั้นสามารถเปลี่ยนแนวคิด 
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หรือเปลี่ยนทัศนคติต่างๆ ของผู้รับสาร ก็จะท าให้ผู้รับสารเลือกที่จะบิดเบือนข้อมูลต่างๆ และสรุปว่า
สารที่ไต้รับมานั้น มีความลูกต้อง และผู้รับสารก็จะปรับปรุงค่านิยม และปรับปรุงรูปแบบของการ
ด ารงชีวิตต่อไป 
 จากที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์ ทองฟุก (2559) ที่ศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายมนุษย์เงินเดือนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีผลต่อการรับรู้ถึงบริการที่ปรึกษาทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้าน
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์
ที่แตกต่างกัน 
 งานวิจัยของ ทวารัตน์ เต็งทอง (2552) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจประโยชน์
ของการใช้บริการสื่อออนไลน์เพ่ือการสมัครงาน กรณีศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีปี 2551 ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือการสมัครงาน 
สัปดาห์ละ 3 วัน หรือร้อยละ 29.63 ซึ่งช่วงเวลา 20.01-24.00 น. ร้อยละ 35.56 เป็นช่วงเวลาที่มี
การใช้บริการสื่อออนไลน์เพ่ือการสมัครงานมากที่สุด และนิยมใช้บริการที่บ้าน/หอพัก ร้อยละ 60 
หรือมากที่สุด ปัญหาและอุปสรรคจากการใช้บริการสื่อออนไลน์เพ่ือการสมัครงานอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีปัญหาและอุปสรรคที่พบมากท่ีสุดคือ การไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ ในส่วนของความพึงพอใจ
ประโยชน์ของการใช้บริการสื่อออนไลน์เพ่ือการสมัครงานอยู่ในระดับสูง โดยพึงพอใจในเรื่องความ
สะดวกในการค้นหาต าแหน่งงานที่สนใจมากที่สุด 
 งานวิจัยของ แพร ไกรฤกษ์ (2558) ที่ศึกษาเรื่องอิทธิพลของบิวตี้บล็อกเกอร์ กับการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามของสตรีไทยในยุคสื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ศึกษามีการ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เป็นประจ า 2- 3 ชั่วโมงต่อวัน สื่อสังคมออนไลน์ที่ทุกคนใช้เหมือน กันคือ เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ส่วนมากเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการติดต่อกับเพ่ือนฝูง รองลงมาคือการค้นหา
ข่าวสารและซื้อของออนไลน์ เรื่องที่เห็นและเปิดรับคือ ข่าวบันเทิงและขายของออนไลน์ ผู้ให้ข้อมูล
ไม่กี่คนจะแบ่งปันข้อมูลที่ได้รับมาต่อ ส่วนมากจะให้การตอบรับหรือสอบถามข้อมูลเพ่ิม กลุ่มผู้ศึกษา
ทราบดีว่า รูปลักษณ์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ที่เห็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่ก็เป็นสิ่งที่ดู
แล้วสวยดี ซึ่งก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อตนเองมาก เป็นเพียงแรงบันดาลใจให้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้
ดูดีขึ้นมากกว่า บิวตี้บล็อกเกอร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงามในระดับที่
หลากหลาย ส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลที่ก่อให้เกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่รีวิวนั้น ซึ่ง
เนื้อหารีวิวผลิตภัณฑ์ที่จะดึงดูดความสนใจขึ้นอยู่กับสิ่งที่กลุ่มผู้ศึกษาสนใจ โดยข้อความที่จะเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ได้คือข้อความที่สื่อความหมายว่าบิวตี้บล็อกเกอร์คนนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้
ด้วยตัวเอง และความน่าเชื่อถือของบิวตี้บล็อกเกอร์แต่ละคนนั้น มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วข้อมูลประกอบอ่ืนๆ เช่น เครื่องหมาย อย. คุณสมบัติ ความปลอดภัย 
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รีวิวจากผู้ใช้อ่ืนๆ ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลในการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงามของสตรีไทย
ในยุคสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย 
 งานวิจัยของ กมล เครื่องนันตา (2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ต่อการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง อายุไม่เกิน 20 ปี ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ก าลังศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มากที่สุด ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาเพียง
อย่ า ง เ ดี ย ว  และมี ร าย รั บ เ ฉลี่ ย ต่ อ เ ดื อน ไม่ เ กิ น  5,000 บาท  พฤติ ก ร รมของนั กศึ กษ า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ พบว่าเลือกใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ในการรับ
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ โดยเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตผ่านรูปแบบการเชื่อมต่อแบบ Wireless 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เลือกรับข่าวสารประเภทข่าวบันเทิง มากที่สุด 
ผ่านสื่อออนไลน์ประเภทกระดานข่าวของกลุ่มข่าวเว็บไซต์ที่ เลือกรับข่าวสารมากที่สุด คือ 
www.sanook.com น าข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เพ่ือรู้เหตุการณ์ โดยผู้ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์สูงสุด คือ ตนเอง รับข่าวสารในช่วงเวลา 18:01 – 21:00 น. 
สถานที่ในการรับข่าวสาร คือ ที่พักอาศัย นอกจากนี้ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ในการรับ
ข่าวสาร เพ่ือความบันเทิง ในระดับมาก โดยเลือกใช้บริการแหล่งข่าวสารโดยการค้นจาก Search 
Engine สูงสุด และปัจจัยที่มีความคิดเห็นในระดับมาก เป็นล าดับแรก ต่อการเลือกรับข่าวสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ คือ ความรวดเร็วของข่าวสาร โดยส่วนใหญ่รับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ทุกวัน ใช้ระยะเวลา
โดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1 – 2 ชม. และมีความคิดเห็นที่จะรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ต่อไปนอกจากนี้ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหา ในระดับปานกลาง โดยปัญหาอันดับแรกคือ ข่าวสารที่ได้รับมี
รายละเอียดไม่ครบถ้วน รองลงมาคือ ระบบอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ า 
 และงานวิจัยของ รัญญา นาคนุ่น (2556) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารทางสื่อออนไลน์ (สื่ออินเตอร์เน็ต) และทัศนคติที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์สบู่แครอทฟิลิปปินส์ที่จา
หน่ายทางออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของสบู่แครอทฟิลิปปินส์ที่จาหน่ายทางออนไลน์ แตกต่างกัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
ความบ่อยที่ปฏิบัติต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสบู่แครอท
ฟิลิปปินส์ที่จาหน่ายทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับความบ่อยที่ปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ ด้านการเปิดรับประสบการณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของทัศนคติที่มีต่อสบู่
แครอทฟิลิปปินส์ด้านต่างๆที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสบู่แค -รอทฟิลิปปินส์ ที่จ าหน่ายทางออนไลน์ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่สุดคือ ทัศนคติที่มีต่อสบู่แครอท
ฟิลิปปินส์ด้านความรู้สึก และผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของสบู่แครอท



124 
 
ฟิลิปปินส์ด้านต่างๆที่จาหน่ายทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คือ ภาพลักษณ์ของสบู่แครอทฟิลิปปินส์ที่จ าหน่ายทางออนไลน์ด้านคุณประโยชน์ 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้ว่า การเปิดรับสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อประเภท 
สิ่งพิมพ์สื่อมัลติมีเดีย หรือสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ จะต้องให้ความส าคัญกับหลายปัจจัย ที่ไต้
น าเสนอมา เพ่ือให้สารที่น าเสนอนั้น สามารถตอบสนองต่อความการของผู้รับสารไต้ และ หากสารมี
การน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ก็จะท าให้การเปิดรับข่าวสารต่างๆ เป็นการเปิดรับที่
สามารถสร้างแรงจูงใจในทางที่ถูกต้อง และเป็นผลดีต่อผู้รับสารต่อไปในอนาคต 

 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) 

 2.6.1 ความหมายและนิยามของทัศนคติ 
 ทัศนคติ (Attitude) เป็นแนวคิดที่ส าคัญ นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในทางจิตวิทยา สังคม 
และการสื่อสาร ซึ่งเป็นการผสมผสานของความเชื่อที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกลายเป็นตัวก าหนดแนวโน้ม 
ในการที่จะมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับในลักษณะต่างๆ (Rokeach, 1970) โดยมีนักวิชาการได้ให้ค า
นิยามไว้ ดังนี้ 

โรเสนเบิร์ก และฮอฟแลนด์ (Rosenberg, R.J. and Hovland, 1960) ให้ความหมายของทัศนคติไว้
ว่า 

ทัศนคติโดยปกติสามารถนิยามว่าเป็นการจู งใจต่อแนวโน้มในการตอบสนองอย่าง
 เฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดข้ึน  

เคลเลอร์ (Kendler, 1974) กล่าวว่า ทัศนคติหมายถึง  
สภาวะความพร้อมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุน หรือ ต่อต้าน
บุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรือแนวความคิด 

นอร์แมน แอล มุน (Norman L.Munn, 1971) กล่าวว่า  

ทัศนคติคือ ความรู้สึก และความคิดเห็นที่บุคคลมีต่อสิ่งของ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และ
ข้อเสนอใดๆ ในทางที่จะยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลท าให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด 
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โรเจอร์ (Roger, E. M., & Storey, 1987)ได้กล่าวถึง  

ทัศนคติว่าเป็นดัชนีชี้วัดบุคคลนั้น คิดอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจน
สถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจาก ความเชื่อ ที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรม ใน
อนาคตได้ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติของการ
ประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจาก การรับสาร อันจะมีผลต่อ
พฤติกรรมต่อไป 

ชิฟแมน และคานุก (Schiffman, L. G., & Kanuk, 1994) ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า  
ทัศนคติ หมายถึง ความโน้มเอียงที่เรียนรู้เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะ ที่พึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือการแสดงความรู้สึกภายในที่สะท้อนว่าบุคคลมี
ความโน้มเอียง พอใจหรือไม่พอใจต่อบางสิ่งบางอย่าง เช่น ตราสินค้า บริการ ร้านค้าปลีก 
เนื่องจากเป็นผลของกระบวนการทางจิตวิทยา  ทัศนคติไม่สามารถสังเกตเห็นได้โดยตรง
แต่ต้องแสดงว่าบุคคลกล่าวถึงอะไรหรือท าอะไร 

เปลื้อง ณ นคร (2519) ให้ความหมายไว้ว่า  
ทัศนคติ หมายถึง ภาวะของจิตใจและอารมณ์ ซึ่งพร้อมที่จะมีปฏิกิริยาต่อสถานการณ์ ต่อ
บุคคล หรือต่อสิ่งหนึ่ง สิ่งใด โดยคล้อยไปตามแบบความเคยชินที่ตนได้รับการอบรมมาก่อน
เกี่ยวกับสิ่งเร้า (สถานการณ์ บุคคล สิ่งต่างๆนั้น) 

อบรม สินภิบาล (2517) ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า  
ทัศนคติ หมายถึง สภาพความโน้มเอียงอันเกิดขึ้นภายในของบุคคล ที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ใน
ลักษณะที่จะเป็นไปทางบวก หรือ ทางลบและความโน้มเอียงนี้ เป็นสิ่งถาวรยากที่จะ
เปลี่ยนแปลง 

นพมาศ ธีรเวคิน (2535) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง  
การรวบรวมเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด ความเห็น ความเชื่อ และความจริง ซึ่งอาจจะเป็นการ
ประเมินที่เกี่ยวพันธ์กัน และมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดพฤติกรรมชนิดใดชนิดหนึ่งในขั้นต่อไป 

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง  
ความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ และพร้อมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะต่อสถานการณ์
ภายนอก 
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สงวน สุทธิอรุณ และคณะ (2529) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง  

สภาพจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล หรือความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
โดยแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งออกมาเป็นที่ปรากฎต่อบุคคลหรือสาธารณชนก็ตาม ล้วนเป็น
การกระท าอันเกิดจากทัศนคติที่มีอยู่ทั้งสิ้น 

กิง่แก้ว อินหว่าง (2520) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง  
ความคิดและความเห็นของบุคคล หรือท่าทีที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้ทราบหรือได้เห็น ก่อให้เกิด
ความรู้สึกทางอารมณ์ว่าชอบหรือไม่ชอบ และมีแนวโน้มที่จะท าการตอบสนองต่อสิ่งนั้น ซึ่ง
อาจเป็นไปได้ทั้งในทางสนับสนุนหรือต่อต้าน 

ธงชัย สันติวงษ์ (2535) ได้ให้ความหมายของทัศนคติว่า หมายถึง  
สิ่งซึ่งเราท าการอธิบายด้วยวิธีการอ้างอิงถึงสิ่งที่อยู่ในความนึกคิดของผู้บริโภคท่ี เป็ น เหตุท า
ให้มีผลกระทบต่อแบบของพฤติกรรมที่แสดงออก 

 จากความหมายของทัศนคติที่กล่าวมาข้างต้นนี้ พอที่จะสรุปความหมายได้คือ ทัศนคติ 
หมายถึง เรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเป็นการจัดระเบียบแนวความคิด ความเชื่อ อุปนิสัย และ
สิ่งจูงใจที่เก่ียวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ทัศนคติมิใช่สิ่งที่มีมาแต่ก าเนิดตรงกันข้ามทัศนคติจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนได้เก่ียวข้องอยู่ด้วยในภายนอก ทัศนคติจะมีลักษณะมั่นคงและ
ถาวร ภายหลังจากที่ทัศนคติได้ก่อตัวขึ้นมาแล้วจะไม่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว และจะไม่
เปลี่ยนแปลงในทันทีทันใดที่ได้รับตัวกระตุ้นที่แตกต่างกันไป เพราะทัศนคติที่ก่อตัวขึ้นนั้นจะมี
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเป็นความเชื่อ หากจะเปลี่ยนแปลงจึงต้องใช้
เวลาค่อนข้างมาก 

 2.6.2 ประเภทของทัศนคติ  
 บุคคลสามารถแสดงทัศนคติ ออกได้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ 
  1. ทัศนคติทางบวก เป็นทัศนคติทีช่ักน าให้บุคคลแสดงออก มีความรู้สึก หรืออารมณ์ 
จากสภาพจิตใจ ให้โต้ตอบในด้านดีต่อบุคคลออ่ืน หรือสิ่งใดเรื่องสิ่งหนึ่ง รวมถึงหน่วยงานองค์กร 
สถาบัน และการด าเนินกิจการขององค์การ อ่ืนๆ เช่น กลุ่มชาวเกษตรกร ย่อมมีทัศนคติทางบวก หรือ
มีความรู้สึกทีด่ีต่อสหกรณ์การเกษตร และให้ความร่วมมือด้วยการเข้าเป็นสมาชิก และร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ อยู่เสมอ เป็นต้น 
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  2. ทัศนคติทางลบ เป็นทัศนคติที่สร้างความรู้สึกให้เป็นไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ได้รับ
ความเชื่อถือ หรือไว้วางใจต่อบุคคลอ่ืน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมถึงหน่วยงาน องค์กร สถาบัน และการ
ด าเนินกิจการขององค์การอืน่ๆ  
  3. ทัศนคติที่เป็นกลาง เป็นทัศนคติที่บุคคลไม่แสดงความคิดเห็นต่อบุคคลอ่ืน หรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งหนึ่ง รวมถึงหน่วยงาน, องค์กร, สถาบัน และการด าเนินกิจการขององค์กรอ่ืนๆ โดย
สิ้นเชิง เช่น นักศึกษาบางคนอาจมีทัศนคตินิ่ งเฉย ไม่มีความคิดเห็นต่อปัญหาโต้เถียง ในเรื่อง
กฎระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบของนักศึกษา เป็นต้น 

 2.6.3 องค์ประกอบของทัศนคติ 
 เฮนรี่  (Henry, 1995) ได้ เสนอแนวคิดว่าองค์ประกอบของทัศนคติประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ คือ 
  1. องค์ประกอบทางความคิด หรือการรับรู้ เป็นความเชื่อ ความรู้หรือความเข้าใจ 
เกี่ยวกับสิ่งใด เช่น ตราสินค้า ซึ่งความเชื่อในวัตถุเดียวกันอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละบุคคล 
  2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก คือ ความรู้สึกโดยรวมในเรื่องของความชอบ และ
อารมณ์ที่มีต่อวัตถุนั้น ๆ เช่น อาจเกิดจากผลของการประเมินในคุณสมบัติหลาย ๆ คุณสมบัติของ
สินค้าก็ได้ เรื่องของความรู้สึกนั้นขึ้นอยู่กับบุคคลและสถานการณ์ด้วย 
  3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม คือ แนวโน้มในการกระท าหรือการแสดงออก ความ
โน้มเอียงที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ 

 โรเบิร์ตสัน (Robertson, 1970: 63-64 อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, 2535: 169) ได้อธิบาย
เกี่ยวกับทัศนคติไว้ว่า นักทฤษฎีส่วนใหญ่ต่างให้ข้อสรุปเป็นไปในทิศทางที่ตรงกันว่า ทัศนคติ มิใช่สิ่งที่
แยกจากกัน จะอยู่รวมกัน หรือเป็นส่วนต่า ๆ ที่ประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งทัศนคติจะประกอบด้วย 3 
ส่วน คือ 
  1. ความเข้าใจหรือส่วนของความเชื่อ (Cognitive or Belief Component) จะมี
ขอบเขตครอบคลุมถึงข้อมูลข่าวสาร และความเชื่อที่มีต่อสิ่งของ หรือปรากฏการณ์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้
เป็นข้อมูลที่ได้เก็บสะสมมาจากประสบการณ์ในอดีต ความเชื่อนี้จะเป็นความเชื่อที่ได้มาจากการ
ประเมิน ซึ่งมักจะมีแนวโน้มในทางใดทางหนึ่ง เช่น ดี -ไม่ดี, ชอบ -ไม่ชอบ และมีคุณค่า -ไม่มีคุณค่า 
เป็นต้น 
  2. ความชอบพอหรือส่วนของความรู้สึก (Affection or Feeling Component) จะ
มีขอบเขตครอบคลุมถึงความรู้สึกต่างๆ รวมทั้งอารมณ์ด้วยความรู้สึกเหล่านี้ จะเกิดขึ้นจากสาเหตุ
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หลายทาง เช่น บุคลิกท่าทาง, อุปนิสัย และสิ่งจูงใจ ความรู้สึกอาจแสดงออกเป็น ดี - เลว, เกลียด - 
รัก, บวก -ลบ เป็นต้น 
  3. พฤติกรรมหรือแนวโน้มในการแสดงออก (Behavioral Action Tendency 
Component) หมายถึง แนวโน้มของพฤติกรรม หรือการกระท า ซึ่งเป็นไปในทางใดทางหนึ่ง และจะ
กลับกลายมาเป็นการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่ได้กระท าไป แล้วเก็บสะสมไว้ในความทรงจ า โดยผ่านส่วน
ของประสบการณ์ท่ีได้รับมาในอดีต 

 จะเห็นได้ว่า การที่บุคคลมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่างกัน ก็เนื่องจากบุคคลมีความเข้าใจมี
ความรู้สึก หรือมีความคิดแตกต่างกัน ดังนั้น ส่วนประกอบทางด้านความคิด หรือความรู้ ความเข้าใจ 
จึงนับได้ว่า เป็นส่วนประกอบขั้นพ้ืนฐานของทัศนคติ และส่วนประกอบนี้ จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ความรู้สึก หรืออารมณ์ของบุคคล ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งในทางบวกและทางลบ 
โดยขึน้อยู่กับประสบการณ์ และการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล 

 2.6.4 คุณลักษณะของทัศนคติ 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2539) ได้สรุปคุณลักษณะของทัศนคติ ไว้ดังนี้ 
  1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายใน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของระเบียบความรู้สึกนึกคิด 
ทีจ่ะเกิดข้ึนภายในของแต่ละบุคคล 
  2. ทัศนคตเิป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ จะไม่ใช่สิ่งที่มีมาต้ังแต่ก าเนิด โดยจะเป็นเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับการสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองนั้นเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในภายนอก และทัศนคติจะก่อ
ตัวจากการประเมินหลังจากท่ีได้เกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกดังกล่าว  
  3. ทัศนคติจะมีลักษณะมั่นคงถาวร กล่าวคือ ภายหลังจากที่ทัศนคติได้ก่อตัวขึ้น
มาแล้ว ทัศนคตินั้นจะมีความมั่นคงถาวรตามสมควร และไม่เปลี่ยนแปลงทันทีที่ได้รับตัวกระตุ้นที่
แตกต่างไปทั้งนี้เพราะทัศนคติที่ก่อตัวขึ้นนั้น จะมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจัด
ระเบียบเป็นความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงย่อมต้องใช้เวลาเพื่อกระบวนการดังกล่าวด้วย 
  4. ทัศนคติจะมีความหมายอ้างอิงถึงตัวบุคคล และสิ่งของเสมอ ทัศนคติไม่ได้เกิด
ขึ้นมาจากภายใน แต่เป็นสิ่งที่ก่อตัว หรือเรียนรู้จากสิ่งที่มีตัวตนที่อ้างถึงได้ ซึ่งสิ่งที่ใช้อ้างอิงเพ่ือการ
สร้างทัศนคตนิั้น อาจจะเป็นตัวบุคคล กลุ่มคน สถาบัน สิ่งของ ค่านิยม เรื่องราวทางสังคม หรือแม้แต่
ความนึกคิดต่างๆ 
 จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2538) ได้รวบรวมคุณสมบัติ และลักษณะที่ส าคัญของทัศนคติ ไว้
ดังนี้ 
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  1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายใน คือ เป็นเรื่องของระเบียบความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้น
ภายในของแต่ละคน 
  2. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ หรือเกิดจากการสะสมประสบการณ์ของแต่
ละบุคคล ไม่ใช่สิ่งทีม่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด 
  3. ทัศนคติมีคุณลักษณะของการประเมิน (Evaluative Nature) ทัศนคติเกิดจาก
การประเมินความคิด หรือความเชื่อที่บุคคลมีอยู่ เกี่ยวกับสิ่งของ, บุคคล หรือเหตุการณ์ ซึ่งจะเป็น
สื่อกลางท าให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง 
  4. ทัศนคติมีคุณภาพ และความเข้ม (Quality and Intensity) คุณภาพ และความ
เข้มของทัศนคติ จะเป็นสิ่งที่บอกถึงความแตกต่างของทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อสิ่งต่างๆ คุณภาพของ
ทัศนคติเป็นสิ่งที่ได้จากการประเมิน เมื่อบุคคลประเมินทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็อาจมีทัศนคติ
ทางบวก (ความรู้สึกชอบ) หรือทัศนคติทางลบ (ความรู้สึกไม่ชอบ) ต่อสิ่งนั้น 
  5. ทัศนคติมีความคงทนไม่เปลี่ยนง่าย (Permanence) เนื่องจากทัศนคติเกิดจาก
การสะสมประสบการณ์ และผ่านกระบวนการเรียนรู้มามาก อย่างไรก็ตาม แม้ทัศนคติจะมีความคงทน 
แต่ก็ไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องมีทัศนคติเช่นนั้นตลอดไป 
  6. ทัศนคติต้องมีที่หมาย (Attitude Object) ที่หมายเหล่านี้  เช่น บุคคล, วัตถุ, 
สิ่งของ, สถานที ่หรือเหตุการณ์ เป็นต้น 
  7. ทัศนคติมีลักษณะความสัมพันธ์ ทัศนคติแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
วัตถ,ุ สิ่งของ, สถานที่ หรือสถานการณ ์

 เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึง คุณสมบัติและลักษณะส าคัญของทัศนคติไว้ 4 ประการ  
  1. ทัศนคติที่มีต่อสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งหนึ่งในที่นี้ ประกอบด้วย แนวความคิดในการบริโภค
เฉพาะอย่าง หรือแนวความคิดทีส่ัมพันธ์กับการตลาด 
  2. ทัศนคติเป็นเรื่องของสิ่งสะสมในสมองที่ได้เรียนรู้มา ได้แก่ ความรู้, ความเชื่อ 
และค่านิยม ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์โดยตรง ข้อมูลที่ ได้รับจากบุคคลอ่ืน และการเปิดรับจาก
สื่อมวลชน 
  3. ทัศนคติไม่เปลี่ยนแปลง มีแนวโน้มจะคงเส้นคงวา และมีความสอดคล้องกัน
เป็นไปในทางเดียวกัน 
  4. ทัศนคติเกิดขึ้นภายใต้สภาวะแวดล้อม, เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่สิ่งแวดล้อม
ถูกกระทบโดยสถานการณ์ 
 2.6.5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิด และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
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 ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท และคณะ (2543) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง หรือการเกิด
ทัศนคติมี 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 
  1. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมอาจเปรียบได้กับค่านิยม ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของ
บุคคลทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย วัฒนธรรมของชาติต่างๆ มักจะแตกต่างกันไป เริ่มจากครอบครัว
โรงเรียน สถาบันต่างๆ ในสังคม ตลอดจนสื่อมวลชน ต่างมีอิทธิพลต่อการสร้างทัศนคติทั้งสิ้น 
  2. ครอบครัว (Family) ครอบครัวเป็นแหล่งแรกที่อบรมให้เรียนรู้ จึงมีอิทธิพลมาก
ทีสุ่ดในกาสร้างทัศนคติ 
  3. กลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มสังคม (Social Group) เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั้น
กลุ่มเพ่ือนจึงมีอิทธิพลอย่างมาก เนื่องจากมนุษย์มีความต้องการยอมรับจากกลุ่ม หรือต้องการเพ่ือน
นั่นเอง 
  4. บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะของบุคคลภาพมีความสัมพันธ์ หรือมีอิทธิพล
ต่อทัศนคติของบุคคลมาก เช่น พวกชอบออกสังคม, พวกหนีสังคม, พวกชอบโดดเด่น หรือพวกอ่อน
น้อมจะมีทัศนคติไม่เหมือนกัน 
 อีกทั้งการก าหนดทัศนคติของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลอย่างมากจากประสบการณ์ส่วนบุคคล 
อิทธิพลจากครอบครัว เพ่ือน เครื่องมือทางการตลาดโดยตรงและสื่อมวลชน ดังนี้ 
  1. ประสบการณ์โดยตรง และประสบการณ์ในอดีต (Direct and past experience) 
ทัศนคติที่มีต่อผลิตภัณฑ์ จะได้อิทธิพลโดยตรงจากประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 
  2. อิทธิพลจากครอบครัวและเพ่ือน (Influence of family and friends) ครอบครัว
และเพ่ือนเป็นแหล่งที่ส าคัญต่อการสร้างค่านิยม และความเชื่อถือส่วนบุคคล ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า โดยเฉพาะในวัยเด็ก และวัยรุ่น 
  3. การตลาดเจาะตรง (Direct Marketing) เป็นวิธีซึ่งนักการตลาดใช้เครื่องมือ
สื่อสารการตลาดเจาะกลุ่มเป้าหมายส่วนเล็ก เพ่ือให้เกิดการตอบสนองท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ 
  4. การเปิดรับต่อสื่อมวลชน (Exposure to mass media) สื่อมวลชนต่างๆ เช่น 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีผลต่อการ
ก าหนดทัศนคต ิ
  5. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Personal Factor) บุคลิกภาพจะแสดงบทบาทส าคัญใน
การก าหนดทัศนคต ิ
 ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2530) ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของทัศนคติไว้ดังนี้ 
  1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) ประสบการณ์เฉพาะอย่างต่อ
อะไรก็ตามของบุคคลไม่ว่าจะเป็นในทางที่ดีและไม่ดี จะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่ดี
หรือไม่ดีซึ่งทัศนคติเหล่านี้เกิดจากประสบการณ์ท่ีเคยมีมาก่อน 



131 
 
  2. การติดต่อสื่อสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from Others) ก่อให้เกิด
ทัศนคติโดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากบุคคลอ่ืนได้ เช่น การสั่งสอนของผู้ใหญ่จะท าให้เด็กเกิด
ทัศนคติต่อพฤติกรรมตามที่ได้รับรู้มา 
  3. สิ่งที่เป็นแบบอย่าง (Models) ทัศนคติสามารถเกิดขึ้นได้จากการเลียนแบบผู้อ่ืน 
เช่น เด็กท่ีเคารพพ่อแม่จะเลียนแบบในการแสดงท่าทางชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามพ่อแม่ 
  4. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติสามารถเกิดขึ้นได้
จากสถาบันเช่น โรงเรียน ครอบครัว หรือจากหน่วยงาน 

 2.6.6 การเกิด และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
 จิระวัฒน์ วงส์สวัสดิวัฒน์ (2538) กล่าวว่า ทัศนคติ เกิดขึ้นมาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เนื่องจากหลายปัจจัยด้วยกัน คือ 
  1. การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) ทัศนคติจะเกิดต่อเมื่อบุคคล
ก าลังตอบสนองตามที่ร่างกายต้องการ ตัวบุคคลจะท าการสร้างทัศนคติที่ดีต่อคน หรือสิ่งของที่จะ
สามารถช่วยให้มีโอกาสที่จะตอบสนองสิ่งที่ตนต้องการได้ 
  2. ข่าวสารข้อมูล (Information) ทัศนคติมีพ้ืนฐานจากข่าวสารที่ได้รับ และลักษณะ
ของแหล่งที่มาของข่าวสาร ด้วยการเลือกรับรู้  และเข้าใจปัญหาต่างๆ (Selective Perception) 
ข่าวสารข้อมูลที่ได้รับเข้ามาบุคคลนั้นจะเก็บไปคิด และท าให้เกิดทัศนคติขึ้นมาได้ 
  3. การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) บางทัศนคติอาจจะมาจาก
หลากหลายกลุ่มที่แต่ละบุคคลเกี่ยวข้องอยู่โดยทางตรงหรือทางอ้อม ยกตัวย่างเช่น ครอบครัว กลุ่ม
เพ่ือนร่วมงาน กลุ่มกีฬา และวัด เป็นต้น โดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นแหล่งรวบรวมของ
ค่านิยมมากมาย แต่มีการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลต่างๆให้แก่บุคคลภายในกลุ่มด้วย ซึ่งสามารถท าให้
เกิดการสร้างทัศนคติขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัว และกลุ่มเพ่ือนร่วมงานซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความส าคัญท่ีสุด (Primary Group) ที่จะเป็นแหล่งแห่งการสร้างทัศนคติแก่บุคคลได้ 
  4. ประสบการณ์ (Experience) ประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลที่มีต่อสิ่งของจะมี
ส่วนส าคัญท่ีบุคคลต่างๆ จะน าประสบการณ์ มาตีค่าจนกลายเป็นทัศนคติได้ 
  5. ลักษณะท่าทาง (Personality) ลักษณะท่าทางต่างๆจะมีส่วนส าคัญทางอ้อมใน
การสร้างทัศนคติแก่บุคคล ปัจจัยต่างๆ ของการก่อตัวของทัศนคตินั้น จริงๆ แล้วไม่ได้เรียงตาม
ความส าคัญใดๆ เลย เนื่องจากปัจจัยแต่ละอย่างจะมีความส าคัญมากหรือน้อยต่อการก่อให้เกิดของ
ทัศนคติข้ึนยู่กับการพิจารณาสร้างทัศนคติต่อสิ่งดังกล่าว 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2534) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเกิด และการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทางสังคมที่
ด ารงอยู่ รวมถึงจากสถาบัน เช่น โรงเรียน, วัด และหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะก่อเกิดเป็น
ทัศนคติต่อความเชื่อ หรือค่านิยมในการยึดถือ และปฏิบัติตามต่อไป 
  2. ทัศนคติเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติ รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ได้ประสบมา ซ่ึงแตกต่างกันออกไป เช่น บางคนมีทัศนคติไม่ดีต่อครู เพราะ
เคยต าหนิตน แต่บางคน มีทัศนคติทีด่ีต่อครูคนเดียวกันนั้น เพราะเคยเชยชมตนเสมอ ซึ่งประสบการณ์
ทีไ่ด้รับในอดีต ทัง้บวกและลบ จะส่งผลถึงทัศนคติต่อสิ่งใหม่ท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น 
  3. ทัศนคติเกิดจากความสามารถในการแยกแยะความแตกต่าง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ลักษณะส่วนบุคคล เช่น การแยกแยะสิ่ งใดดี สิ่งใดไม่ดี ซึ่งผู้ใหญ่กับเด็กจะมีการกระท าหรือการ
แยกแยะท่ีแตกต่างกัน เป็นต้น 
  4. ทัศนคติเกิดจากการเลียนแบบ หรือรับเอาทัศนคติของผู้อ่ืนมาเป็นของตน เช่น
เด็กอาจรับทัศนคติของบิดามารดา หรือครูที่ตนนิยมชมชอบ มาเป็นทัศนคติของตน, วัยรุ่นมักยอมรับ 
และเอาทัศนคติของกลุ่มเพ่ือนมาเป็นของตน และผู้ใหญ่มักจะยอมรับ และเอาทัศนคติของผู้สูงศักดิ์  
หรือมีวุฒิภาวะสูงกว่ามาเป็นของตน หากทัศนคตินั้น ไม่ขัดแย้งกับทัศนคติของตนเกินไปได้ เป็นต้น 
 ดังนั้นจากแนวคิดและทฤษฎีทัศนคติของผู้บริโภค จึงสรุปได้ว่า ทัศนคติประกอบไปด้วย
องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม ที่เป็นองค์ประกอบหลัก
ส าคัญที่ท าให้เกิดเป็นทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา โดยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งแล้ว ก็จะมีแนวโน้มต่อเนื่องไปยังองค์ประกอบอ่ืนๆ ได้ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จึง
มุ่งเน้นที่ศึกษาทัศนคติของผู้มีประสบการณ์ในการรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ที่มีต่อเนื้อหาที่
ปรากฎในการถ่ายทอดในปัจจุบันนั่นเอง 
 จากที่กล่าวไปทั้งหมดนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัฒนพงษ์ นิ่มสุวรรณ (2555) ที่ท าการ
การศึกษาแนวคิดการใช้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊กและทัศนคติ แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจกดปุ่ม “ถูกใจ” ให้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊กของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยจ าแนกการศึกษาเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกศึกษาแนวคิดการเลือกใช้ การออกแบบ และการ
ก าหนดกลยุทธ์บนเครื่องมือสื่อสารของผู้ดูแลแฟนเพจ ส่วนที่ 2 ศึกษาทัศนคติ และแรงจูงใจที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจกดปุ่ม “ถูกใจ” บนเครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจ ผลการศึกษาในด้านทัศนคติ พบว่า 
ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อคุณลักษณะ และการออกแบบเครื่องมือสื่อสาร ทั้งในส่วนของภาพ, สี, ข้อความ 
และเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีความเป็นมัลติมีเดีย มีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา
ของสินค้า หรือบริการ มีความทันสมัย น าเสนอข้อมูลได้ชัดเจน น่าสนใจ เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงไป
ยังเครื่องมืออ่ืนๆ ได้ง่าย และสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ 
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 งานวิจัยของ อนงค์ พนมอุปถัมภ์ และคณะ ( 2551) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติในการ
รับชมโทรทัศน์ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยใช้
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่คิดว่าการรับชมโทรทัศน์มีโทษ คือ การเลียนแบบจากสื่อ
ท าให้เป็นปัญหาสังคมได้ เช่น พูดปด การลักขโมย และการชมโฆษณาท าให้เกิดการเลียนแบบค าพูด 
น าไปพูดในชีวิตประจ าวัน เพราะท าให้รู้สึกทันสมัยเหมือนในโทรทัศน์ ส่วนที่เห็นว่าการรับชมโทรทัศน์
ไม่มีโทษนั้น เพราะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจยามว่าง   
 งานวิจัยของ ววิภา ชาติจะโปะ และคณะ (2549) ที่ศึกษาพฤติกรรม ทัศนคติและแรงจูงใจ 
ในการใช้ Internet ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้ 
Internet มีการใช้มามากกว่า 3 ปีขึ้นไป โดยการศึกษาวิธีการใช้งานด้วยตนเอง และนิยมใช้ 
Google.com มีทัศนคติในการใช้ Internet เห็นด้วยมากที่สุดคือ แนวโน้มการใช้ Internet ในอนาคต
มีสูง รองลงมา เห็นด้วยกับการที่ใช้ Internet ให้ประโยชน์ อันดับที่ 3 เห็นด้วยที่ Internet มีความ
รวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 
 งานวิจัยของ วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพ่ือศึกษาปัจจัยด้าน
ทัศนคติ ความไว้วางใจและส่วนประสมทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 23-30 ปี มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนที่ 20,001 - 30,000 
บาท โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายผ่านสังคมออนไลน์ (อินสตาแก
รม) และส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบจะมีความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมเดือนละ 1 ครั้ง 
และส่วนใหญ่ซื้อสินค้าครั้งละ 500-1,000 บาท ส่วนปัจจัยด้านทัศนคติ ที่ท าให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก  
พบว่า อันดับแรก การซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมมีความสะดวก เพราะซื้อได้ 24 ชั่วโมง รองลงมา 
การเล่นอินสตาแกรมเป็นประจ าส่งผลให้รู้สึกว่าการซื้อสิ้นค้าผ่านอินสตาแกรมเป็นเรื่องง่าย และ
ขั้นตอนการซื้อสินค้ามีความง่ายไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอน  
 งานวิจัยของ ปุณิกา เผือกขวัญดี (2546) ที่ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครต่อการตรวจพิจารณาฉากการแสดงออกทางเพศในภาพยนตร์ไทย ผลการศึกษา
พบว่า ด้านทัศนคติต่อการตรวจพิจารณาฉากการแสดงออกทางเพศ กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่เห็นด้วย
มาก เนื่องจากการเซ็นเซอร์เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการหลอกเลียนแบบ จ าแนกประเภทและระดับ
ของภาพยนตร์ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับอายุของผู้ดู ส่วนในด้านทัศนคติต่อฉากการแสดงออก
ทางเพศในภาพยนตร์ไทย กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อฉากการแสดงออกทางเพศในภาพยนตร์ปัจจุบันที่
เป็นฉากร่วมเพศ และฉากการถูกข่มขืน ฉากส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง หรือฉากทารุณกรรมทางเพศ 
โดยเห็นว่าเป็นความอนาจารที่อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนฉากที่เปลือยอาบน้ าเห็นสัดส่วนแต่ไม่เห็น
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อวัยวะเพศ ฉากแต่งกายรัดรูปของเพศหญิง ฉากยั่วยวนอารมณ์ทางเพศ และฉากท่ีเผยให้เห็นหน้าอก
ของเพศหญิงนั้น กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ไม่แน่ใจระหว่างความอนาจารและไม่อนาจาร และโดยภาพรวม
ของฉากการแสดงออกทางเพศในภาพยนตร์ไทย กลุ่มเป้าหมายส่วนให่เห็นว่า มีเผยแพร่ และเปิดเผย
ในระดับปานกลาง ส่วนทัศนคติที่มีต่อรูปแบบของฉากการแสดงออกทางเพศในภาพยนตร์ไทยที่
จ าเป็นต่อการตรวจพิจารณา กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ฉากที่มีการให้เห็นอวัยวะเพศชายและหญิง หรือการ
ร่วมเพศ ควรให้มีการตัดภาพนั้นทิ้งไปมากที่สุด รองลงมาคือ ฉากการลูบไล้ บีบจับ คล า อวัยวะเพศ 
และอันดับที่สามคือ ฉากเกี่ยวกับการเปลือยกายเห็นสัดส่วนทั้งหมดของร่างกาย  
 งานวิจัยของ พัชรภรณ์ ไกรชุมพล (2555) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างชื่อเสียง กรณีศึกษา ยูทูบ (Youtube) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้
สัมภาษณ์มีทัศนคติเชิงบวกต่อยูทูบ และมีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสั งคมออนไลน์
โดยเฉพาะยูทูบอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากทัศนคติที่มีต่อยูทูบว่า สามารถตอบสนองความต้องการของ
ตนได้ และเนื่องจากอัตราการเติบโตของจ านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสารทั้งใน
สังคมไทย และต่างประเทศสูงขึ้น ท าให้กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตัวให้ทัดเทียมตาม
สภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมที่แสดงออกมาในรูปแบบของการจัดท าคลิปวีดีโอที่กลุ่ม
ผู้ให้สัมภาษณ์จัดท าขึ้นมาเป็นประเภทเพ่ือความบันเทิง โดยแนวโน้มในอนาคตพบว่า ผู้คนในสังคมจะ
ให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านยูทูบเพ่ิมสูงขึ้น และมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ ยูทูบ เป็นเครื่องมือ
ในการสร้างความส าเร็จทั้งในด้านชื่อเสียง รายได้ หรือท าการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดของกลุ่ม
ธุรกิจ 
 งานวิจัยของ มานิดา พากเพียร (2553) ที่ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหา รูปแบบ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการใช้ฟอร์เวิร์ดเมลของวัยรุ่นไทย ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของวัยรุ่นต่อเนื้อหาฟอร์
เวิร์ดเมล พบในทางด้านบวกมากที่สุด รองลงมาคือวางเฉย และพบทัศนคติด้านลบน้อยที่สุด โดย
เนื้อหาที่ท าให้เกิดทัศนคติด้านบวกกับกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ เนื้อหาที่ เกี่ยวกับเพ่ือน และเนื้อหา
เกี่ยวกับความรัก เพราะว่าเป็นเนื้อหาที่มีประโยชน์ สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับได้เป็นอย่างดี  นอกจากเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
เพ่ือน และความรักซึ่งกลุ่มตัวอย่างทุกคนต่างก็มีทัศนคติไปในทางที่ดีแล้ว ยังมีเนื้อหาประเภทอ่ืนๆ ที่
ได้รับทัศนคติในเชิงบวกด้วยเช่นกันโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ เนื้อหาที่เกี่ยวกับศิลปะ เด็ก 
เทศกาล เทคโนโลยี สัตว์ การท่องเที่ยว ธรรมะ เกร็ดความรู้ การท างาน ความรัก แบบทดสอบ และ
ให้แง่คิด ส่วนเนื้อหาที่ได้รับทัศนคติในเชิงลบในปริมาณที่มาก ได้แก่ เนื้อหาที่เกี่ยวกับท านาย/
โชคชะตาราศี และดารา และเนื้อหาที่ได้รับทัศนคติวางเฉยจากกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุด ได้แก่ เนื้อหาที่
เกี่ยวกับการท างาน และแบบทดสอบ ส่วนทัศนคติต่อรูปแบบฟอร์เวิร์ดเมล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อรูปแบบผสมผสานระหว่างข้อความและไม่ใช่ข้อความมากที่สุด เหตุผลว่า เป็น
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รูปแบบที่มีความหลากหลาย ท าให้สามารถดึงดูดความสนใจได้อย่างมาก ไม่น่าเบื่อ และมีความ
สมบูรณ์มากที่สุด รองลงมาได้แก่รูปแบบที่ไม่ใช่ข้อความ และอันดับสุดท้ายได้แก่ รูปแบบข้อความ 
ส่วนทัศนคติต่อบทบาทหน้าที่ของฟอร์เวิร์ดเมล พบว่า มีทัศนคติทางด้านบวกมากกว่าด้านลบ โดยมี
ความรู้สึกชื่นชอบสื่อประเภทนี้ โดยมีความคิดเห็นต่อสื่อฟอร์เวิร์ดเมลว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ท าให้
ผู้รับได้รบัรู้ข่าวสารอย่างกว้างขวางประกอบกับท าให้ผู้รับเป็นคนทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ 
 งานวิจัยของ มุทิตา เตชะศิวนาถ (2554) ที่ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
เว็บบอร์ด พันทิปคาเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้ใช้บริการด้านเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร อยู่ใน
ระดับด ีคือมีเนื้อหาตรงกับความต้องการ ด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก คือ ระบบตั้งกระทู้
ท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ด้านปฏิสัมพันธ์ อยู่ในระดับดีมาก คือ ในห้องสนทนา มีการแชร์ข้อมูลและ
ประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้บริการ ท าให้มีความรู้สึกอยากกลับมาใช้อีก มีความสนุก เพลิดเพลิน มีการ
จัดกิจกรรม และสามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ด้านประโยชน์ อยู่ในระดับดีมาก คือ สามารถช่วย
ลดความตึงเครียด ข้อมูลข่าวสารในเว็บบอร์ดสร้างความเพลิดเพลิน สามารถน าข้อมูลข่าวสารไป
สนทนากับผู้อ่ืนได้ และสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้ใช้บริการท่านอื่นได้
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กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง  “การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน 
และการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก” เป็นการวิจัยแบบวิเคราะห์เนื้อหาใน
เชิงปริมาณ และการส ารวจผู้รับสารในเชิงปริมาณ ซึ่งมุ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของเนื้อหาในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก เพ่ือแบ่งประเภท และศึกษาปริมาณของเนื้อหาในเรื่องเพศ ภาษา ความรุนแรง 
และภาพตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ตลอดจนศึกษาการเปิดรับ และทัศนคติของ
ผู้รับสารด้วย ซึ่งผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอในบทที่ 3 ออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 3.1 กรอบแนวคิด 
  3.1.1 สมมติฐานการวิจัย 
  3.1.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  3.1.3 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
  3.2.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
  3.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Survey research) 
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3.1 กรอบแนวคิด 

 การวิจัย เรื่อง  “การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน 
และการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก” ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ไว้ดังนี้ 
 สมมติฐานการวิจัย 
 3.1.1.1 ผู้รับชมที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 3.1.1.2 ผู้รับชมที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
แตกต่างกัน 
 3.1.1.3 การเปิดรับสาร มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
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3.1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คุณลักษณะ 

ผู้ส่งสาร (Sender) 

เนื้อหาที่แสดงออกใน 
มิติทางเพศ 

(S-Sex) 

เนื้อหาที่แสดงออกใน
มิติทางภาษา 

(L-Language) 

เนื้อหาที่แสดงออกใน
มิติทางความรุนแรง 

(V-Violence) 

เนื้อหาที่แสดงออกใน
มิติทางภาพตัวแทน

(R-Representation) 

การเปิดรับการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

(Facebook Live) 
- สถานท่ีในการใช้งาน 

- ระยะเวลาในการใช้งาน 
- ความถี่ในการใช้งาน 
- ประเภทในการใช้งาน 

 

ทัศนคติที่มีต่อการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

(Facebook Live) 
- ภาพรวม 
- ด้านเพศ 

- ด้านการใช้ภาษา 
- ด้านความรุนแรง 
- ด้านภาพตัวแทน 

ผู้รับสาร (Receiver) 

ถ่ายทอดสด 
บนเฟซบุ๊ก 

(Facebook Live) 

ประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 

- การศึกษา 
- รายได ้
- อาชีพ 

ประเภท 

เพศ 

รูปแบบ 

เน้ือหา 
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3.1.2 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
 การถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) คือ บริการหนึ่งของเฟซบุ๊ก ที่ใช้ในการน าเสนอ
วิดีโอแบบสดๆ หรือเป็นการถ่ายทอดสดแบบระบบเวลาจริง (Real Time) และเป็นการสื่อสารแบบ
สองทาง สามารถโต้ตอบกันได้ผ่านช่องแสดงความคิดเห็น ซึ่งทุกคนที่มีบัญชีของเฟซบุ๊กสามารถใช้
บริการนี้ได ้
 ผู้รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก คือ บุคคลที่รับชมการเผยแพร่การถ่ายทอดสดบน 
เฟซบุ๊ก ในขณะที่มีการถ่ายทอดสด ณ เวลา นั้นๆ และบุคคลที่เคยมีประสมการณ์ในการรับชมการ
เผยแพร่การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กมาก่อนหน้านี้ด้วย 
 เนื้อหาทางเพศ คือ เนื้อหาที่น าเสนอทางเพศ ในลักษณะต่างๆ คือ การแสดงที่ไม่เหมาะสม 
ทั้งพฤติกรรม การแต่งกาย การแสดงออกถึงการด ารงเพศสภาพ การแสดงออกถึงความสัมพันธ์ทาง
เพศ การยั่วยวนทางเพศ การเหยียดเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ 
 เนื้อหาทางภาษา คือ เนื้อหาที่น าเสนอทางภาษา ในลักษณะต่างๆ คือ การใช้ภาษาท่ีผิดหลัก
ภาษาไทย การใช้ภาษาท่ีก้าวร้าวรุนแรง การใช้ภาษาในเชิงเสียดสี ดูถูก ล่วงละเมิด การใช้ภาษาหยาบ
คาย ภาษาส่อทางเพศ 
 เนื้อหาทางความรุนแรง คือ เนื้อหาที่น าเสนอความรุนแรง ในลักษณะต่างๆ คือ การแสดง
ความรุนแรงทางกาย การใช้ก าลังทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ความรุนแรงทางใจ ทอดทิ้ง เพิกเฉย ดุด่า 
ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ การท าลายวัตถุด้วยความโกรธ ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม ล่วง
ละเมิดทางเพศ และความรุนแรงต่อสัตว์ การกลั่นแกล้ง ท าร้าย ทารุณสัตว์  
 เนื้อหาทางภาพตัวแทน คือ เนื้อหาที่น าเสนอภาพตัวแทน ในลักษณะต่างๆ คือ  การใช้ภาพ
แทนให้ตีความไปถึงบุคคลหรือกลุ่มชนใดชนหนึ่ง ในแง่ที่เป็นอคติ หรือเหยียดหยาม ดูหมิ่น การไม่ให้
เกียรติเชื้อชาติ ศาสนา หรือชนชั้นที่แตกต่าง การแบ่งแยกเรื่องบทบาทในต่างเพศ อาชีพ ความเป็น
เด็ก การใช้ภาพตัวแทนสัตว์ จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด การล้อเลียน หรือแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่อง
ตลกขบขัน ส าหรับผู้ที่มีความแตกต่าง เช่น ผู้พิการ และเด็ก หรือผู้ด้อยโอกาส 
 การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้ที่มีความสนใจ และต้องการที่จะรับรู้
ข้อมูล ข่าวสาร รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ซึ่งประกอบไปด้วย ความถี่ในการ
เปิดรับข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อวัน ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เปิดรับข่าวสาร 
สถานที่ที่ใช้ในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ และระยะเวลาการเปิดรับ ข่าวสารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ต่อครั้ง 
 ทัศนคติ หมายถึง ระดับการยอมรับและไม่ยอมรับของผู้ชม ต่อเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา 
ความรุนแรง และภาพตัวแทน ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook 
Live) 
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3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง  “การวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน 
และการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก” ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการหลัก 2 แบบด้วยกัน 
โดยวิธีวิจัยแบบแรก คือ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นวิธี
หลัก โดยท าการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) เพ่ือ
ค้นหารูปแบบ และลักษณะด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน น ามาวิเคราะห์และสรุปผล 
เพ่ือสร้างเป็นแนวค าถามส าหรับการวิจัยวิธีที่สอง ซึ่งผู้วิจัยเลือกวิธีวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นวิธีเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปิดรับ และทัศนคติของผู้รับสาร น ามาประกอบกับการวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือให้ได้มุมมองที่ครอบคลุม
ทุกด้าน ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของการวิจัยในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 

3.2.1 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในเชิงปริมาณ จะศึกษารูปแบบและเนื้อหา
ด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนของการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 10 
อันดับแรกที่มียอดผู้ชมสูงสุด ซึ่งผู้วิจัยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยพิจารณาจากฟีเจอร์ของเฟซบุ๊กท่ีเป็นแหล่งรวบรวมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 
ทั่วโลก ที่มีชื่อว่า Facebook Live Map และเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่คนไทยนิยมโพสต์เฟซบุ๊ก 3 
ช่วงเวลา คือ 10.00 -12.00 น. , 13.00 - 16.00 น. และ 20.00 - 21.00 น. (Thailand Zocial 
Awards, 2559) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 1 
เดือน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 3.2.1.1 หน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์เนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) เพ่ืออธิบายถึงเนื้อหาในเชิง
ปริมาณใช้หน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหา 2 ประเภท ได้แก่ 
  ก) หน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ในการวิจัยนี้ใช้หน่วยในการวิเคราะห์ 
คือ สาระ (Theme) หรือประเด็นส าคัญที่สุดของเรื่อง ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของการถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊ก (Facebook Live) ซึ่งล าดับแรกจะพิจารณาว่าเป็นรูปแบบใด หลังจากนั้นจะพิจารณาว่าเนื้อหา
รูปแบบดังกล่าวตรงประเด็นในหัวข้อประเภทใดตามกรอบการวิเคราะห์เนื้อหา ด้านเพศ ภาษา ความ
รุนแรง และภาพตัวแทน จากนั้นจะน าไปบันทึกในตารางบันทึก  
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  ข) หน่วยในการระบุจ านวน (Unit of Emuneration) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การ
ปรากฏ (Appearance) โดยนับเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ตาม
กรอบการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นจ านวนครั้งที่ปรากฏ 
 3.2.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ในการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ ตารางบันทึก หรือ Coding Sheet 
จ านวน 1 ชุด คือ บันทึกรูปแบบของเนื้อหาการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) และบันทึก
ลักษณะเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 
 3.2.1.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ตารางลงรหัสที่จ าแนกตามประเภทของเนื้อหา ซึ่งสร้างมาจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เริ่มต้นจาก
การส ารวจข้อมูลขั้นต้น โดยการติดตามการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) แล้ววิเคราะห์
รูปแบบ และเนื้อหาด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนว่ามีลักษณะใดบ้าง จากนั้นสรุปมา
เป็นเกณฑ์วัด และน าเกณฑ์วัดดังกล่าวไปทดสอบความเที่ยงตรง โดยการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือประเมินและแนะน า ซึ่งได้
น ามาปรับปรุงก่อนใช้เก็บข้อมูลจริง 
 3.2.1.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าผลจากการบันทึกที่ได้จากผู้วิจัยร่วม 2 คน ซึ่งเป็นผู้บันทึก
ข้อมูลร่วมกับผู้วิจัย รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยท าการทดสอบค่าความน่าเชื่อถือ ด้วยสูตรของ Holsti ได้ค่า 
0.85 ซึ่งมากกว่า 0.75 จึงถือได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชื่อถือได้ 
 

3.2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัย โดยมุ่งหา
ข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของ
ข้อค้นพบซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่บนรากฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้แบบสอบถาม
ประชากรทั่วไป ที่มีประสบการณ์ในการชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) โดยเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) และทัศนคติที่มีต่อการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) แล้ววิเคราะห์หาข้อสรุปผลการวิจัยด้วยวิธีการทางสถิติเป็น
เครื่องมือในการวิจัย 
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 3.2.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณนี้ เป็นกลุ่มคนที่ก าลังรับชมการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก และกลุ่มคนที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก โดยเน้นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
กลุ่มประชากรที่ไม่สามารถทราบจ านวนที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
จากการใช้สูตรของ คอแครน (Cochran, 1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ในกรณีที่ไม่ทราบ
สัดส่วนของประชากร p= 0.5 ดังนี้ 

   จากสูตร  n = Z2 / 4e2 

  เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 
   p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
   e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ของการสุ่มตัวอย่าง 
   Z = ค่า z ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05, Z = 1.96 
 
   ดังนั้น  n = (1.96)2 / 4(0.05)2 
        = 384.16 

 จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของคอแครนได้จ านวน 384 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เพ่ิมจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างไปร้อยละ 4 เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูล จึงได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง
ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ 
 3.2.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) โดย
จัดล าดับเนื้อหาในแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการ แบ่งค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ เป็นค าถามลักษณะแบบเลือกตอบค าตอบเดียวจากหลาย
ค าตอบ (Multiple choice question) 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook 
Live) โดย ในด้านช่วงเวลาในการรับชม สถานที่ในการรับชม บุคคลที่ร่วมรับชม ความถี่ในการรับชม 
ระยะเวลาในการรับชม จ านวนนาทีในการรับชมต่อครั้ง และความบ่อยในการรับชมตามรูปแบบของ
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก เป็นค าถามลักษณะแบบเลือกตอบค าตอบเดียวจากหลายค าตอบ 
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(Multiple choice question) และเป็นค าถามลักษณะแบบเป็นมาตราส่วนประมาณค่าของมาตรวัด
ลิเคิร์ท 5 ระดับ (Five point Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การใช้คะแนนดังนี้ 

 เปิดรับ ทุกวัน   ให้คะแนน  5 คะแนน 
 เปิดรับ 5 - 6 ครั้งต่อสัปดาห์ ให้คะแนน  4 คะแนน 
 เปิดรับ 3 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ให้คะแนน  3 คะแนน 
 เปิดรับ 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ให้คะแนน  2 คะแนน 
 เปิดรับ ไม่บ่อย   ให้คะแนน  1 คะแนน 
 
  ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ ก 
(Facebook Live) ในด้านภาพรวมต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา 
ความรุนแรง ภาพตัวแทน ที่ไม่เหมาะสมในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก เป็นค าถามลักษณะแบบเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่าของมาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ (Five point Likert Scale)  โดยมีเกณฑ์การใช้
คะแนนดังนี้ 

 ยอมรับอย่างยิ่ง   ให้คะแนน   5 คะแนน  
 ยอมรับ    ให้คะแนน   4 คะแนน 
 ไม่แน่ใจ    ให้คะแนน   3 คะแนน 
 ไม่ยอมรับ    ให้คะแนน   2 คะแนน 
 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง  ให้คะแนน   1 คะแนน 

  คะแนนเฉลี่ยของระดับการเปิดรับ และทัศนคติของประชาชน เกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) มีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน ซึ่งแปลความหมายจะใช้วิธีอิง
เกณฑ์ แล้วแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กัน โดยมีวิธีการหาค่าความกว้างของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 
 

 ช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น  =   
คะแนนสูงสุด −คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

     = 
5 − 1

5
 

     = 0.8 
 
  ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบค าถามแต่ละข้อเพียง 1 ค าตอบเท่านั้น 
คะแนนเฉลี่ยของการเปิดรับ และทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
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(Facebook Live) เมื่อน ามาแปลความหมายโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) เพ่ือใช้จัดกลุ่มระดับการเปิดรับ 
และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) โดยน าคะแนนที่ได้
จากแบบสอบถามมาจัดกลุ่ม โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ซึ่งผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแบ่งระดับ
ของเบสท์ (Best, 1977) ดังนี้ 

 ระดับคะแนน 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถึง   เปิดรับน้อยที่สุด / ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถึง   เปิดรับน้อย / ไม่ยอมรับ 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมายถึง   เปิดรับปานกลาง / ไม่แน่ใจ 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถึง   เปิดรับมาก  / ยอมรับ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00  หมายถึง  เปิดรับมากที่สุด / ยอมรับอย่างยิ่ง  
 
 3.2.2.3 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการหา
ความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามในประเด็นการ
เปิดรับและทัศนคติของผู้รับสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ก) การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน าเสนอกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และความเท่ียงตรงของค าถาม รวมไป
ถึงความครอบคลุมของเนื้อหา และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ โดยใช้เกณฑ์การวัดความสอดคล้อง 
IOC (Index of item objective congruence) เมื่อได้รับค าแนะน าก็น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เหมาะสม ก่อนน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริง 
  ข) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 
40 คน และน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ันในโปรแกรมทางสถิต ิโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์ครอน 
บราคแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Nually, 1998) เพ่ือน ามาหาค่าความน่าเชื่อถือ 
ซึ่งภาพรวมค่าความเชื่อมั่นจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 0.70 ในที่นี้ ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบราคแอลฟา เท่ากับ 0.932 ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถามไปใช้
ต่อไป 
 3.2.2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามทั้งแบบกระดาษ และผ่านเว็บไซต์ออนไลน์บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ที่เคยรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
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(Facebook Live) และคนที่ก าลังชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ผ่านการส่ง
ข้อความส่วนตัวในเฟซบุ๊ก (Messenger) โดยก่อนการเก็บแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบก่อนตอบแบบสอบถามก่อนเสมอ 
 3.2.2.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล ดังนี้ 
  ก) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทั้งหมดท่ีได้รับกลับคืนมาจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
  ข) การลงรหัสข้อมูล (Coding) น าข้อมูลของแบบสอบถามทั้งหมด มาแปรเป็น
สัญลักษณ์ตัวเลขแทนค่าตัวแปรต่างๆ ท าการลงรหัสตามที่ก าหนดไว้ 
  ค) การบันทึกข้อมูล น าแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัส บันทึกข้อมูลลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั้งหมด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวณค่าทางสถิตบิรรยาย (Descriptive 
statistics) ในการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ของลักษณะทางประชากร และค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ของข้อมูลรูปแบบมาตรส่วนประมาณค่า ที่ใช้มาตรวัดลิเคิร์ท 5 ระดับ 
  อีกทั้งยังมีการค านวณค่าสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) โดยการใช้การ
ทดสอบค่าสถิติ T (T-test) หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่ม และใช้
การทดสอบค่าสถิติ F (F-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) วัดความ
แตกต่างของ ลักษณะทางประชากร กับการเปิดรับ ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s correlation) ในการวัดความสัมพันธ์ ระหว่างการ
เปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก กับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก โดยก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 มีเกณฑ์การให้ความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังนี้ 
 
         ค่า r       ระดับของความสัมพันธ์ 
 0.00 - 0.20    แสดงว่า มีค่าความสัมพันธ์ ในระดับต่ ามาก 
 0.21 - 0.40   แสดงว่า มีค่าความสัมพันธ์ ในระดับต่ า 
 0.41 - 0.60   แสดงว่า มีค่าความสัมพันธ์ ในระดับปานกลาง 
 0.61 - 0.80   แสดงว่า มีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสูง 
 0.81 - 1.00   แสดงว่า มีค่าความสัมพันธ์ ในระดับสูงมาก 
 
  3.2.2.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยประมวลผล
ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมทางสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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  ก) การวิเคราะห์ข้อมูล อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา มีค่าเป็นจ านวน และร้อยละ (Percentage) 
  ข) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับและระดับทัศนคติของประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แบบใช้ตารางแสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยทางเลขคณิต 
(mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) และจ าแนกตามล าดับ 
  ค) ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) คือค่า t-test 
และ F-test (One-way ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 
  ง) ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ค่าทางสถิติสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ เพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficient) 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์เนื้อหาการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

 ในบทนี้เป็นผลการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จ านวน 930 คลิป ซึ่งแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน
ของผู้ที่ท าการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก รูปแบบของการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และเนื้อหาด้านเพศ 
ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน ในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ซึ่งจะน าสิ่งที่ค้นพบมาใช้เป็นแนวทาง
ในการก าหนดแนวค าถาม เพ่ือใช้ในการสร้างแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ในเรื่องการเปิดรับ และ
ทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กต่อไป โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
 4.2 รูปแบบของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
 4.3 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน 
 4.4 การทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
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4.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

 จากการศึกษาเนื้อหาการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กท้ัง 930 คลิป พบว่า ประเภทของเฟซบุ๊กของ
บุคคลที่ก าลังถ่ายทอดสด มี 2 รูปแบบ ได้แก่ Facebook บัญชีส่วนตัว และ Facebook Fanpage 
แสดงให้เห็นดังตารางการแจกแจงความถ่ีได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละ ประเภทของเฟซบุ๊กของบุคคลที่ก าลังถ่ายทอดสด 
 

ประเภทของเฟซบุ๊ก จ านวน ร้อยละ 

1) Facebook บัญชีส่วนตัว 742 79.78 
2) Facebook Fanpage 188 20.22 

รวม 930 100 

 
 จากตารางที่ 4.12 สามารถอธิบายได้ว่า ประเภทของเฟซบุ๊กของบุคคลที่ก าลังถ่ายทอดสด
มากที่สุด ได้แก่ Facebook บัญชีส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 79.78 รองลงมา ได้แก่ Facebook 
Fanpage คิดเป็นร้อยละ 20.22  
 ในเรื่องเพศของผู้ที่ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่ามี 4 แบบ คือ เพศชาย เพศหญิง เพศที่สาม 
และไม่ระบุเพศ  แสดงให้เห็นดังตารางการแจกแจงความถี่ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละ เพศของผู้ที่ก าลังถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
 

เพศของผู้ถ่ายทอดสด จ านวน รอ้ยละ 

1) หญิง 624 67.10 
2) ชาย 264 28.39 
3) เพศที่สาม 104 11.18 
4) ไม่ระบุ 9 0.97 

รวม 930 100 

 
 จากตารางที่ 4.13 สามารถอธิบายได้ว่า เพศของผู้ที่ก าลังถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก มากที่สุด 
คือ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.10 อันดับที่สอง ได้แก่ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 28.39 อันดับที่สาม 
ได้แก่ เพศท่ีสาม คิดเป็นร้อยละ 11.18 และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ไม่ระบุเพศ คิดเป็นร้อยละ 0.97 
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4.2 รูปแบบของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

 จากการศึกษาเนื้อหาการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กทั้ง 930 ครั้ง พบว่า รูปแบบของเนื้อหาใน
การถ่ายทอดสดบนเฟสบุ๊กสามารถแยกออกเป็น 16 รูปแบบ ทั้งนี้ใช้หลักในการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งใช้
หน่วยแนวคิดหลัก (Theme) ในการแบ่งรูปแบบเนื้อหาการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ได้แก่ 1) ข่าวทุก
ประเภท 2) กิจกรรมของบริษัท อบรมสัมมนา 3) รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร เล่นเกม เล่นเกม
ออนไลน์ 4) จัดรายการวิทยุ ดีเจ 5) โชว์ท าอาหาร รีวิวร้านอาหาร 6) พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง 
นักแสดง พิธีกร คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป 7) กีฬา 8) ท่องเที่ยว 9) ศาสนา 10) เสนอขายสินค้า
ต่างๆ 11) การศึกษา สอนพิเศษ 12) โชว์เต้นทั่วไป Cover dance โชว์ร้องเพลง แสดงดนตรี 
คอนเสิร์ต 13) โชว์เซ็กซี่ ยั่วยวน โชว์โป๊ โชว์วาบหวิว 14) โชว์เล่นการพนันแบบต่างๆ โชว์ใช้สารเสพ
ติด ดูดบุหรี่ ดื่มของมึนเมา 15) โชว์รอยสัก โชว์สัก 16) อ่ืนๆ เช่น โชว์แข่งรถ ดูดวง โหราศาตร์ 
ศัลยกรรม สัตว์ 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละ รูปแบบของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟสบุ๊ก 
 

รูปแบบของเนื้อหาที่ถ่ายทอดสด จ านวน ร้อยละ 

1) เสนอขายสินค้าต่างๆ 404 52.15 
2) พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร 
คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป 

322 34.62 

3) โชว์เซ็กซี่ ยั่วยวน โชว์โป๊ โชว์วาบหววิ 111 11.93 
4) รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร เล่นเกม 
เล่นเกมออนไลน์ 

58 6.24 

5) อ่ืนๆ เช่น โชว์แข่งรถ ดูดวง โหราศาตร์ 
ศัลยกรรม สัตว์ 

39 4.20 

6) โชว์รอยสัก โชว์สัก 30 3.23 
7) โชว์เต้นทั่วไป Cover dance โชว์ร้องเพลง 
แสดงดนตรี คอนเสิร์ต 

27 2.91 

8) ข่าวทุกประเภท 27 2.90 
9) กีฬา 25 2.69 
10) โชว์ท าอาหาร รีวิวร้านอาหาร 22 2.37 
11) กิจกรรมของบริษัท อบรมสัมมนา 17 1.83 
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รูปแบบของเนื้อหาที่ถ่ายทอดสด จ านวน ร้อยละ 
12) การศึกษา สอนพิเศษ 16 1.72 
13) จัดรายการวิทยุ ดีเจ / โชว์เล่นการพนันแบบต่างๆ โชว์ใช้
สารเสพติด ดูดบุหรี่ ดื่มของมึนเมา 

14 1.51 

14) ศาสนา 8 0.86 
15) ท่องเที่ยว 2 0.22 

  
 จากตารางที่ 4.14 สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ที่
พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ เสนอขายสินค้าต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 52.15 อันดับสอง ได้แก่ 
พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 34.62 และ
อันดับสาม ได้แก่ โชว์เซ็กซี่ ยั่วยวน โชว์โป๊ โชว์วาบหวิว คิดเป็นร้อยละ11.93  

4.3 การวิเคราะห์เนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

 4.3.1 ภาพรวมของเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ที่ปรากฎใน
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละ ภาพรวมของเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง  และ
ภาพตัวแทน ที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
 

เนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง  และภาพตัวแทน จ านวน ร้อยละ 

1) เนื้อหาด้านเพศ 556 59.84 
2) เนื้อหาด้านการใช้ภาษา 280 30.13 
3) เนื้อหาด้านความรุนแรง 59 6.35 
4) เนื้อหาด้านภาพตัวแทน 35 3.65 

 จากตารางที่ 4.15 สามารถอธิบายได้ว่า ภาพรวมของเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความ
รุนแรง  และภาพตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ 
เนื้อหาด้านเพศ คิดเป็นร้อยละ 59.84 อันดับสอง ได้แก่ เนื้อหาด้านการใช้ภาษา คิดเป็นร้อยละ 
30.13 และอันดับสาม ได้แก่ เนื้อหาด้านความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 6.35  
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 4.3.2 ด้านเพศที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละ เนื้อหาที่แสดงออกด้านเพศที่ไม่เหมาะสม 
 

เนื้อหาด้านเพศ จ านวน ร้อยละ 

1) การแต่งกายที่แสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม 524 56.34 
2) ไม่ปรากฎเนื้อหาที่แสดงออกด้านเพศ 374 40.22 
3) โชว์สรีระ / เปลื้องผ้า / อาบน้ า 134 14.41 
4) การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ยั่วยวนทางเพศ 60 6.45 
5) การแสดงออกถึงการด ารงเพศสภาพที่ไม่เหมาะสม 20 2.15 
6) การสัมผัสเพ่ือเล้าโลม เร้าอารมณ์ 10 1.08 
7) การใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีสามารถตีความถึงเรื่องเพศ 6 0.65 
8) การมีเพศสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 3 0.32 

 
 จากตารางที่ 4.16 สามารถอธิบายได้ว่า เนื้อหาที่แสดงออกด้านเพศที่ไม่เหมาะสม พบมาก
ที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ การแต่งกายที่แสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 56.34 
อันดับสอง ได้แก่ ไม่ปรากฏเนื้อหาด้านเพศท่ีไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 40.22 และอันดับสาม ได้แก่ 
การโชว์สรีระ เปลืองผ้า อาบน้ า คิดเป็นร้อยละ 14.41  
 

 
 
ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างเนื้อหาที่แสดงออกด้านเพศท่ีไม่เหมาะสมในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
แหล่งที่มา: www.facebook.com/livemap/ 
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4.3.3 ด้านการใช้ภาษา ที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวนและร้อยละ เนื้อหาที่แสดงออกด้านการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม 
 

เนื้อหาด้านการใช้ภาษา จ านวน ร้อยละ 

1) ไม่ปรากฎเนื้อหาที่แสดงออกด้านการใช้ภาษา 650 69.89 
2) การใช้ภาษาหยาบคาย 211 22.69 
3) การใช้ภาษาผิดหลักภาษาไทย 114 12.26 
4) การใช้ภาษาส่อทางเพศ 59 6.34 
5) การใช้ภาษาที่ก้าวร้าว 23 2.47 
6) การใช้ภาษาในเชิงเสียดสี ดูถูก ล่วงละเมิด 7 0.75 

 
 จากตารางที่ 4.17 สามารถอธิบายได้ว่า เนื้อหาที่แสดงออกด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม 
พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ไม่ปรากฏเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
69.89 อันดับสอง ได้แก่ การใช้ภาษาหยาบคาย คิดเป็นร้อยละ 22.69 และอันดับสาม ได้แก่ การใช้
ภาษาผิดหลักภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 12.26  

  ตัวอย่างที่ : ตัวอย่างเนื้อหาที่แสดงออกด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมที่ปรากฎใน
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
 “สวัสดีเพื่อนๆ ที่ก าลังชมไลฟ์ทุกคน อยากบ่น วันนี้แม่งเหี้ย อิสัส เจอคนควายๆแต่เช้า” 
 “ถ้ามึงไปซื้อ อย่า CF เสียเวลากู” 
 “พ่อแม่ไม่ได้สั่งได้สอนหรอว่ะ มาด่ากูท าห่าอะไร กูแค่จะไลฟ์มะ อิห่า” 
 “ไลฟ์สดครั้งแรก ขอแรงๆ เลยจัดให้จ๊ะ อ่า อ่า อ่า”   
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 4.3.4 ด้านความรุนแรง ที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละ เนื้อหาที่แสดงออกด้านความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม 
 

เนื้อหาด้านความรุนแรง จ านวน ร้อยละ 

1) ไม่ปรากฎเนื้อหาที่แสดงออกด้านความรุนแรง 871 93.66 
2) ความรุนแรงต่อร่างกาย 33 3.55 
3) ความรุนแรงต่อจิตใจ 14 1.51 
4) ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ / ความรุนแรงต่อสัตว์ 9 0.97 
5) ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม 
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ 

3 0.32 

  
 จากตารางที่ 4.18 สามารถอธิบายได้ว่า เนื้อหาที่แสดงออกด้านความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม 
พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ไม่ปรากฏเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
93.66 อันดับสอง ได้แก่ ความรุนแรงต่อร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 3.55 และอันดับสาม ได้แก่ ความ
รุนแรงต่อจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 1.51  
 

 
 
ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างเนื้อหาที่แสดงออกความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
แหล่งที่มา: www.facebook.com/livemap/ 
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 4.3.5 ด้านภาพตัวแทน ที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละ เนื้อหาที่แสดงออกด้านภาพตัวแทนที่ไม่เหมาะสม 
 

เนื้อหาด้านภาพตัวแทน จ านวน ร้อยละ 

1) ไม่ปรากฎเนื้อหาที่แสดงออกด้านภาพตัวแทน 895 96.34 
2) รูปร่างหน้าตา 16 1.72 
3) เพศ 9 0.97 
4) ชนชั้น / เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ / อายุ 3 0.32 
5) คนพิการ 1 0.11 

  
 จากตารางที่ 4.19 สามารถอธิบายได้ว่า เนื้อหาที่แสดงออกด้านภาพตัวแทนที่ไม่เหมาะสม 
พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ ไม่ปรากฏเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
96.34 อันดับสอง ได้แก่ ภาพตัวแทนเรื่องรูปร่างหน้าตา 1.72 และอันดับสาม ได้แก่ ภาพตัวแทนเรื่อง
เพศ คิดเป็นร้อยละ 0.97  
 

 
 
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างเนื้อหาที่แสดงออกภาพตัวแทนที่ไม่เหมาะสมที่ในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
แหล่งที่มา: www.facebook.com/livemap/ 



บทท่ี 5 
 

ผลการส ารวจการเปดิรับ และทัศนคติทีม่ีตอ่การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

 ในบทนี้เป็นผลการศึกษาการเปิดรับ และทัศนคติของผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ซึ่ง
ศึกษาด้วยวิธีวิจัยแบบส ารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ประชากร 13 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิ์ในการสมัครใช้งาน
เฟซบุ๊ก โดยใช้เครื่องมือในการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสอบถาม จ านวน  400 
ชุด ระยะเวลาการเก็บแบบสอบถามอยู่ในช่วงเดือน สิงหาคม ถึง เดือนกันยายน พ .ศ. 2560 ทั้งนี้
เพ่ือให้ทราบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับเนื้อหา และมีทัศนติต่อเนื้อหาทั้งด้านเพศ การใช้ภาษา 
ความรุนแรง และภาพตัวแทน ต่อเนื้อหาที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กอย่างไร โดยน าผลจาก
การวิเคราะห์ที่ได้จากบทที่ 4 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา และรูปแบบของการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
จ านวน 930 คลิป มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล
ทางสถิติ และทดสอบสมมติฐานการ จนกระท่ังได้ผลวิจัย ซึ่งมีล าดับการแสดงผงวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 
  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
  ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 
 โดยรายละเอียดต่างๆ ของผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดนี้ ได้น าเสนอออกมาในรูปแบบของ
ตารางประกอบค าบรรยายตามล าดับดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 

5.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ 
อาชีพ โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวนและร้อยละ ดังตารางที่ 5.20 ถึง 5.24 
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ตารางท่ี 5.20 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) ชาย 133 33.30 
2) หญิง 267 66.80 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 5.20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.8 เพศชาย จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 
 
ตารางท่ี 5.11 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) 13 - 16 ปี 18 4.50 
2) 17 - 20 ปี 30 7.50 
3) 21 - 24 ปี 64 16.00 
4) 25 - 28 ปี 156 39.00 
5) 29 - 32 ปี 74 18.50 
6) 33 - 36 ปี 32 8.00 
7) 37 ปีขึ้นไป 26 6.40 

รวม 400 100.00 

  
 จากตารางที่ 5.21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 28 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็น
ร้อยละ 39 รองลงมาคือ อายุ 29 - 32 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 อายุ 21 - 24 ปี จ านวน 
64 คน คิดเป็นร้อยละ 16 อายุ 33 - 36 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 อายุ 17 - 20 ปี จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 อายุ 37 ปีขึ้นไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 และอายุ 13 - 16 ปี 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 5.22 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 119 29.80 
2) ปริญญาตรี 212 53.00 
3) สูงกว่าปริญญาตรี 69 17.30 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 5.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 212 
คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 53 และสูง
กว่าปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 5.23 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร จ าแนกตามรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) ต่ ากว่า 5,000 บาท 32 8.00 
2) 5,000 - 10,000 บาท 65 16.20 
3) 10,001 - 20,000 บาท 110 27.50 
4) 20,001 - 30,000 บาท 83 20.80 
5) 30,001 - 40,000 บาท 54 13.40 
6) มากกว่า 40,000 บาท 56 14.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 5.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท 
จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 มีรายได้ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.2 มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 มีรายได้ระหว่าง 30,001 - 
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40,000 บาท จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 และมีรายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5.24 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากร จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 95 23.80 
2) พนักงานบริษัทเอกชน 180 45.00 
3) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 32 8.00 
4) เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 50 12.50 
5) อาชีพอิสระ 43 10.80 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 5.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 180 
คน คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 
เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 อาชีพอิสระ จ านวน 43 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 และข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล าดับ 

 
5.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ตารางท่ี 5.25 แสดงจ านวนร้อยละของการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จ าแนกตามช่วงเวลาที่
รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
 

ช่วงเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) 04.01 - 08.00 น. 19 4.80 
2) 08.01 - 12.00 น. 20 5.00 
3) 12.01 - 16.00 น. 27 6.80 
4) 16.01 - 20.00 น. 92 23.00 
5) 20.01 - 24.00 น. 242 60.50 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางที่ 5.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในช่วง
เวลา 20.01 - 24.00 น. จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 
น. จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ช่วงเวลา 12.01 - 16.00 น. จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
ช่วงเวลา 08.01 - 12.00 น. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5  และช่วงเวลา 04.01 - 08.00 น. 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5.26 จ านวนร้อยละของการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จ าแนกตามสถานที่ที่รับชม
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
 

สถานที่รับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) ที่บ้าน คอนโด 336 84.00 
2) ที่ท างาน 42 10.50 
3) ในรถยนต์ 15 3.70 
4) ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 5 1.20 
5) อ่ืนๆ 2 0.40 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 5.26 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในสถานที่
บ้าน คอนโด จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาคือ ที่ท างาน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.5 ในรถยนต์ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 ร้านอาหาร ร้านกาแฟ จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.2 และอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5.27 แสดงจ านวนร้อยละของการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จ าแนกตามบุคคลที่ร่วม
รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
 

บุคคลที่ร่วมรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) คนเดียว 364 91.00 
2) เพื่อน 22 5.50 
3) สมาชิกในครอบครัว 13 3.20 
4) ญาต ิ 0 0.00 
5) อ่ืนๆ 1 0.20 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางที่ 5.27 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก คนเดียว 
จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมาคือ รับชมร่วมกับ เพ่ือน จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.5 รับชมร่วมกับ สมาชิกในครอบครัว จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 และอ่ืนๆ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5.28 แสดงจ านวนร้อยละของการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จ าแนกตามความถ่ีใน
การรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
 

ความถี่ในการรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) ไม่บ่อย 20 5.00 
2) 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ 237 59.30 
3) 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ 63 15.70 
4) 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ 20 5.00 
5) ทุกวัน 60 15.00 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 5.28 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก โดยมี
ความถี่ในการรับชม 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 91 รองลงมาคือ รับชม 3-4 
ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 รับชมทุกวัน จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 
รับชมไม่บ่อย และ 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 5.29 แสดงจ านวนร้อยละของการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จ าแนกตามระยะเวลา
ในการรับชมการถ่ายทอดสดในแต่ละครั้ง 
 

ระยะเวลาในการรับชม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1) น้อยกว่า 30 นาท ี 292 73.00 
2) 30 นาที - 1 ชั่วโมง 95 23.80 
3) 1 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง 9 2.20 
4) 2 ชั่วโมง - 3 ชั่วโมง 1 0.20 
5) มากกว่า 3 ชั่วโมง 3 0.70 

รวม 400 100.00 
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 จากตารางที่ 5.29 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก โดยมี
ระยะเวลาในการรับชม น้อยกว่า 30 นาที จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาคือ รับชม 30 
นาที - 1 ชั่วโมง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 รับชม 1 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง จ านวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.2 รับชมมากกว่า 3 ชั่วโมง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7  และ รับชม 2 ชั่วโมง - 3 
ชั่วโมง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5.30 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระยะเวลาในการเข้าชมการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก เฉลี่ยเป็นนาที 
 

 ( ) (SD) 

ระยะเวลาในการเข้าชม (นาที) 19.70 18.97 

 
 จากตารางที่ 5.30 พบว่า ระยะเวลาในการเข้าชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก เฉลี่ยเป็นนาที 
ได้แก่ 19 นาที ต่อการชมการถ่ายทอดสดหนึ่งครั้ง  

ตารางท่ี 5.31 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการเปิดรับชมการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก จ าแนกตามประเภทของเนื้อหาในการถ่ายทอดสด 

รูปแบบของเนื้อหาที่ถ่ายทอดสด ( ) (SD) แปลความ 

1) ข่าวทุกประเภท 2.26 1.32 น้อย 
2) กิจกรรมของบริษัท อบรมสัมมนา 1.58 0.97 น้อยที่สุด 
3) รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร 
เล่นเกม เล่นเกมออนไลน์ 

2.58 1.25 น้อย 

4) จัดรายการวิทยุ ดีเจ 1.84 1.06 น้อย 
5) โชว์ท าอาหาร รีวิวร้านอาหาร 1.98 1.10 น้อย 
6) พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง นักแสดง 
พิธีกร คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป 

2.26 1.18 น้อย 

7) กีฬา 1.88 1.19 น้อย 
8) ท่องเที่ยว 2.11 1.14 น้อย 
9) ศาสนา 1.47 0.92 น้อยที่สุด 
10) เสนอขายสินค้าต่างๆ 2.54 1.41 น้อย 
11) การศึกษา สอนพิเศษ 1.65 1.01 น้อยที่สุด 
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รูปแบบของเนื้อหาที่ถ่ายทอดสด ( ) (SD) แปลความ 
13) โชว์เต้นทั่วไป Cover dance 
โชว์ร้องเพลง แสดงดนตรี คอนเสิร์ต 

1.80 0.94 น้อยที่สุด 

14) โชว์เซ็กซี่ ยั่วยวน โชว์โป๊ 
โชว์วาบหวิว 

1.55 0.79 น้อยที่สุด 

15) โชว์เล่นการพนันแบบต่างๆ โชว์ใช้  สาร
เสพติด ดูดบุหรี่ ดื่มของมึนเมา 

1.33 0.72 น้อยที่สุด 

16) โชว์รอยสัก โชว์สัก 1.29 0.63 น้อยที่สุด 
17) อ่ืนๆ เช่น โชว์แข่งรถ ดูดวง 
โหราศาตร์ ศัลยกรรม สัตว์ 

1.38 0.68 น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.84 0.65 น้อย 

 
 จากตารางที่ 5.31 พบว่า ระดับการเปิดรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จ าแนกตามประเภท
ของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดของกลุ่มตัวอย่าง พิจารณารายประเภทได้ดังนี้ ข่าวทุกประเภท รายการ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร เล่นเกม เล่นเกมออนไลน์ จัดรายการวิทยุ ดีเจ โชว์ท าอาหาร รีวิว
ร้านอาหาร พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป กีฬา ท่องเที่ยว 
และเสนอขายสินค้าต่างๆ รับชมน้อย รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมของบริษัท อบรมสัมมนา ศาสนา 
การศึกษา สอนพิเศษ โชว์เต้นทั่วไป Cover dance โชว์ร้องเพลง แสดงดนตรี คอนเสิร์ต โชว์เซ็กซี่ 
ยั่วยวน โชว์โป๊ โชว์วาบหวิว โชว์เล่นการพนันแบบต่างๆ โชว์ใช้สารเสพติด ดูดบุหรี่ ดื่มของมึนเมา โชว์
รอยสัก โชว์สัก และอ่ืนๆ เช่น โชว์แข่งรถ ดูดวง โหราศาตร์ ศัลยกรรม สัตว์ รับชมน้อยที่สุด ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5.32 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการเปิดรับชมการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก จ าแนกตามด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน 

ประเภทเนื้อหา ( ) (SD) แปลความ 

1) เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ 2.36 1.18 น้อย 
2) เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา 2.52 1.15 น้อย 
3) เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง 1.70 0.94 น้อยที่สุด 
4) เนื้อหาเกี่ยวกับภาพตัวแทน 1.63 0.98 น้อยที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.05 0.85 น้อย 
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 จากตารางที่ 5.32 พบว่า ระดับการเปิดรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จ าแนกตามด้าน
เพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน ของกลุ่มตัวอย่าง พิจารณารายด้านได้ดังนี้ พบเนื้อหาที่
เกี่ยวกับเพศ เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กน้อย และเนื้อหา
เกี่ยวกับความรุนแรง เนื้อหาเกี่ยวกับภาพตัวแทน ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กน้อยที่สุด 

 
5.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ตารางท่ี 5.33 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊กในภาพรวม 
 

ภาพรวม ( ) (SD) แปลความ 

1) คุณมักจะตั้งใจดู Facebook live ทุกครั้งที่เห็นการ
ถ่ายทอดสด 

2.44 0.88 ไม่ยอมรับ 

2) เมื่อไหร่ก็ตามท่ีคน Live ใน Facebook คุณจะไม่สนใจ 3.04 1.02 ไม่แน่ใจ 
3) เมื่อมีการถ่ายทอดสดปรากฏ  ท าให้คุณอยากดูหน้าฟีต 
Facebook น้อยลง 

3.36 0.99 ไม่แน่ใจ 

4) คุณคิดว่า Facebook Live น่าเบื่อ 3.22 0.98 ไม่แน่ใจ 
5) คุณอยากจะเข้าชม Facebook Live เป็นประจ า 2.74 1.08 ไม่แน่ใจ 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.96 0.67 ไม่แน่ใจ 

 
 จากตารางที่ 5.33 ระดับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กในภาพรวม พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่แน่ใจ เมื่อพิจารณารายด้านได้ดังนี้ ไม่ยอมรับในเรื่องการตั้งใจดู 
Facebook live ทุกครั้งที่เห็นการถ่ายทอดสด และไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คน Live ใน Facebook 
จะไม่สนใจ เมื่อมีการถ่ายทอดสดปรากฏ  ท าให้อยากดูหน้าฟีต Facebook น้อยลง Facebook Live 
น่าเบื่อ และการเข้าชม Facebook Live เป็นประจ า ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 5.34 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก ในด้านการยอมรับการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาทางด้านเพศ 
 

เนื้อหาด้านเพศ ( ) (SD) แปลความ 

1) การแต่งกายโป๊ วาบหวิว นุ่งน้อยห่มน้อย 2.41 1.17 ไม่ยอมรับ 
2) โชว์สรีระ เปลือย เปลืองผ้าอาบน้ า 1.81 0.93 ไม่ยอมรับ 
3) การยั่วยวนทางเพศ และการสัมผัสเพ่ือเล้าโลมอารมณ์
เช่น  เต้นเซ็กซี่, ลูบไล้ร่ายกายตนเอง, จูบปาก 

1.71 0.87 
ไม่ยอมรับ
อย่างยิ่ง 

4) การใช้อุปกรณ์ที่ส่อถึงเรื่องเพศ และการมีเพศสัมพันธ์  
เช่น การใช้ sex toy, ถุงยาง, หนังโป๊ 

1.61 0.82 
ไม่ยอมรับ
อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 0.84 ไม่ยอมรับ 

 
 จากตารางที่ 5.34 พบว่า ระดับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในด้านการยอมรับ
การถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาทางด้านเพศของกลุ่มตัวอย่าง พิจารณารายด้านได้ดังนี้ ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ
อย่างยิ่ง กับเนื้อหาที่ปรากฎการยั่วยวนทางเพศ และการสัมผัสเพ่ือเล้าโลมอารมณ์เช่น  เต้นเซ็กซี่, ลูบ
ไล้ร่ายกายตนเอง, จูบปาก และการใช้อุปกรณ์ที่ส่อถึงเรื่องเพศ และการมีเพศสัมพันธ์  เช่น การใช้ 
sex toy, ถุงยาง, หนังโป๊ รองลงมาจะไม่ยอมรับ การแต่งกายโป๊ วาบหวิว นุ่งน้อยห่มน้อย และโชว์
สรีระ เปลือย เปลืองผ้าอาบน้ า ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5.35 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก ในด้านการยอมรับการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาทางด้านการใช้ภาษา 

เนื้อหาด้านการใช้ภาษา ( ) (SD) แปลความ 

1) การใช้ภาษาผิดหลักภาษาไทย 3.03 1.14 ไม่แน่ใจ 
2) การใช้ภาษาหยาบคาย ก้าวร้าว 2.66 1.12 ไม่แน่ใจ 
3) การใช้เสียดสี ดูถูก ล่วงละเมิด 1.66 0.82 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 
4) การใช้ภาษาส่อทางเพศ 1.78 0.91 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.28 0.77 ไม่ยอมรับ 
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 จากตารางที่ 5.35 พบว่า ระดับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในด้านการยอมรับ
การถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาทางด้านการใช้ภาษาของกลุ่มตัวอย่าง พิจารณารายด้านได้ดังนี้อ ส่วนใหญ่
ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง กับการใช้เสียดสี ดูถูก ล่วงละเมิด และการใช้ภาษาส่อทางเพศ รองลงมา ไม่แน่ใจ 
ในเรื่องการใช้ภาษาผิดหลักภาษาไทย และการใช้ภาษาหยาบคาย ก้าวร้าว ตามล าดับ 

ตารางท่ี 5.36 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก ในด้านการยอมรับการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาทางด้านความรุนแรง 

เนื้อหาด้านการใช้ภาษา ( ) (SD) แปลความ 

1) การใช้ความรุนแรงต่อร่างกาย และจิตใจ 1.51 0.70 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 
2) การใช้ความรุนแรงต่อวัตถุ สิ่งของ 1.65 0.81 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 
3) การใช้ความรุนแรงต่อสัตว์ 1.43 0.67 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 
4) การใช้ความรุนแรงทางเพศ ล่วงละเมิดทางเพศ 1.37 0.64 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.49 0.63 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 

 
 จากตารางที่ 5.36 พบว่า ระดับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในด้านการยอมรับ
การถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาทางด้านความรุนแรงของกลุ่มตัวอย่าง พิจารณารายด้านได้ดังนี้ ส่วนใหญ่ไม่
ยอมรับอย่างยิ่ง กับการใช้ความรุนแรงต่อร่างกาย และจิตใจ การใช้ความรุนแรงต่อวัตถุ สิ่งของ การ
ใช้ความรุนแรงต่อสัตว์ และการใช้ความรุนแรงทางเพศ ล่วงละเมิดทางเพศ ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 5.37 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
ในด้านการยอมรับการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาทางด้านภาพตัวแทน 

เนื้อหาด้านการใช้ภาษา ( ) (SD) แปลความ 

1) การน าเสนอในเรื่องชนชั้น 1.74 0.84 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 
2) การน าเสนอในเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ 1.69 0.80 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 
3) การน าเสนอในเรื่องเพศ 2.39 1.24 ไม่ยอมรับ 
4) การน าเสนอในเรื่องอายุ 1.75 0.86 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 
5) การน าเสนอในเรื่องคนพิการ 1.60 0.77 ไม่ยอมรับอย่างยิ่ง 
6) การน าเสนอในเรื่องรูปร่างหน้าตา 2.14 1.06 ไม่ยอมรับ 

ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 0.74 ไม่ยอมรับ 
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 จากตารางที่ 5.37 พบว่า ระดับทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในด้านการยอมรับ
การถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาทางด้านภาพตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง พิจารณารายด้านได้ดังนี้ ส่วนใหญ่ไม่
ยอมรับอย่างยิ่ง กับการน าเสนอในเรื่องชนชั้น การน าเสนอในเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ การน าเสนอใน
เรื่องอายุ และการน าเสนอในเรื่องคนพิการ รองลงมา ไม่ยอมรับ กับการน าเสนอในเรื่องเพศ และการ
น าเสนอในเรื่องรูปร่างหน้าตา ตามล าดับ 

5.4 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

 1) สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้รับชมที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับสารจากการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
 จากสมมติฐานที่ 1 สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 

  สมมติฐานที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 5.38 เปรียบเทียบเพศ กับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

เพศ ( ) SD t Sig. 

1) ชาย 18.85 17.37 0.62 .667 
2) หญิง 20.11 19.73   

  
 จากตารางที่ 5.38 การเปรียบเทียบเพศ กับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่
แตกต่างกัน (t = 0.62, Sig. = .667) 

 
 สมมติฐานที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสารการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 5.39 เปรียบเทียบอายุ กับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

อายุ ( ) SD F Sig. 

1) 13 - 16 ปี 32.66 45.00 1.97 .068 
2) 17 - 20 ปี 20.56 9.35   
3) 21 - 24 ปี 21.03 18.84   
4) 25 - 28 ปี 19.00 16.10   
5) 29 - 32 ปี 18.75 20.48   
6) 33 - 36 ปี 14.40 11.13   
7) 37 ปีขึ้นไป 19.84 14.88   
ค่าเฉลี่ยรวม 19.70 18.97   

 
 จากตารางที่ 5.39 เปรียบเทียบอายุ กับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน 
(F = 1.97, Sig. = .068) 
 
 สมมติฐานที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบน     
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 5.40 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ระดับการศึกษา ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 24.35 23.02 6.77 .001 1>2 
2) ปริญญาตรี 16.61 16.31    
3) สูงกว่าปริญญาตรี 21.15 17.20    

ค่าเฉลี่ยรวม 19.70 18.97    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5.40 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊กที่แตกต่างกัน (F = 6.77, Sig. = .001) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีระดับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก สูงกว่าระดับปริญญาตรี 

 
 สมมติฐานที่ 1.4 ระดับรายได้ที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
แตกต่างกัน  

ตารางท่ี 5.41 เปรียบเทียบระดับรายได้ กับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

รายได้ต่อเดือน ( ) SD F Sig. 

1) ต่ ากว่า 5,000 บาท 27.62 34.68 2.03 .073 
2) 5,000 - 10,000 บาท 21.21 18.20   
3) 10,001 - 20,000 บาท 20.63 15.11   
4) 20,001 - 30,000 บาท 18.45 16.08   
5) 30,001 - 40,000 บาท 17.38 20.59   
6) มากกว่า 40,000 บาท 15.56 15.25   

ค่าเฉลี่ยรวม 19.70 18.97   

 
 จากตารางที่ 5.41 เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือน กับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบน 
เฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 2.03, Sig. = .073) 

 
 สมมติฐานที่ 1.5 ระดับอาชีพที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 5.42 เปรียบเทียบระดับอาชีพ กับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

อาชีพ ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 25.60 25.40 3.50 .008 1>2 
2) พนักงานบริษัทเอกชน 17.65 16.38    
3) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16.81 14.99    
4) เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 20.61 17.53    
5) อาชีพอิสระ 16.23 13.43    

ค่าเฉลี่ยรวม 19.70 18.97    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5.42 เปรียบเทียบอาชีพ กับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
แตกต่างกัน (F = 3.50, Sig. = .008) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีระดับการเปิดรับสารจากการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก สูงกว่าที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

 
 2) สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้รับชมที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 

 จากสมมติฐานที่ 2 สามารถแยกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 2.1 เพศท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 5.43 เปรียบเทียบเพศ กับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

เพศ ( ) SD t Sig. 

1) ชาย 3.03 0.65 1.55 .194 
2) หญิง 2.92 0.68   
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 จากตารางที่ 5.43 การเปรียบเทียบเพศ กับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบน 
เฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (t = 1.55, Sig. = .194) 

 
ตารางท่ี 5.44 เปรียบเทียบเพศ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศท่ีปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

เพศ ( ) SD t Sig. 

1) ชาย 2.26 0.86 6.63 .528 
2) หญิง 1.69 0.77   

  
 จากตารางที่ 5.44 การเปรียบเทียบเพศ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (t = 6.63, Sig. = .528) 

 
ตารางท่ี 5.45 เปรียบเทียบเพศ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาท่ีปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

เพศ ( ) SD t Sig. 

1) ชาย 2.41 0.67 2.44 .063 
2) หญิง 2.21 0.81   

 
 จากตารางที่ 5.45 การเปรียบเทียบเพศ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ปรากฎใน
การถ่ายทอดสด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดไม่แตกต่างกัน (t = 2.44, Sig. = .063) 
 
ตารางท่ี 5.46 เปรียบเทียบเพศ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

เพศ ( ) SD t Sig. 

1) ชาย 1.62 0.64 3.03 .424 
2) หญิง 1.42 0.62   
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 จากตารางที่ 5.46 การเปรียบเทียบเพศ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎใน
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้าน
ความรุนแรงที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (t = 3.03, Sig. = .424) 
 
ตารางท่ี 5.47 เปรียบเทียบเพศ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

เพศ ( ) SD t Sig. 

1) ชาย 2.03 0.73 2.78 .621 
2) หญิง 1.81 0.74   

 
 จากตารางที่ 5.47 การเปรียบเทียบเพศ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ปรากฎใน
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพ
ตัวแทนที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (t = 2.78, Sig. = .621) 
 
 สมมติฐานที่ 2.2 อายุที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 5.48 เปรียบเทียบอายุ กับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

อายุ ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) 13 - 16 ปี 3.44 0.40 4.92 .000 1>4 
2) 17 - 20 ปี 3.37 0.31   2>4 
3) 21 - 24 ปี 3.03 0.61    
4) 25 - 28 ปี 2.82 0.69    
5) 29 - 32 ปี 2.90 0.74    
6) 33 - 36 ปี 2.96 0.72    
7) 37 ปีขึ้นไป 2.99 0.67    
ค่าเฉลี่ยรวม 2.96 0.65    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 5.48 เปรียบเทียบอายุ กับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
แตกต่างกัน (F = 4.92, Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 13 - 16 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 17 - 20 ปี มีระดับทัศนคติต่อ
ภาพรวมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25 - 28 ปี  

ตารางท่ี 5.49 เปรียบเทียบอายุ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศท่ีปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

อายุ ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) 13 - 16 ปี 1.98 0.60 3.64 .002 2>7 
2) 17 - 20 ปี 2.30 0.66    
3) 21 - 24 ปี 1.85 0.79    
4) 25 - 28 ปี 1.82 0.81    
5) 29 - 32 ปี 1.98 1.02    
6) 33 - 36 ปี 2.01 0.92    
7) 37 ปีขึ้นไป 1.33 0.49    
ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 0.84    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่  5.49 เปรียบเทียบอายุ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน (F = 3.64, Sig. = .002) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 17 - 20 ปี มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศท่ีปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก ในการยอมรับ ดีกว่าอายุ 37 ปีขึ้นไป 
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ตารางท่ี 5.50 เปรียบเทียบอายุ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาท่ีปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

อายุ ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) 13 - 16 ปี 2.40 0.52 2.43 .000 4>7 
2) 17 - 20 ปี 2.49 0.70    
3) 21 - 24 ปี 2.31 0.71    
4) 25 - 28 ปี 2.41 0.77    
5) 29 - 32 ปี 2.13 0.82    
6) 33 - 36 ปี 2.00 0.70    
7) 37 ปีขึ้นไป 1.80 0.76    
ค่าเฉลี่ยรวม 2.28 0.77    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5.50 เปรียบเทียบอายุ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้
ภาษาที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน (F = 2.43, Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25 - 28 ปี มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในการยอมรับ ดีกว่าอายุ 37 ปีขึ้นไป 
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ตารางท่ี 5.51 เปรียบเทียบอายุ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

อายุ ( ) SD F Sig. 

1) 13 - 16 ปี 1.41 0.42 2.47 .023 
2) 17 - 20 ปี 1.82 0.52   
3) 21 - 24 ปี 1.53 0.75   
4) 25 - 28 ปี 1.50 0.64   
5) 29 - 32 ปี 1.42 0.63   
6) 33 - 36 ปี 1.42 0.54   
7) 37 ปีขึ้นไป 1.22 0.47   
ค่าเฉลี่ยรวม 1.49 0.63   

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5.51 เปรียบเทียบอายุ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความ
รุนแรงที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน (F = 2.47, Sig. = .023) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า ไม่พบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง กับระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎใน
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

 
 
 
 
 
 
 
 



175 
 
ตารางท่ี 5.52 เปรียบเทียบอายุ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

อายุ ( ) SD F Sig. 

1) 13 - 16 ปี 1.79 0.73 1.71 .117 
2) 17 - 20 ปี 2.03 0.78   
3) 21 - 24 ปี 1.79 0.74   
4) 25 - 28 ปี 1.93 0.70   
5) 29 - 32 ปี 1.99 0.88   
6) 33 - 36 ปี 1.71 0.59   
7) 37 ปีขึ้นไป 1.60 0.57   
ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 0.74   

 
 จากตารางที่ 5.52 เปรียบเทียบอายุ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัว
แทนที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 1.71, Sig. = .117) 
 สมมติฐานที่ 2.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
แตกต่างกัน 

ตารางท่ี 5.53 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ระดับการศึกษา ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.31 0.45 26.48 .000 1>2 
2) ปริญญาตรี 2.83 0.70   1>3 
3) สูงกว่าปริญญาตรี 2.75 0.70    

ค่าเฉลี่ยรวม 2.96 0.67    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 5.53 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับภาพรวมของทัศนคติต่อการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน (F = 26.48, Sig. = .000) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีทัศนคติต่อภาพรวมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในการ
ยอมรับดีกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 

ตารางท่ี 5.54 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศท่ีปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

ระดับการศึกษา ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 2.06 0.76 3.74 .024 1>2 
2) ปริญญาตรี 1.81 0.87    
3) สูงกว่าปริญญาตรี 1.78 0.86    

ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 0.84    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 5.54 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศที่ปรากฎใน
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อ
เนื้อหาด้านเพศที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน (F = 3.74, Sig. = .024) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศที่ปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก ในการยอมรับดีกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ตารางท่ี 5.55 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาท่ีปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ระดับการศึกษา ( ) SD F Sig. 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 2.38 0.77 1.81 .164 
2) ปริญญาตรี 2.21 0.78   
3) สูงกว่าปริญญาตรี 2.31 0.73   

ค่าเฉลี่ยรวม 2.28 0.77   
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 จากตารางที่ 5.55 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 1.81, 
Sig. = .164) 

ตารางท่ี 5.56 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

ระดับการศึกษา ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 1.63 0.64 4.66 .010 1>2 
2) ปริญญาตรี 1.42 0.61    
3) สูงกว่าปริญญาตรี 1.42 0.68    

ค่าเฉลี่ยรวม 1.49 0.63    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5.56 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 4.66, 
Sig. = .010) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในการยอมรับดีกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 5.57 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

ระดับการศึกษา ( ) SD F Sig. 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 1.92 0.77 0.21 .807 
2) ปริญญาตรี 1.87 0.74   
3) สูงกว่าปริญญาตรี 1.85 0.68   

ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 0.74   
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 จากตารางที่ 5.57 เปรียบเทียบระดับการศึกษา กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับ
ทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 0.21, 
Sig. = .807) 

 
 สมมติฐานที่ 1.4 ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบน        เฟ
ซบุ๊กแตกต่างกัน 

ตารางท่ี 5.58 เปรียบเทียบระดับรายได้ กับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

รายได้ต่อเดือน ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) ต่ ากว่า 5,000 บาท 3.35 0.40 5.75 .000 1>4 
2) 5,000 - 10,000 บาท 3.12 0.63   1>5 
3) 10,001 - 20,000 บาท 3.02 0.54   1>6 
4) 20,001 - 30,000 บาท 2.85 0.77   2>5 
5) 30,001 - 40,000 บาท 2.71 0.69    
6) มากกว่า 40,000 บาท 2.81 0.76    

ค่าเฉลี่ยรวม 2.96 0.67    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5.58 เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือน กับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับภาพรวมของทัศนคติต่อการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน (F = 5.75, Sig. = .000) อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท มีทัศนคติต่อภาพรวมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ใน
การยอมรับดีกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 40,000 บาท, มากกว่า 
40,000 บาท และกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 5,000 - 10,000 บาท มีทัศนคติต่อภาพรวมการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก ในการยอมรับดีกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท 
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ตารางท่ี 5.59 เปรียบเทียบระดับรายได้ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

รายได้ต่อเดือน ( ) SD F Sig. 

1) ต่ ากว่า 5,000 บาท 1.97 0.70 1.62 .152 
2) 5,000 - 10,000 บาท 2.06 0.84   
3) 10,001 - 20,000 บาท 1.92 0.79   
4) 20,001 - 30,000 บาท 1.84 0.88   
5) 30,001 - 40,000 บาท 1.83 0.99   
6) มากกว่า 40,000 บาท 1.65 0.78   

ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 0.84   

 จากตารางที่ 5.59 เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือน กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหา
ด้านเพศที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 1.62, Sig. = .152) 

 
ตารางท่ี 5.60 เปรียบเทียบระดับรายได้ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

รายได้ต่อเดือน ( ) SD F Sig. 

1) ต่ ากว่า 5,000 บาท 2.43 0.65 1.14 .335 
2) 5,000 - 10,000 บาท 2.39 0.83   
3) 10,001 - 20,000 บาท 2.23 0.77   
4) 20,001 - 30,000 บาท 2.30 0.72   
5) 30,001 - 40,000 บาท 2.11 0.82   
6) มากกว่า 40,000 บาท 2.26 0.78   

ค่าเฉลี่ยรวม 2.28 0.77   

 
 จากตารางที่ 5.60 เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือน กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับ
ทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 1.14, 
Sig. = .335) 
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ตารางท่ี 5.61 เปรียบเทียบระดับรายได้ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

รายได้ต่อเดือน ( ) SD F Sig. 

1) ต่ ากว่า 5,000 บาท 1.57 0.59 2.59 .025 
2) 5,000 - 10,000 บาท 1.62 0.64   
3) 10,001 - 20,000 บาท 1.57 0.71   
4) 20,001 - 30,000 บาท 1.45 0.56   
5) 30,001 - 40,000 บาท 1.36 0.68   
6) มากกว่า 40,000 บาท 1.29 0.50   

ค่าเฉลี่ยรวม 1.49 0.63   

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5.61 เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือน กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับ
ทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน (F = 2.59, Sig. 
= .025) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างรายคู่ของรายได้ต่อเดือน กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎใน
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
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ตารางท่ี 5.62 เปรียบเทียบระดับรายได้ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

รายได้ต่อเดือน ( ) SD F Sig. 

1) ต่ ากว่า 5,000 บาท 1.89 0.73 0.41 .840 
2) 5,000 - 10,000 บาท 1.91 0.79   
3) 10,001 - 20,000 บาท 1.93 0.75   
4) 20,001 - 30,000 บาท 1.88 0.63   
5) 30,001 - 40,000 บาท 1.76 0.78   
6) มากกว่า 40,000 บาท 1.87 0.81   

ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 0.74   

 
 จากตารางที่ 5.62 เปรียบเทียบรายได้ต่อเดือน กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับ
ทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 0.41, 
Sig. = .840) 

 สมมติฐานที่ 1.5 ระดับอาชีพที่แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่าง 

ตารางท่ี 5.63 เปรียบเทียบระดับอาชีพ กับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

อาชีพ ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 3.12 0.58 3.68 .006 1>2 
2) พนักงานบริษัทเอกชน 2.86 0.74    
3) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2.80 0.57    
4) เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 3.11 0.70    
5) อาชีพอิสระ 2.96 0.48    

ค่าเฉลี่ยรวม 2.96 0.67    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 5.63 เปรียบเทียบอาชีพ กับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับภาพรวมของทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
ไม่แตกต่างกัน (F = 3.68, Sig. = .006) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีทัศนคติต่อภาพรวมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในการยอมรับดีกว่า 
พนักงานบริษัทเอกชน 

ตารางท่ี 5.64 เปรียบเทียบระดับอาชีพ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศที่ปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

อาชีพ ( ) SD F Sig. 

1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 1.96 0.83 1.31 .264 
2) พนักงานบริษัทเอกชน 1.91 0.87   
3) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1.60 0.76   
4) เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 1.80 0.86   
5) อาชีพอิสระ 1.89 0.77   

ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 0.84   

 
 จากตารางที่ 5.64 เปรียบเทียบอาชีพ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 1.31, Sig. = .264) 
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ตารางท่ี 5.65 เปรียบเทียบระดับอาชีพ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษา 

อายุ ( ) SD F Sig. 
Post hoc 
(Scheffe) 

1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 2.38 0.68 0.66 .000 1>3 
2) พนักงานบริษัทเอกชน 2.36 0.81   2>3 
3) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1.85 0.65    
4) เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 2.00 0.73    
5) อาชีพอิสระ 2.31 0.79    

ค่าเฉลี่ยรวม 2.28 0.77    

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5.65 เปรียบเทียบระดับอาชีพ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ปรากฎ
ในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้าน
การใช้ภาษาที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน (F = 2.43, Sig. = .000) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่
ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ในการยอมรับดีกว่าอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ปรากฎในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก ในการยอมรับดีกว่าอาชีพข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ตารางท่ี 5.66 เปรียบเทียบระดับอาชีพ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

อาชีพ ( ) SD F Sig. 

1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 1.55 0.65 0.66 .615 
2) พนักงานบริษัทเอกชน 1.47 0.65   
3) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1.41 0.54   
4) เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 1.40 0.65   
5) อาชีพอิสระ 1.53 0.60   

ค่าเฉลี่ยรวม 1.49 0.63   
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 จากตารางที่ 5.66 เปรียบเทียบอาชีพ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านความ
รุนแรงที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 0.66, Sig. = .615) 

ตารางท่ี 5.67 เปรียบเทียบระดับอาชีพ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 

อาชีพ ( ) SD F Sig. 

1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา 1.86 0.77 0.56 .134 
2) พนักงานบริษัทเอกชน 1.93 0.76   
3) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1.92 0.56   
4) เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว 1.77 0.73   
5) อาชีพอิสระ 1.82 0.75   

ค่าเฉลี่ยรวม 1.88 0.74   

 
 จากตารางที่ 5.67 เปรียบเทียบอาชีพ กับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ปรากฎในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีระดับทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพ
ตัวแทนที่ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน (F = 0.56, Sig. = .134) 

 3) สมมติฐานข้อที่ 3 การเปิดรับสาร มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก 

ตารางท่ี 5.68 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสารและทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายทอดสด 

ทัศนคติ 
การเปิดรับสาร 

r Sig. (2-tailed) 

1) เนื้อหาด้านเพศ .040 .424 
2) เนื้อหาด้านการใช้ภาษา .111* .026 
3) เนื้อหาด้านความรุนแรง .102* .041 
4) เนื้อหาด้านภาพตัวแทน -.008 .880 

หมายเหตุ : * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 5.68  ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์เพียร์สันของความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิดรับสาร และทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า ระยะเวลาในการเปิดรับ
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายทอดสดบน        เฟซบุ๊ก 
ต่อเนื้อหาที่ปรากฎการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และเนื้อหาที่ปรากฎความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ยิ่งมีระยะเวลาในการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
มาก ก็จะท าให้มีทัศนคติในการยอมรับ เนื้อหาด้านการใช้ภาษา และเนื้อหาด้านความรุนแรงมากขึ้น 
โดยมีค่าระดับสหสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ ามาก 
 ส่วนระยะเวลาในการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จะไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้
รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ต่อเนื้อหาที่ปรากฏเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม โดยมีค่าระดับสหสัมพันธ์
อยู่ในระดับต่ า และเนื้อหาที่ปรากฎภาพตัวแทนที่ไม่เหมาะสม โดยมีค่าระดับสหสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า
มาก 



บทท่ี 6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และ
การเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตามวัตถุประสงค์หลัก 
คือ 1) เพ่ือศึกษารูปแบบและปริมาณของเนื้อหาในด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพ
ตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะ
ประชากร ต่อการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กของผู้รับชม ที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา 
ความรุนแรง และภาพตัวแทน 3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะประชากร ต่อ
ทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก ที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพ
ตัวแทน  4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และทัศนคติของผู้
รับชม ต่อการถ่ายสดบนเฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) การถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) จ านวน 930 คลิป เพ่ือศึกษารูปแบบของเนื้อหาการถ่ายทอดสดบน 
เฟซบุ๊ก พร้อมศึกษาลักษณะเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนที่ปรากฏ
ในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และ 2) ประชาชนทั่วไปที่สามารถสมัครสมาชิกเฟซบุ๊กได้ อายุระหว่าง 
13 ปี - 50 ปีขึ้นไป จ านวน 400 คน เพ่ือศึกษาการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และทัศนคติที่มี
ต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก โดยมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 1) แบบบันทึกข้อมูล
รูปแบบการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก และลักษณะเนื้อหาที่เกี่ยวกับด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และ
ภาพตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 2) แบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire)  
 ในบทนี้ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) สรุปผลการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์
เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และการส ารวจการเปิดรับ และทัศนคติที่
มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ส่วนที่ 2) อภิปรายผลการศึกษา และส่วนที่ 3) ข้อเสนอแนะจาก
การศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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6.1 สรุปผลการวิจัย 

 6.1.1 การวิเคราะห์เนื้อหาการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 
  6.1.1.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
  จากการศึกษาการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 930 ผู้ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก แบ่งเป็นเพศ
หญิงร้อยละ 67.10 เพศชายร้อยละ 28.39 เพศที่สามร้อยละ 11.18 และไม่ระบุเพศร้อยละ 0.97 
ส่วนใหญ่ถ่ายทอดสดผ่านการใช้บัญชีเฟซบุ๊กประเภทบัญชีส่วนตัว ร้อยละ 79.78  
  6.1.1.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบของเนื้อหาในถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
จากการศึกษาการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 930 คลิป ที่ได้จากเว็บไซต์เฟซบุ๊กไลฟ์แมพ ใช้หลักในการ
วิเคราะห์เนื้อหาใช้หน่วยแนวคิดหลัก (Theme) ในการแบ่งเนื้อหาการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กได้ทั้งสิ้น 
15 รูปแบบ คือ รูปแบบของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟสบุ๊ก ที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ 
เสนอขายสินค้าต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 52.15 อันดับสอง ได้แก่ พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง นักแสดง 
พิธีกร คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 34.62 อันดับสาม ได้แก่ โชว์เซ็กซี่ ยั่วยวน โชว์โป๊ 
โชว์วาบหวิว คิดเป็นร้อยละ11.93 อันดับสี่ ได้แก่ รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร เล่นเกม เล่นเกม
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 6.24 อันดับห้า ได้แก่ อื่นๆ เช่น โชว์แข่งรถ ดูดวง โหราศาตร์ ศัลยกรรม สัตว์ 
คิดเป็นร้อยละ 4.20 อันดับหก ได้แก่ โชว์รอยสัก โชว์สัก คิดเป็นร้อยละ 3.23 อันดับเจ็ด ได้แก่ โชว์
เต้นทั่วไป Cover dance โชว์ร้องเพลง แสดงดนตรี คอนเสิร์ต คิดเป็นร้อยละ 2.91 อันดับแปด ได้แก่ 
ข่าวทุกประเภท คิดเป็นร้อยละ 2.90 อันดับเก้า ได้แก่ กีฬา คิดเป็นร้อยละ 2.69 อันดับสิบ ได้แก่ โชว์
ท าอาหาร รีวิวร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 2.37 อันดับสิบเอ็ด ได้แก่ กิจกรรมของบริษัท อบรมสัมมนา 
คิดเป็นร้อยละ 1.83 อันดับที่สิบสอง ได้แก่ การศึกษา สอนพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 1.72 อันดับที่สิบ
สาม ได้แก่ จัดรายการวิทยุ ดีเจ คิดเป็นร้อยละ1.51 และโชว์เล่นการพนันแบบต่างๆ โชว์ใช้สารเสพ
ติด ดูดบุหรี่ ดื่มของมึนเมา คิดเป็นร้อยละ 1.51 อันดับที่สิบสี่ ได้แก่ ศาสนา คิดเป็นร้อยละ 0.86 และ
อันดับสุดท้าย ได้แก่ ท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 0.22  
  6.1.1.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เนื้อหาด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพ
ตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
  จากการศึกษาการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 930 คลิป พบว่ามีเนื้อหาด้านเพศ การใช้
ภาษา ความรุนแรง  และภาพตัวแทน ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก โดยพบมากที่สุดเป็น
อันดับหนึ่ง ได้แก่ เนื้อหาด้านเพศ คิดเป็นร้อยละ 59.84 อันดับสอง ได้แก่ เนื้อหาด้านการใช้ภาษา คิด
เป็นร้อยละ 30.13 อันดับสาม ได้แก่ เนื้อหาด้านความรุนแรง คิดเป็นร้อยละ 6.35 และอันดับสุดท้าย 
ได้แก่ เนื้อหาด้านภาพตัวแทน คิดเป็นร้อยละ 3.65  
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 6.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
  6.1.2.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
  กลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน แบ่งเป็นเพศหญิงร้อยละ 66.8 และเพศชาย
ร้อยละ 33.3 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 - 28 ปี ร้อยละ 39 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 53 
ส่วนใหญ่มีสถานการณ์ท างานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 45 และมีรายได้ต่อเดือน 10,001 - 
20,000 บาท ร้อยละ 27.5 
  6.1.2.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
  จากกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีการเปิดรับการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กในช่วงเวลา 20.01 - 24.00 ร้อยละ 60.5 จะรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่
บ้าน หรือคอนโด ร้อยละ 84 โดยรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กคนเดียว ร้อยละ 91 ซึ่งมีความถี่ใน
การรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กอยู่ที่ 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 59.3  และระยะเวลาเฉลี่ยใน
การรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กต่อครั้ง ได้แก่ 19.70 นาท ี
  กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมรูปแบบเนื้อหาประเภท ข่าวทุกประเภท รายการ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร เล่นเกม เล่นเกมออนไลน์ จัดรายการวิทยุ ดีเจ โชว์ท าอาหาร รีวิว
ร้านอาหาร พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป กีฬา ท่องเที่ยว 
และเสนอขายสินค้าต่างๆ อยู่ในระดับรับชม 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมของบริษัท 
อบรมสัมมนา ศาสนา การศึกษา สอนพิเศษ โชว์เต้นทั่วไป Cover dance โชว์ร้องเพลง แสดงดนตรี 
คอนเสิร์ต โชว์เซ็กซี่ ยั่วยวน โชว์โป๊ โชว์วาบหวิว โชว์เล่นการพนันแบบต่างๆ โชว์ ใช้สารเสพติด ดูด
บุหรี่ ดื่มของมึนเมา โชว์รอยสัก โชว์สัก และอ่ืนๆ เช่น โชว์แข่งรถ ดูดวง โหราศาตร์ ศัลยกรรม สัตว์ 
อยู่ในระดับรับชม ไม่บ่อย  
  กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับชมเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง  และภาพ
ตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก โดยพบเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้
ภาษา ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก อยู่ในระดับรับชมเฉลี่ย 1-2 วัน และไม่เคยเห็นเนื้อหา
เกี่ยวกับความรุนแรง เนื้อหาเก่ียวกับภาพตัวแทน ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
  6.1.2.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ส่วนใหญ่
ไม่ยอมรับ ที่จะตั้งใจดู Facebook live ทุกครั้งที่เห็นการถ่ายทอดสด มีค่าเฉลี่ย 2.44 รองลงมา คือ 
ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คน Live ใน Facebook จะไม่สนใจ มีค่าเฉลี่ย 3.04 เมื่อมีการถ่ายทอดสด
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ปรากฏ ท าให้อยากดูหน้าฟีต Facebook น้อยลง มีค่าเฉลี่ย 3.36 Facebook Live น่าเบื่อ มีค่าเฉลี่ย 
3.22 และการเข้าชม Facebook Live เป็นประจ า มีค่าเฉลี่ย 2.74 
  เมื่อพิจารณทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กรายด้านเพศ การใช้ภาษา 
ความรุนแรง และภาพตัวแทน พบว่า 
  1) การยอมรับเนื้อหาด้านเพศ (Sex) พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ยอมรับ การถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 1.88 
  2) การยอมรับเนื้อหาด้านการใช้ภาษา (Language) พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ยอมรับ 
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กท่ีมีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 2.28 
  3) การยอมรับเนื้อหาด้านความรุนแรง (Violence) พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่ยอมรับ
อย่างยิ่ง กับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กท่ีมีเนื้อหาด้านความรุนแรง มีค่าเฉลี่ย 1.49 
  4) การยอมรับเนื้อหาด้านภาพตัวแทน (Representative) พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่
ยอมรับ กับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กท่ีมีเนื้อหาด้านความรุนแรงปรากฎ มีค่าเฉลี่ย 1.88 
 
 6.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
  6.1.3.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  1) สมมติฐานที่ 1 ผู้รับชมที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับสาร
จากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ รายได้ แตกต่างกัน มี
การเปิดรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน ในขณะ
ที่กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีการเปิดรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน 
  2) สมมติฐานที่ 2 ผู้รับชมที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กด้านภาพรวม เนื้อหาด้านเพศ เนื้อหาด้านการใช้ภาษา เนื้อหาด้านความรุนแรง 
และเนื้อหาด้านภาพตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน 
  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กในด้าน
ภาพรวม เนื้อหาด้านเพศ เนื้อหาด้านการใช้ภาษา และเนื้อหาด้านความรุนแรง ที่ปรากฏในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สรุปได้ว่า สอดคล้องกับ
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สมมติฐาน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ แตกต่างกัน จะมีทัศนคติต่อเนื้อหาด้านภาพตัวแทน ที่
ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กในด้าน
ภาพรวม เนื้อหาด้านเพศ เนื้อหาด้านความรุนแรง ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อด้านการใช้ภาษา และเนื้อหาด้านภาพตัวแทน ไม่แตกต่าง
กัน สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กในเนื้อหา
ด้านความรุนแรง ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มี
ทัศนคติต่อด้านภาพรวม เนื้อหาด้านเพศ ด้านการใช้ภาษา และเนื้อหาด้านภาพตัวแทน ไม่แตกต่างกัน 
สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กด้านภาพรวม และ
เนื้อหาด้านการใช้ภาษา ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีทัศนคติ
ต่อเนื้อหาด้านเพศ เนื้อหาด้านความรุนแรง เนื้อหาด้านภาพตัวแทน ที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊กไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
  3) สมมติฐานที่ 3 การเปิดรับสาร มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้รับชมการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก  
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระยะเวลาในการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ต่อเนื้อหาที่ปรากฎการใช้ภาษาที่ไม่
เหมาะสม และเนื้อหาที่ปรากฎความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุป
ได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐาน ในขณะที่ระยะเวลาในการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จะไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ต่อเนื้อหาที่ปรากฏเรื่องเพศที่ไม่
เหมาะสม และเนื้อหาที่ปรากฏภาพตัวแทนที่ไม่เหมาะสม สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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6.2 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และ
การเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยได้น าผลจากการวิจัย และ
วัตถุประสงค์มาประกอบการอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน ที่ปรากฎใน
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก สอดคล้องกับแนวคิดการวิเคราะห์เนื้อหา (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) ที่ใช้การ
วิเคราะห์ในมิติสิ่งที่ปรากฏ (Existence) เพ่ือหาค าตอบว่าสิ่งที่น าเสนอปรากฏต่อสายตาผู้ชมมี
อะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด พบว่า เนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมมีปริมาณมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
เนื้อหาการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม และเนื้อหาภาพตัวแทนที่ไม่
เหมาะสม มีปริมาณน้อยที่สุด  
 เนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมที่มีปริมาณมากที่สุดนั้น เมื่อพิจารณาตามมาตรวัดพฤติกรรม
การแสดงออกทางเพศ ของมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (2558) พบว่า พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศใน
เรื่องการแต่งกายที่แสดงออกทางเพศไม่เหมาะสม เช่น การแต่งกายโป๊ วายหวิว นุ่งน้อยห่มน้อย  มี
ปริมาณมากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดเพศวิถีของ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2551) ที่ได้กล่าวถึงมิติของ
เพศวิถีในการน าเสนอร่างกาย (Appearances and Display) เป็นการน าเสนอตัวตนในแบบที่เป็นตัว
ของตัวเองออกไปต่อสาธารณชน อาจจะผ่านเสื้อผ้า หน้าผม หรือการน าเสนอความเป็นเพศต่างๆก็ได้ 
ซึ่งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ ฉุยกรม (2556) เรื่องการวิเคราะห์เนื้อหา และการจัดการ
ปัญหาละครโทรทัศน์ไทยที่ถูกร้องเรียน โดยศึกษาละครโทรทัศน์ที่ออกกอากาศในช่วงเวลาหลังข่าว
ภาคค่ า พบว่า ละครที่ถูกร้องเรียนจะมีเนื้อหาเรื่องเพศปรากฏมากที่สุด โดยจะร้องเรียนในเรื่องภาพ
ฉากรักซึ้ง การแต่งกายของนักแสดงที่ดูล่อแหลม สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล เจริญใจ (ม.ป.ป.) 
เรื่องเพศวิถีผู้หญิงไทยในโลกไซเบอร์ โดยศึกษาเนื้อหา ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว บทสนทนาใน
รายการวีดีโอที่มีรูปแบบของเซ็กส์โฟน ผ่านชุมชนไซเบอร์ เวิลด์ไวด์เว็บ ยูทูบ ดอทคอม ได้กล่าวไว้ว่า 
การแสดงตัวตนของผู้หญิงในโลกไซเบอร์จะมีลักษณะการแต่งกายที่โป๊ เปลือย เซ็กซี่ นุ่งน้อยห่มน้อย 
อวดโชว์ทรวดทรงเรือนร่าง และสอดคล้องกับงานวิจันในการประชุมประจ าปีเพศวิถีศึกษาใน
สังคมไทย ครั้งที่ 1 ของ วชิรา จันทร์ทอง, พิมพวัลย์ บุญมงคล, ชยานันท์ มโนเกษมสุข และรณภูมิ 
สามัคคีคารมณ์ (2551) เรื่องแคมฟร็อกและเพศวิถีของวัยรุ่นหญิงไทย โดยศึกษาการให้ความหมาย
ของการเปิดเผยเรือนร่าง และการแสดงออกทางเพศวิถีของคนในชุมชนไซเบอร์แห่งนี้ ที่ได้กล่าวไว้ว่า 
จะพบเห็นภาพวัยรุ่นหญิงเปิดเผยใบหน้า เรือนร่างต่อหน้ากล้องเว็บแคม มีการเลือกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า
ที่สวยงาม จนถึงเซ็กซี่ยั่วยวนทางเพศ เป็นการแสดงออกแบบที่สังคมแคมฟร็อกต้องการ โดยผู้ หญิง
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บางคนถูกจ้างมาแสดงเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจ และบางคนก็สมัครใจที่จะเปิดเผยเรือนร่างด้วย
ตนเอง  
 จึงสรุปได้ว่า การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ถือว่าเป็นสื่อใหม่ที่มีภาพเคลื่อนไหว เข้าถึงได้ง่าย มี
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับสื่อเก่าอย่างสื่อโทรทัศน์ ซึ่งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่า สื่อโทรทัศน์เป็น
สื่อที่มีเนื้อหาการน าเสนอเรื่องทางเพศที่ไม่เหมาะสมอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเมื่อผู้ชมรับสารเหล่านั้น 
สะสมภาพจ าเกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสม ในระยะเวลาที่นาน หรือบ่อยครั้ง ก็จะ
ส่งผลให้เกิดการปลูกฝัง พฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อเหล่านั้นได้ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน ที่ยังมี
ภูมิการรู้เท่าทันสื่อในปริมาณที่ไม่มากนัก การเกิดสั่งสมการเรียนรู้ แล้วน าไปสู่การแสดงพฤติกรรม
ด้านเพศที่ไม่เหมาะสม จึงสามารถเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามสื่อเก่าอย่างสื่อโทรทัศน์ ยังมีมาตรการของ
รัฐ ที่ออกมาก ากับดูแล ควบคุมการออกอากาศผ่านแนวคิดเกี่ยวกับการกลั่นกรองเนื้อหา (2471) 
พร้อมมีกฎหมายเข้ามาควบคุม โดยใช้วิธีการจัดเรทติ้งของเนื้อหารายการโทรทัศน์ และแสดง
สัญลักษณ์ที่ระบุระดับความเหมาะสมของรายการกับกลุ่มผู้ชม ซึ่งจะช่วยเป็นตัวกรองผู้ชมในการรับ
สารที่ไม่เหมาะสมได้อีกระดับหนึ่ง แตกต่างกับสื่อใหม่ อย่างการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ที่เมื่อมีเนื้อหา
ทางเพศที่ไม่เหมาะสมปรากฏ ทั้งเป็นการแสดงออกทางเพศเพ่ือธุรกิจ และเพ่ือความต้องการของ
ตนเอง ก้ยังไม่มีหน่วยงานใดมาคัดกรอง ควบคุมดูแลเนื้อหาเหล่านั้นก่อยเผยแพร่สู่สาธารณชน ทั้งนี้
จะเหน็ได้ว่า เมื่อผู้รับชมเสพเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ก็จะเกิดการสะสมองค์ความรู้เหล่านั้น และเป็นแรง
กระตุ้นในแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามมา 
 เนื้อหาด้านการใช้ภาษา พบในปริมาณที่รองลงมา เมื่อพิจารณาตามมาตรวัดการใช้ภาษาของ
อารดา ครุจิต (2554) และมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (2558) พบว่า การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมในการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กนั้น จะเป็นการใช้ภาษาหยาบคาย ค าสบถ ค าไม่สุภาพ ค าก้าวร้าว เช่น “สวัสดี
เพ่ือนๆ ที่ก าลังชมไลฟ์ทุกคน อยากบ่น วันนี้แม่งเหี้ย อิสัส เจอคนควายๆแต่เช้า”, “ถ้ามึงไปซื้อ อย่า 
CF เสียเวลากู”, “พ่อแม่ไม่ได้สั่งได้สอนหรอว่ะ มาด่ากูท าห่าอะไร กูแค่จะไลฟ์มะ อิห่า”, “ไลฟ์สดครั้ง
แรก ขอแรงๆ เลยจัดให้จ๊ะ อ่า อ่า อ่า”  เป็นต้น มีปริมาณมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อาร
ดา ครุจิต (2554) เรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาทางเพศ ความรุนแรง และการใช้ภาษา ในรายการ
โทรทัศน์ระดับเรทติ้งประเภท “ท.ทุกวัย” ได้กล่าวว่าพบการแสดงเนื้อหาการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม
มากในสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 และพบการใช้ภาษาหยาบคายปรากฏอยู่มากเป็นอันดับที่สอง ซึ่งใน
รายการประเภทที่คนดูทุกคนสามารถรับชมได้นั้น การมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะ จะส่งผลต่อการรับรู้ 
เลียนแบบของเยาวชนได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มีเดียมอนิเตอร์ โดยการสนับสนุนจาก
ส านักงาน กสทช. (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง จริยธรรมสื่อโทรทัศน์กับผลกระทบต่อพัฒนาการเด็ก ได้
กล่าวไว้ว่า ภาพรวมพบรายการที่มีภาษาหยาบคายในทุกๆ ช่อง ส่วนใหญ่มักอยู่ในกลุ่มรายการบันเทิง 
เกมโชว์ และละคร ตัวอย่างเนื้อหาเช่น บทสนทนาของหัวหน้าแม่บ้าน ในละครสามหัวใจเสริมใยเหล็ก 
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“ไปเตือนพวกที่ยังไม่มีผัวนะ ไอ้นี้คล าไม่มีหาง มันป๊ากเลยนะ” เป็นต้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เพ็ญพรรณ รวิโชติกุล (2544) เรื่อง การวิเคราะห์วาทกรรมบนอินเทอร์เน็ต Bulletin Board 
ของเว็บไซต์พันธ์ทิพย์ พบว่ามีรูปแบบวาทกรรมส่วนใหญ่เป็นภาษาแบบไม่เป็นทางการ มีการใช้ค า
หยาบคายจ านวนมาก เช่น “เอ่ีย” แทนค าว่า “เหี้ย” เป็นต้น ซึ่งการใช้ภาษาเหล่านี้สอดคล้องกับ
แนวคิดการแบ่งระดับของภาษาพูดของ สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา (ม.ป.ป.) โดยจะเห็นได้ว่า ภาษาที่
ใช้ในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กนั้น จะเป็นการใช้ภาษาในระดับกันเอง ที่แสดงความคุ้นเคยสนิทสนม
เป็นกันเอง ใช้เพื่อความบันเทิง หรือตลกขบขัน ไม่จ าเป็นต้องมีระเบียบแบบแผน หรือค าท่ีสุภาพมาก
นัก สามารถใช้ภาษาถ่ิน ภาษาแสลงได้ จึงสรุปได้ว่า เมื่อสื่อต่างๆ ทั้งสื่อเก่าอย่างโทรทัศน์ หรือสื่อใหม่
อย่างสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีถ่ายทอดการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกิดการ
ปลูกฝัง สะสมกับผู้ชม รวมไปถึงเด็กและเยาวชน น าค า หรือภาษาเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตประจ าวันมาก
ขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาหยาบคาย และการใช้
ภาษาในระดับกันเอง รวมไปถึงการใช้ค าศัพท์ที่เป็นภาษาเขียนที่ก าลังนิยมในโลกออนไลน์น ามาพูดใน
การถ่ายทอดสดปรากฎอยู่บ่อยครั้ง และเม่ือผู้ชมทุกเพศทุกวันสามารถรับชมการถ่ายทอดสดเหล่านั้น 
จึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบการใช้ภาษาที่ไม่ถูกกาลเทศะได้ในชีวิตประจ าวัน  
 เนื้อหาด้านความรุนแรง พบในปริมาณอันดับที่สาม เมื่อพิจารณาตามมาตรวัดความรุนแรง
ของมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (2558) พบว่า มีการใช้ความรุนแรงต่อร่างกาย เช่น ท าร้ายร่างกาย การ
ต่อสู้ ใช้ก าลัง ในปริมาณมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะของการกระท าความรุนแรง ของ
องค์การอนามัยโลก (1999)  ได้กล่าวถึงความรุนแรงทางร่ายกายไว้ว่า เป็นการกระท าในรูปแบบของ
การเฆี่ยน ตี เตะ กัด การทะเลาะวิวาท หรือวิธีที่ท าให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บ ซึ่งจะต้องค านึงถึงบริบทของแต่
ละวัฒนธรรมด้วย ซึ่งสื่อนั้นก็เป็นหนึ่งในตัวกลาง ที่เผยแพร่ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ออกไปยัง
สาธารณชน  ดังจะสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ อารีย์กุล (2553) ที่ได้กล่าวว่า ปัญหาความ
รุนแรงในเด็กวัยรุ่น ส่วนหนึ่งมีอิทธิพลมาจากการพบเห็นความรุนแรงในสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
วีดีโอ เกมคอมพิวเตอร์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ (2557) เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของสื่อกับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน โดยพบพฤติกรรม
ความรุนแรงที่แสดงออกทางกายในการเตะถีบบุคคลอ่ืนมากท่ีสุด และพบความรุนแรงในสื่อที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมความรุนแรงในโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต จึงสรุปได้ว่า ความ
รุนแรงนั้นมักจะเกินในสื่อที่มีระยะเวลาในการเผยแพร่ที่นาน อย่างเช่น สื่อภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ แต่
ในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กนั้น ระยะเวลาในการถ่ายทอดสดส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียงไม่นาน จึงมักจะ
ไม่เห็นความรุนแรงปรากฏมากนัก เมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ อย่างไรก็ตามผลของเนื้อหาที่มีความรุนแรง
ปรากฏอยู่ จะสามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของผู้ชมได้ โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่ยัง
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ขาดทักษะในการใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหาต่างๆ การที่สื่อเผยแพร่ความรุนแรงจะน าไปสู่ความรู้ 
ความเขา้ใจที่ผิด ที่เด็กและเยาวชาเหล่านั้นจะน ามาเลียนแบบเพ่ือแก้ไขปัญหาในอนาคตได้เช่นกัน 
 เนื้อหาด้านภาพตัวแทน พบในปริมาณน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาตามมาตรวัดอคติและการเลือก
ปฏิบัติผ่านภาพตัวแทน ของมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา (2558) พบว่า มีเนื้อหาภาพตัวแทนในเรื่องรูปร่าง
หน้าตา เช่น สูง ด า ต่ า ขาว ขี้ริ้วขี้เหร่ ปริมาณมากท่ีสุด สอดคล้องกับแนวคิดการน าเสนอภาพตัวแทน
ภายนอกของ สจ๊วต ฮอลล์ (1997) กล่าวไว้ว่า เป็นการพยายามสื่อสารความคิด หรือความรู้สึกในใจ
ออกมาให้ผู้อ่ืนรับทราบผ่านระบบสัญญะ เช่น ภาษา รูปร่าง หน้าตา โดยกระบวนการสร้า งภาพ
ตัวแทนนั้น เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง แนวคิด (Concept) สัญญะ (Sign) และสิ่งต่างๆ (Thing) อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ (2549)  ได้ศึกษาโฆษณาความงามในสื่อต่างๆ 
พบว่า ในสื่อโฆษณาได้มีการสถาปนาภาพลักษณ์ อุดมการณ์ ความเชื่อขึ้นมาในสั งคม ในเรื่องความ
งาม และเรือนร่างในอุดมคติ ที่จะใช้ร่างกายของสตรีนั้นในการเป็นภาพประกอบหลักในโฆษณา 
น าเสนอเรือนร่าง ความงามที่สมบูรณ์แบบที่ควรจะเป็น และเย้ายวนผู้บริโภคให้ชื่นชอบในความงาม
นั้นๆ เมื่อผู้บริโภคปรารถนาในอุดมคตินั้น ก็จะซื้อสินค้าหรือบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
นั่นเอง จึงสรุปได้ว่า เนื้อหาด้านภาพตัวแทนเป็นอีกเนื้อหาประเภทหนึ่งที่จะพบในสื่อที่ปรากฎ
บ่อยครั้ง ถ่ายทอดเรื่องราวเดิมๆ ซ้ าๆ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ที่จะมีเนื้อหาเฉพาะบุคคล องค์กร ใรแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแต่ละบุคคลจะมี
ความถี่ในการออกอากาศถ่ายทอดสดในระยะเวลาที่ไม่คงที่ หรือไม่บ่อยมากนัก ดังนั้นการจะปลูกฝัง
ภาพตัวแทนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเป็นไปได้ยากกว่าในสื่อหลักต่างๆ ซึ่งแม้ในการถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊กจะมีเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่มาเหมาะสมปรากฎน้อยที่สุด แต่ในอนาคต เมื่อสื่อนี้เป็นที่นิยมใน
วงกว้างขึ้นก็สามารถสร้างอุดมคติภาพตัวแทนในเรื่องต่างๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม หรือผู้ที่รับชมการ
ถ่ายทอดสดได้ด้วยเช่นกัน 
 เมื่อได้ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่ปรากฏในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กซึ่งเป็นมุมของผู้ส่ง
สารแล้วนั้น ในมุมของผู้รับสารต่อการเปิดรับเนื้อหาจากการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก พบว่า ระดับการ
เปิดรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก จ าแนกตามด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน พบ
การเปิดรับเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศ เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ภาษา ปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
เฉลี่ย 1-2 วัน สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่พบเนื้อหาด้านเพศมากที่สุด รองลงมาคือ เนื้อหา
ด้านการใช้ภาษา และในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรง เนื้อหาเกี่ยวกับภาพตัวแทนปรากฏ จะ
ไม่เคยเห็นในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก สอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์เนื้อหาที่พบทั้งสองเรื่องนี้ใน
ปริมาณที่น้อย อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่ อของ พีระ จิระโสภณ 
(2556) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้รับสารจะเปิดรับข่าวสารไปตามความต้องการของตนเอง โดยมีกระบวนการ
เลือกสรรที่เปรียบเสมือนเครื่องกรองในการรับรู้ของมนุษย์ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรพงษ์ 
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พวงเล็ก (2557) ที่ศึกษาการเปิดรับเนื้อหาทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ต พบว่า เพศชายมีการเปิดรับ
เนื้อหาทางเพศมากกว่าเพศหญิง โดยจะเปิดรับเนื้อหาทางเพศทั้งบนเว็บไซต์ลามก เว็บบอร์ดลามก 
การสนทนาออนไลน์ในเรื่องเพศผ่านโปรแกรมสนทนาต่างๆ หรือการใช้เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
การสนทนาพร้อมชมภาพผ่านกล้อง เพ่ือพูดคุยเรื่องเพศ หาคู่ เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) (2557) เรื่องการใช้ภาษาไทยบนสังคมออนไลน์ของคน
รุ่นใหม่ โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤติ และควรช่วยรณรงค์
อย่างจริงจัง ซึ่งจะพบเห็นการใช้ค าภาษาไทยที่ผิดเพ้ียน ออกเสียงเพ้ียน ค าแปลกๆ บ่อยที่สุด ผ่าน
การคุยไลน์หรือคอมเมนต์ในเฟซบุ๊ก และรู้สึกรับได้แต่บางครั้งก็มากเกินไป เมื่อเจอการพูดหยาบคาย
ของตัวละครในสื่อต่างๆ หรือการโพสต์ข้อคามหยาบคายในสังคมออนไลน์ จึงสรุปได้ว่า การเปิดรับ
เนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน ในถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กของผู้รับสารนั้น จะ
เปิดรับเนื้อหาที่ปรากฏขึ้นบ่อยในการถ่ายทอดสด คือ ด้านเพศ และการใช้ภาษา ที่เป็นเนื้อหาที่พบมา
ในการวิเคราะห์เนื้อหาข้างต้น ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ชมมีความสนใจให้การถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาไม่
เหมาะสมเช่นกัน ซึ่งเมื่อเยาวขนพบเห็นก็สามารถท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบขึ้นได้นั่นเอง  
 ส่วนในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ค พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ทัศนคติที่ไม่ยอมรับเนื้อหาด้านความรุนแรงที่ไม่เหมาะสมมากที่สุด รองลงมาไม่ยอมรับเนื้อหาด้าน
เพศที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาด้านการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ไม่เหมาะสม 
ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าภาพรวมของทัศนคติที่มีต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊กเป็นทัศนคติในด้านลบ สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของ ธงชัย สันติวงษ์ 
(2539) ที่กล่าววถึง ทัศนคติทางลบไว้ว่า เป็นทัศนคติที่สร้างความรู้สึกให้เป็นไปในทางเสื่อมเสีย ไม่ได้
รับความเชื่อถือ หรือไว้วางใจต่อบุคคลอ่ืน หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และมีคุณลัษณะที่เป็นสิ่งที่เกิ ดจากการ
เรียนรู้ จะไม่ใช่สิ่งที่มีมาตั้งแต่ก าเนิด โดยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ ที่
ตนเองนั้นเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในภายนอก และทัศนคติจะก่อตัวจากการประเมินหลังจากท่ีได้เกี่ยวข้องกับ
สิ่งภายนอกดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงค์ พนมอุปถัมภ์ และคณะ (2551) ที่ได้ศึกษา
พฤติกรรมและทัศนคติในการรับชมโทรทัศน์ ของนักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า ส่วนใหญ่คิดว่าการรับชมโทรทัศน์มีโทษ คือ การเลียนแบบ
จากสื่อท าให้เป็นปัญหาสังคมได้ เช่น พูดปด การลักขโมย และการชมโฆษณาท าให้เกิดการเลียนแบบ
ค าพูด น าไปพูดในชีวิตประจ าวัน เพราะท าให้รู้สึกทันสมัยเหมือนในโทรทัศน์ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปุณิกา เผือกขวัญดี  (2546) ที่ท าการศึกษาเรื่ องทัศนคติของประชาชนใน
กรุงเทพมหานครต่อการตรวจพิจารณาฉากการแสดงออกทางเพศในภาพยนตร์ไทย พบว่า ทัศนคติต่อ
ฉากการแสดงออกทางเพศในภาพยนตร์ไทย ที่เป็นฉากร่วมเพศ ฉากการถูกข่มขืน ฉากส าเร็จความ
ใคร่ด้วยตนเอง หรือฉากทารุณกรรมทางเพศ เห็นว่าเป็นความอนาจารที่อยู่ในระดับปานกลาง และ
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ฉากที่เปลือยอาบน้ าเห็นสัดส่วน แต่ไม่เห็นอวัยวะเพศ ฉากแต่งกายรัดรูปของเพศหญิง ฉากยั่ว ยวน
อารมณ์ทางเพศ ฉากที่เผยให้เห็นหน้าอกของเพศหญิงนั้น ยังรู้สึกไม่แน่ใจระหว่างความอนาจาร และ
ไม่อนาจาร  
 จากผลการศึกษาการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟสบุ๊ก และทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหา
การถ่ายสดบนเฟซบุ๊กทั้งในด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน จะพบทั้ง ที่มี
ความสัมพันธ์ และไม่มีความสัมพันธ์กัน  กล่าวคือ การเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก  จะมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ชมในเนื้อหาที่ปรากฎการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม และเนื้อหาที่ปรากฏ
ความรุนแรงที่ไม่เหมาะสม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล รื่นไวล์ (2552) เรื่อง จอตู้ (ต่างแดน) 
เลาะดูขบวนการปกป้องเด็ก เป็นการศึกษาอิทธิพลของโทรทัศน์ที่มีต่อเยาวชน และครอบครัว พบว่า 
ในด้านความรุนแรงที่ปรากฎในรายการโทรทัศน์ เมื่อมีภาพและภาษาที่สื่อถึงความรุนแรงปรากฎ เช่น 
เหยื่อของความรุนแรงเป็นเด็กผู้หญิง การที่สื่อโทรทัศน์ หรือสื่อหนังสือพิมพ์เผยแพร่ข่าวที่มีคนฆ่าตัว
ตาย จะท าให้เด็กที่ชมเกิดความกลัวโลกภายนอกรอบตัว หรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายเพ่ิมขึ้น อีก
ทั้งสื่อท าให้รู้สึกว่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัว แต่เป็นเรื่องท่ีขบขัน เช่น ในภาพยนตร์การ์ตูน และ
การชมรายการโทรทัศน์ที่แสดงภาพก้าวร้าว หรือใช้ภาษาหยาบคาย รุนแรง มีส่วนช่วยบ่มเพาะนิสัย 
หรือพฤติกรรมก้าวร้าว โดยเฉพาะในเด็กผู้ชาย เพราะยังเป็นวัยที่แยกแยะไม่ออกระหว่าเหตุการณ์จริง 
กับเหตุการณ์สมมติ สื่อโทรทัศน์จึงมีบทบาท และผลกระทบอย่างสูงต่อค่านิยม ทัศนคติ และความ
เชื่อของเด็ก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Steuer, Applefield, & Smith (1971) ที่ทดลองให้
เด็กวัยเรียนดูการ์ตูนเช้าวันเสาร์ทุกวัน วันละ 10 นาที ติดต่อกัน 11 วัน ซึ่งท าให้พบว่า เด็กที่ชม
การ์ตูนที่ก้าวร้าวรุนแรงจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวทางกายเมื่อเล่นกับเพ่ือนมากขึ้น ถ้าเทียบกับเด็กที่ ไม่ดู
การ์ตูน  
 ในขณะที่การเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้รับชมการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ต่อเนื้อหาที่ปรากฏเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสม และเนื้อหาที่ปรากฏภาพตัวแทนที่
ไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่า ผลจากการวิเคราะเนื้อหาการถ่ายทอดสอบนเฟซบุ๊กข้างต้น จะปรากฎเนื้อหา
เกี่ยวกับด้านเพศที่ไม่เหมาะสมในปริมาณที่มาก ก็ยังไม่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ชม ที่เปิดรับชมการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก เมื่อเทียบกับการมีเนื้อหาด้านการใช้ภาษาไม่เหมาะสม หรือเนื้อหาด้านความ
รุนแรงที่ไม่เหมาะปรากฎในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติของผู้ชมได้มากกว่า ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรพงษ์ พวงเล็ก (2557) ที่ศึกษาการเปิดรับเนื้อหาทางเพศบนสื่อ
อินเทอร์เน็ต ที่มีต่อทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างเปิดรับ
เนื้อหาทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ลามก เว็บบอร์ดลามก รูปภาพโป๊เปลือย การสนทนา
ออนไลน์เรื่องเพศ เป็นต้น มาก ก็ยิ่งมีทัศนคติทางเพศในทางที่ไม่เหมาะสม แต่หากกลุ่มตัวอย่าง
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เปิดรับเนื้อหาทางเพศบนสื่ออินเทอร์เน็ตน้อย ก็จะยิ่งมีทัศนคติทางเพศในทางที่ดี หรือในทางที่
เหมาะสมมากขึ้น  
 จะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของการเปิดรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการถ่ายทอดสด ทั้งด้านเพศ 
การใช้ภาษา และความรุนแรง กับทัศนคติของผู้รับชมการถ่ายทอดสด จะมีความสัมพันธ์กันในเรื่อง
เนื้อหาด้านการใช้ภาษา และเนื้อหาด้านความรุนแรง ที่ไม่เหมาะสม แต่จะไม่มีความสัมพันธ์ในเนื้อหา
ด้านเพศ และเนื้อหาด้านภาพตัวแทนที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เมื่อผู้ชม เปิดรับชมการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กท่ีมีเนื้อหาด้านการใช้ภาษา และเนื้อหาด้านความรุนแรงมาก จะยิ่งมีทัศนคติที่ดี
ต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษา และเนื้อหาด้านความรุนแรงมากขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ชมที่เปิดรั บชมการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีเนื้อหาด้านการใช้ภาษา และเนื้อหาด้านความรุนแรงน้อย จะยิ่งมีทัศนคติที่
ดีต่อเนื้อหาด้านการใช้ภาษา และเนื้อหาด้านความรุนแรงน้อย ส่วนการเปิดรับชมการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊กมากหรือน้องเพียงใด ก็ไม่ท าให้ทัศนคติต่อเนื้อหาด้านเพศ และเนื้อหาด้านภาพตัวแทน 
เปลี่ยนเปลง อีกทั้งการเผยแพร่เนื้อหาต่างๆ ผ่านสื่อใหม่อย่าง เฟซบุ๊ก จะเป็นการเผยแพร่เนื้อหาที่
ไม่ได้รับการก ากับดูแลเท่ากับสื่อเก่า อย่าง สื่อโทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ หรือหนังสือพิมพ์ แต่การ
เผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ทั้งในด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทนนั้น ก็อาจจะ
ไม่ได้รับความสนใจ หรือการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารจากผู้ชมมากเท่าไหร่ เพราะผู้ชม
ยังไม่ยอมรับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้น อีกทั้งด้วยธรรมชาติของสื่อออนไลน์ ที่ผู้ชมสามารถเลือก
รับชม เลือกสนใจเนื้อหาที่ตนเองต้องการได้สะดวก แตกต่างกับเนื้อหาของสื่อเก่า ที่มีผู้คิดเนื้อหา
เหล่านั้นมาให้แล้ว ผู้ชมจึงมีสิทธิ์ที่จะเพิกเฉยต่อเนื้อหาที่น าเสนอไปได้อย่างง่าย ดังนั้นการสร้างสรรค์
เนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก สิ่งส าคัญคือ การเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะกับจริยธรรม วัฒนธรรม
ของสังคมไทย 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน 
และการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางใน
การก าหนดกลยุทธ์การแก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสม ทั้งในเชิงพัฒนาสังคม เชิงธุรกิจ 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดการวิจัยในอนาคต 

 6.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  6.3.1.1 จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพ
ตัวแทน ในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า มีปริมาณเนื้อหาด้านเพศที่ไม่เหมาะสมปรากฎมากท่ีสุด 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้ยังขาดการควบคุม ดูแลที่เหมาะสม จากหลาย
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สถาบัน ทั้งสังคม รัฐบาล รวมไปถึงสถาบันครอบครัว เมื่อสื่อมีความอิสระมากเกินไปเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมจึงปรากฏขึ้นอยู่เสมอ และส่งผลต่อเด็ก และเยาวชน ที่สามารถเข้าถึงสื่อเหล่านี้ ได้อย่าง
ง่ายดาย อันเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในอนาคตได้ ดังนั้น การมีกฎหมาย หรือการเซนเซอร์ 
เข้ามาช่วยก ากับดูแลการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรตระหนัก และควรปรับปรุง  
เพ่ิมเติมมาตรการเหล่านี้ขึ้นในอนาคต 
  6.3.1.2 จากผลการส ารวจการเปิดรับการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า ผู้ชมการ
ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก มีการเปิดรับชมการถ่ายทอดสด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ และประมาณ 19 นาที 
ซึ่งนักสื่อสารการตลาดสามารถใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ในการท าการสื่อสารการตลาด หรือสร้างปฏิสัมพันธ์
กับตราสินค้าได้ เช่น การเสนอขายสินค้า การพูดคุยสอบถามกับผู้บริโภคโดยตรง ผ่านการถ่ายทอดสด
ในแฟนเพจ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในทางการตลาดได้อีกช่องทางหนึ่ง  
  6.3.1.3 จากผลการส ารวจทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก พบว่า ผู้ที่เคย
รับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กนั้น มีทัศนคติที่เป็นกลางต่อเครื่องมื่อการสื่ อสารชนิดนี้ การใช้การ
ถ่ายทอดสดในเฟซบุ๊กในการสื่อสารกับผู้ชมนั้น จึงสามารถท าได้ทั้งในเชิงธุรกิจ และเชิงทั่วไป แต่ต้อง
ตระหนักในเรื่องของเนื้อหาที่จะเผยแพร่ออกมาสู้ผู้รับชบ เพราะในแง่ของทัศนคติที่มีต่อเนื้อหา
ทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน ในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กนั้น ผู้ชมส่วนใหญ่
ไม่ยอมรับในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษา การเลือกใช้ระดับของภาษา 
ให้เหมาะสมตามกาลเทศะ ที่ถือว่าเป็นเรื่องส าคัญของคนไทย ควรใช้ให้ถูกต้อง ค านึงถึงผู้ฟังเป็นหลัก  
และในเรื่องของการใช้ความรุนแรง ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอบรับในสังคมไทย การแสดงออก
ถึงความรุนแรงจะน าไปสู่พฤติกรรมการเลียนแบบได้ในชีวิตจริงของผู้ที่รับชมได้ ดังนั้นควรที่จะ
สร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของคนในสังคมไทย  
  6.3.1.4 จากงานวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงการที่ผู้ส่งสาร หรือผู้รับสาร ควรที่จะรู้เท่าทัน
สื่อ โดยผู้ส่งสาร ควรตระหนักถึงคุณค่า ลักษณะของการใช้สื่อ ในการสื่อสารเนื้อหาต่างๆ ออกมาสู่
สาธารณะ ควรที่จะใช้สื่ออย่างรู้ตัว ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับสังคมให้มากที่สุด ส่วนในด้านของ
ผู้รับนั้น เมื่อเปิดรับสื่อใดๆ ก็ควรที่จะตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อนั้นๆ และโต้ตอบ
อย่างมีสติ พร้อมกับรู้ตัวในการใช้สื่อนั้นเสมอ อีกท้ังยังสามารถตั้งค าถามในระหว่างการเสพสื่อนั้น ว่า
สื่อถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร ควรเชื่อหรือไม่ หรือมีค่านิยมความเชื่ออะไรที่แฝงมากับสื่อนั้นๆ เ พ่ือที่จะ
เข้าใจ และไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลียนแบบเนื้อหาในสื่อนั่นเอง 

 6.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต 
  6.3.2.1 ควรมีการวิจัยต่อยอดจากประเด็นที่ค้นพบ เพ่ือพัฒนาแนวทางในการวิจัย
ต่อไป เช่น การศึกษาและวิเคราะห์อย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติม ในมุมมองของผู้ส่งสาร ถึงการ
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ถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก ที่มีเนื้อหาด้านเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน ว่ามีพฤติกรรม 
และทัศนติอย่างไร และน ามาเปรียบเทียบกับมุมมองของผู้รับสาร เพ่ือที่จะได้เห็นถึงกระบวกการ
สื่อสารของการใช้สื่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น หรือการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลกระทบต่อการรับชมการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กของผู้ที่รับชมมาก และรับชมน้อย ตามแนวทางของ
ทฤษฎีการปลูกฝัง ในประเด็นเรื่องเพศ การใช้ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ว่าเป็นอย่างไร 
  6.3.2.3 ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาเฉพาะบนแพลตฟอร์มของการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊กเท่านั้น แต่ในปัจจุบันการถ่ายทอดสดได้มีแพลคฟอร์มบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น 
อินสตาแกรม ยูทูบ เป็นต้น ซึ่งสามารถที่จะน าวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ การใช้ภาษา ความ
รุนแรง ภาพตัวแทน และการส ารวจการเปิดรับ และทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์ ม
อ่ืนๆ ได้ เพื่อที่จะได้น าข้อมูลมาปรับใช้ และพัฒนาสังคมต่อไป 
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แบบสอบถาม 

เกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาทางด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และการ
เปิดรับและทัศนคติที่มีต่อการถ่ายทอดสดบนเฟซบุก๊ 

ค าชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้ส าหรับใช้หาข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ระดับ มหาบัณฑิต  
คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA เรื่อง “การวิเคราะห์เนื้อหา
ทางด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทน และการเปิดรับและทัศนคติที่มีการถ่ายทอดสด 
บนเฟซบุ๊ก” 
 2. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 - แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

 ตอนที่ 2 - แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 

 ตอนที่ 3 - แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เรียนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของท่านต่อการเปิดรับ และ
ทัศนคติที่มีต่อการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก ในด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง และภาพตัวแทน ผู้วิจัย
ใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดช่วยตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บ
ข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ✓ ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความ
เป็นจริง 

1. เพศ 

   1. ชาย   2. หญิง   
2. อายุ 
   1. 13-16 ปี   2. 17 - 20 ปี  3. 21 - 24 ปี 

   4. 25 - 28 ปี  5. 29 - 32 ปี  6. 33 - 36 ปี 

   7. 37 - 40 ปี  8. 41 - 44 ปี  9. 45 - 49 ปี 

   10. 50 ปีขึ้นไป 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1. ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย   2. มัธยมปลาย/ปวช.  
   3. อนุปริญญา/ปวส.      4. ปริญญาตรี 

   5. ปริญญาโท     6. ปริญญาเอก  
 
4. รายได้ของท่านต่อเดือน (กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา โปรดระบุรายได้ที่ได้รับจาก
ผู้ปกครอง) 
   1. ต่ ากว่า 5,000 บาท    2. 5,000 – 10,000 บาท

   3. 10,001 – 20,000 บาท    4. 20,001 – 30,000 บาท

   5. 30,001 – 40,000 บาท    6. มากกว่า 40,000 บาท 
5. อาชีพ 

   1.  นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา  
   2.  พนักงานบริษัทเอกชน 
   3.  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   4.  เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 
   5.  อาชีพอิสระ 
   6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................................   
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ส่วนที่ 2 การเปิดรับการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่แสดงระดับความส าคัญท่ีท่านเห็นว่ามีผลต่อ   
การเปิดรับการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 

 
6. ท่านรับชม Facebook Live ช่วงเวลาใด 

             1.  04.01 - 08.00 น. 

   2.  08.01 - 12.00 น. 

  3.  12.01 - 16.00 น. 

 4.  16.01 - 20.00 น. 

              5.  20.01 - 24.00 น. 
7. ท่านรับชม Facebook Live ที่ไหนบ่อยที่สุด 

             1.  ที่บ้าน/คอนโด 

              2.  ที่ท างาน 

      3.  ในรถยนต์ 

              4.  ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ 
8. ท่านรับชม Facebook Live ร่วมกับบุคคลใด 
             1.  คนเดียว 

   2.  เพ่ือน 

   3.  สมาชิกในครอบครัว 

    4.  ญาติ 

9. ท่านรับชม Facebook Live บ่อยครั้งเพียงใด 
             1.  ไม่บ่อย 

   2.  1-2  ครั้งต่อสัปดาห์ 

   3.  3-4  ครั้งต่อสัปดาห์ 

    4.  5-6 ครั้งต่อสัปดาห์             
 5.  ทุกวัน 
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10. ท่านรับชม Facebook Live ครั้งหนึ่งๆ นานเพียงใด  
 1.  น้อยกว่า 30 นาท ี

   2.  30 นาที - 1 ชั่วโมง 

   3.  1 ชั่วโมง - 2 ชั่วโมง 

    4.  2 ชั่วโมง - 3 ชั่วโมง 
 5.  มากกว่า 3 ชั่วโมง 
 

11. โปรดระบุ ท่านเข้าชม Facebook Live แต่ละครั้งนานกี่นาที 
 
............................................................................................................................................ 
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12. ท่านรับชม Facebook Live ประเภทต่อไปนี้ บ่อยครั้งแค่ไหน 
 

ประเภท ไม่บ่อย 
1-2   

ครั้งต่อ
สัปดาห ์

3-4   
ครั้งต่อ
สัปดาห ์

5-6  
ครั้งต่อ
สัปดาห ์

ทุกวัน 

1. ข่าวทุกประเภท       

2. กิจกรรมของบริษัท / อบรมสัมมนา                     

3. รายการโทรทัศน์ /ภาพยนตร์/ละคร/เล่นเกม/
เกมออนไลน์ 

     

4. จัดรายการวิทยุ / ดีเจ      

5. โชว์ท าอาหาร / รีวิวร้านอาหาร                                

6. พูดทั่วไปโดยดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร 
บุคคลที่มีช่ือเสียง หรือบุคคลทั่วไป 

     

7. กีฬา เช่น การถ่ายทอดสดฟุตบอล การโชว์
เล่นสนุ๊กเกอร์ 

     

8. ท่องเที่ ยว  เ ช่น พาไปเที่ ยวตามสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ 

     

9. ศาสนา เช่น เทศน์ สนทนาธรรม ตักบาตร      

10. เสนอขายสินค้าต่างๆ /รีวิวสินค้าต่างๆ / 

เครื่องส าอาง/สอนแต่งหน้า /สอนความงาม                                  

     

11. การศึกษา / สอนพิเศษ                                            

12. โชว์ เต้นทั่วไป / Cover dance /โชว์ร้อง
เพลง/แสดงดนตรี/Concert                                 

     

13. โชว์เต้นเซ็กซี่ / ยั่วยวน / โชว์โป๊ / โชว์วาบ
หวิว 

     

14. โชว์เล่นการพนันแบบต่างๆ / โชว์การใช้สาร
เสพติด / ดูดบุหรี่โชว์ ดื่มของมึนเมา 

     

15. โชว์รอยสัก / โชว์สัก      

17. อื่นๆ เช่น โชว์แข่งรถ / ดูดวง / โหราศาสตร์ 
/ สัตว์ 
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12. ท่านเคยพบเนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟสบุ๊ก (Facebook Live) ที่แสดงออกทาง 
ด้านเพศ (S) การใช้ภาษา (L) ความรุนแรง (V) หรือภาพตัวแทน (R) แบบใดมากที่สุด 

 1. เนื้อหาเก่ียวกับเพศ (Sex) เช่น การแต่งกายโป๊ เซ็กซี่ นุ่งน้อยห่มน้อย  
โชว์สรีระ เปลื้องผ้า ท าท่าทางยั่วยวน หรือมีเพศสัมพันธ์ 
 2. เนื้อหาเก่ียวกับการใช้ภาษา (Language) เช่น การใช้ค าหยาบคาย ก้าวร้าว  
ผิดหลักภาษาไทย ส่อเรื่องเพศ 
 3. เนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง (Violence) เช่น การต่อสู้ ท าร้ายร่างกาย  
ท าร้ายจิตใจ ท าลายวัตถุสิ่งของ ท าร้ายสัตว์ 

 3. เนื้อหาเก่ียวกับภาพตัวแทน (Representative) เช่น เพศ รูปร่างหน้าตา  
 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่างที่แสดงระดับความส าคัญท่ีท่านเห็นว่ามีผลต่อ 
ทัศนคตกิารถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) 
 
13. คุณมีทัศนคติต่อการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook Live) ในภาพรวมอย่างไร 
 

ด้านภาพรวม 

ความคิดเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
(1) 

ไม่เห็น
ด้วย 

(2) 

ไม่แน่ใจ 

(3) 
เห็นด้วย 

(4) 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

(5) 

1. คุณมักจะตั้งใจดู Facebook live ทุกครั้งที่เห็น
การถ่ายทอดสด 

     

2. เมื่อไหร่ก็ตามที่คน Live ใน Facebook คุณจะไม่
สนใจ 

     

3.. เมื่อมีการถ่ายทอดสดปรากฏ  ท าให้คุณอยากดู
หน้าฟีต Facebook น้อยลง  

     

4. คุณคิดว่า Facebook Live น่าเบื่อ      

5. คุณอยากจะเข้าชม Facebook Live เป็นประจ า      
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14. คุณคิดว่าการมีเนื้อหาทางด้านเพศปรากฏ ในระหว่างการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก (Facebook 
Live) เป็นเรื่องท่ียอมรับได้หรือไม่ ในระดับใด 

 

เนื้อหาด้านเพศ 

ไม่
ยอมรับ
อย่างยิ่ง 

(1) 

ไม่ยอมรับ
(2) 

ไม่แน่ใจ 

(3) 
ยอมรับ 

(4) 
ยอมรับ
อย่างยิ่ง 

(5) 

1. การแต่งกายโป๊ วาบหวิว นุ่งน้อยห่มน้อย       

2. โชว์สรีระ เปลือย เปลืองผ้าอาบน้ า       

3. การยั่วยวนทางเพศ และการสัมผัสเพื่อ
เล้าโลมอารมณ์เช่น  เต้นเซ็กซี่, ลูบไล้ร่าย
กายตนเอง, จูบปาก 

     

4. การใช้อุปกรณ์ที่ส่อถึงเรื่องเพศ และการมี
เพศสัมพันธ์  เช่น การใช้ sex toy, ถุงยาง, 
หนังโป๊ 

     

 

15. คุณคิดว่าการมีเนื้อหาทางด้านการใช้ภาษาปรากฏ ในระหว่างการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก 
(Facebook Live)  เป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ 

 

เนื้อหาด้านการใช้ภาษา 
ไม่ยอมรับ
อย่างยิ่ง 

(1) 

ไม่ยอมรับ
(2) 

ไม่แน่ใจ 

(3) 
ยอมรับ 

(4) 
ยอมรับ
อย่างยิ่ง 

(5) 

1. การใช้ภาษาผิดหลักภาษาไทย เช่น 
ตะเอง  

     

2. การใช้ภาษาหยาบคาย ก้าวร้าว เช่น 
กู มึง เหี้ย 

     

3. การใช้เสียดสี ดูถูก ล่วงละเมิด เช่น 
ด่าถึงพ่อถึงแม ่

     

4. การใช้ภาษาส่อทางเพศ เช่น หี แตด 

ควย 
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16. คุณคิดว่าการมีเนื้อหาทางด้านความรุนแรงปรากฏ ในระหว่างการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก  
(Facebook Live)  เป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ 

 

เนื้อหาด้านความรุนแรง 
ไม่ยอมรับ
อย่างยิ่ง 

(1) 

ไม่
ยอมรับ

(2) 

ไม่
แน่ใจ 

(3) 

ยอมรับ 

(4) 
ยอมรับ
อย่างยิ่ง 

(5) 

1. การใช้ความรุนแรงต่อร่างกาย และจิตใจ เช่น 
ท าร้าย, ร่างกาย, ใช้ก าลังต่อสู้,  ดุด่า, ว่าร้าย,  
ข่มขู่  

     

2. การใช้ความรุนแรงต่อวัตถุ สิ่งของ เช่น ท าลาย
ข้าวของ,  ขว้างปาสิ่งของ 

     

3. การใช้ความรุนแรงต่อสัตว์ เช่น กลั่นแกล้งสัตว์, 
การต่อสู้กันของสัตว์, ท าร้ายสัตว์ 

     

4. การใช้ความรุนแรงทางเพศ ล่วงละเมิดทางเพศ 

เช่น ลวนลามทางเพศ, ร่วมเพศ 

     

 

17. คุณคิดว่าการมีเนื้อหาทางด้านภาพตัวแทนปรากฏ ในระหว่างการถ่ายสดบนเฟซบุ๊ก  
(Facebook Live)  เป็นเร่ืองท่ียอมรับได้ 

 

เนื้อหาด้านภาพตัวแทน 

ไม่ยอมรับ
อย่างยิ่ง 

(1) 

ไม่
ยอมรับ

(2) 

ไม่
แน่ใจ 

(3 

ยอมรับ 

(4) 
ยอมรับ
อย่างยิ่ง 

(5) 
23. ภาพตัวแทนในเรื่ องชน ช้ัน เ ช่น ฐานะ, 
การศึกษา, อาชีพ 

     

24. ภาพตัวแทนในเรื่อง เช้ือชาติ ชาติพันธุ์  เช่น 
คนลาว, อีสาน, นิโกร, กะเหรี่ยง 

     

25. ภาพตัวแทนในเรื่อง เพศ  เช่น ตุ๊ด, กระเทย, 
ทอม  

     

26. ภาพตัวแทนในเรื่อง อายุ เช่น เด็ก, คนแก่, คน
รุนเก่า 

     

27. ภาพตัวแทนในเรื่อง คนพิการ  เช่น คนแคระ, 
ตาบอด, หูหนวก, ตาเหล่, ปัญญาอ่อน 

     

28. ภาพตัวแทนในเรื่อง รูปร่างหน้าตา เช่น ตัวด า, 
ตัวขาว, สูง, เตี้ย, ข้ีเหร่, ศัลยกรรมรูปร่างหน้าตา 

     

 



แบบลงรหัส (Coding Sheet) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ประเภทของเฟซบุ๊กที่ท าการ live  
1.1 Facebook Fanpage  

1.2 Facebook บัญชีส่วนตัว  
2 เพศของผู้ Live  

2.1 ชาย  

2.2 หญิง  
2.3 เพศท่ีสาม  

2.4 ไม่ระบุ  

3 รูปแบบของการ Live  
3.1 ข่าวทุกประเภท  

3.2 กิจกรรมของบริษัท/ อบรมสัมมนา  

3.3 รายการโทรทัศน์  
3.4 จัดรายการวิทยุ /ดีเจ  

3.5 โชว์ท าอาหาร  
3.6 พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร  

บุคคลที่มีชื่อเสียง 
 

3.7 พูดคุยทั่วไปของบุคคลทั่วไป  

3.8 กีฬา  

3.9 ท่องเที่ยว  
3.10 ศาสนา  

3.11 สัตว์  

รายการเลขท่ี  

หมายเลขผู้ลงรหัส  

วัน/เดือน/ปี  
เวลา  

ชื่อเฟซบุ๊ก  
อันดับใน Live map  
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3.12 เสนอขายสินค้าต่างๆ  

3.13 รีวิวสินค้า / เครื่องส าอาง  
3.14 สอนแต่งหน้า สอนเกี่ยวกับความงาม  

3.15 การศึกษา สอนพิเศษ  

3.16 เล่นเกม / โชว์เกมออนไลน์  
3.17 รีวิวร้านอาหาร  

3.18 โชว์เต้นทั่วไป / cover dance  

3.19 โชว์เต้นเซ็กซี่/ ยั่วยวน  
3.20 โชว์โป ๊/ โชว์วาบหววิ  

3.21 การพนันต่างๆ  
3.22 ฉายภาพยนตร์ / ละคร  

3.33 โชว์การสัก / รอยสัก  

3.34 โชว์ร้องเพลง / Concert  
3.35 โชว์การท าศัลยกรรม / รีวิวศัลยกรรม  

3.36 โชว์ใช้สารเสพติด / ดูดบุหรี ่  

3.37 โชว์แข่งรถ  
3.38 อ่ืนๆ  

4 เนื้อหาเก่ียวกับ SLVR  

 เพศ (Sex)  
S1 การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

เช่น การยั่วยวนทางเพศ 
 

S2 
การใช้วัสดุอุปกรณ์  

ที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได้   
 

S3 การแต่งกายท่ีแสดงออกทางเพศท่ีไม่เหมาะสม   

S4 การแสดงออกถึงการด ารงเพศสภาพที่ไม่เหมาะสม   

S5 โชว์สรีระ /เปลื้องผ้า / อาบน้ า  
S6 การสัมผัสเพ่ือเล้าโลมเร้า อารมณ์   

S7 การมีเพศสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

S8 ไม่ปรากฏ  
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 การใช้ภาษา (Language)  

L1 การใช้ภาษาผิดหลักภาษาไทย  
L2 การใช้ภาษาท่ีก้าวร้าว  

L3 การใช้ภาษาในเชิงเสียดสี ดูถูก ล่วงละเมิด  

L4 การใช้ภาษาหยาบคาย  
L5 ภาษาส่อเพศ  

L6 ไม่ปรากฏ  

 ความรุนแรง (Violence)  
V1 ความรุนแรงต่อร่างกาย   

V2 ความรุนแรงต่อจิตใจ   
V3 ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ   

V4 ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม  
หรือการล่วงละเมิดทางเพศ  

 

V5 ความรุนแรงต่อสัตว์   

V6 ไม่ปรากฏ  
 ภาพตัวแทน (Representative)  

R1 ชนชั้น   

R2 เชื้อชาติ/ ชาติพันธุ์   
R3 เพศ   

R4 อายุ   

R5 คนพิการ   
R6 รูปร่างหน้าตา  

R7 ไม่ปรากฏ  
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คู่มือการลงรหัส (Coding Manual) 

1. รายการเลขท่ี คือ การเรียงล าดับของวีดีโอการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กท่ีผู้วิจัยก าหนด 
2. หมายเลขผู้ลงรหัส คือ หมายเลขของผู้ลงรหัส (Coder)  
3. วัน/เดือน/ปี คือ วัน เดือน ปี ที่มีการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
4. เวลา คือ เวลาที่มีการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
5. ชื่อเฟซบุ๊ก คือ ชื่อบัญชีที่ปรากกฏของผู้ท าการถ่ายทอดสด 
6. สถานที่ถ่ายทอดสด (เขต) คือ ชื่อเขตในกรุงเทพมหานคร ของผู้ท าการถ่ายทอดสด 
7. อันดับใน Live map คือ ล าดับ 1-10 ที่ปรากฏในแผนที่การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
8. ประเภทของเฟซบุ๊กท่ีท าการ live  
 8.1 Facebook Fanpage ประเภทบัญชีแบบหนึ่งของเฟซบุ๊ก ที่รวมคนที่สนใจในเรื่อง
เดียวกันไว้ด้วยกัน ผ่านการเข้าร่วมเครือข่ายของกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น อาทิ ผู้มีชื่อเสียง สินค้า บริการ หรือ 
องค์กร เป็นต้น และสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Like เพ่ือร่วมเป็นแฟนของเพจ
นั้น โดยไม่ต้องรอการตอบ รับจากผู้ดูแลเพจนั้นๆ (ฐิติกานต์ นิธิอุทัย, 2554: 16) 
 8.2 Facebook บัญชีส่วนตัว ประเภทบัญชีหลักของเฟซบุ๊ก 
9. เพศของผู้ Live  
 9.1 ชาย คือ ความเป็นชาย ที่มองได้จากลักษณะภายนอก ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย การ
พูด น้ าเสียง 
 9.2 หญิง คือ ความเป็นหญิง ที่มองได้จากลักษณะภายนอก ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย 
การพูด น้ าเสียง 
 9.3 เพศที่สาม คือ ความเป็นเพศอ่ืนๆ เช่น เกย์ กระเทย ทอม ดี้ เลสเบี้ยน ที่มองได้ลักษณะ
จากภายนอก ลักษณะท่าทาง การแต่งกาย การพูด น้ าเสียง หรือการที่ผู้ถ่ายทอดสดบ่งบอกเพศของ
ตัวเองออกมาขณะถ่ายทอดสด 
10. รูปแบบของการ Live (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2560) 
 รูปแบบของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กจ าแนกรายประเภท จากการศึกษาเนื้อหา
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กทั้ง 930 ครั้ง พบรูปแบบของเนื้อหาในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กสามารถ
แยกออกเป็น 16 รูปแบบ โดยสามารถจ าแนกรายประเภทได้ ดังต่อไปนี้ 
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 10.1 รูปแบบประเภทเสนอขายสินค้าต่างๆ 
 รูปแบบประเภท เสนอขายสินค้าต่างๆ เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มี
แนวคิดหลัก (Theme) เกี่ยวกับการน าเสนอสินค้า หรือบริการ ในลักษณะชักจูงใจ โน้มน้าวใจให้ผู้ชม
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก เกิดความรู้สึกอยากซื้อสินค้า หรือบริการนั้นๆ โดยส่วนใหญ่ที่พบจะเป็น
การเสนอขายสินค้าแฟชั่นต่างๆ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และสินค้าเกี่ยวกับความงาม เช่น 
วิตามิน ครีม เป็นต้น   
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท เสนอขายสินค้าต่างๆ 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
 
 10.2 รูปแบบประเภท พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง พิธีกร คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป 
 รูปแบบประเภท พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป 
เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีแนวคิดหลัก (Theme) เกี่ยวกับการสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นการพูดคุยโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือโน้มน้าวใน หรือจูงใจในเรื่องใดใด 
แต่เป็นเพียงการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ โดยการพูดคุยเหล่านี้จะพบทั้งในบุคคลที่มีชื่อเสียง และบุคคล
ทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท พูดคุยทั่วไปของดารา นักร้อง นักแสดง พิธีกร คนที่มีชื่อเสียง บุคคลทั่วไป 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
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 10.3 รูปแบบประเภท โชว์เซ็กซี่ ยั่วยวน โชว์โป๊ โชว์วาบหวิว 
 รูปแบบประเภท โชว์เซ็กซี่ ยั่วยวน โชว์โป๊ โชว์วาบหวิว เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสด
บนเฟซบุ๊กที่มีแนวคิดหลัก (Theme) เกี่ยวกับการโชว์เรือนร่าง หรืออวัยวะที่ควรปิดมิดชิด และ
พฤติกรรมในแบบที่ไม่เหมาะสมต่อขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งจะพบในลักษณะ การถอดเสื้อผ้า
เปลี่ยน หรือลองชุด โดยด้านในจะสวมใส่เกาะอกที่มีลักษณะโชว์อวัยวะช่วงบนของผู้หญิง และสวม
กางเกงรัดรูปที่สั้นกว่าปกติ ในขณะที่ก าลังถ่ายทอดสดเสนอขายสินค้าที่เป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า
แฟชั่น และยังพบการแต่งกายในแบบที่โชว์อวัยวะของร่างกาย เช่น โชว์เนิ่นอก โชว์ขาอ่อน โชว์เป้า 
พร้อมพูดคุยทั่วไป หรือเต้นเซ็กซ่ีตามจังหวะเพลง  
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท โชว์เซ็กซี่ ยั่วยวน โชว์โป๊ โชว์วาบหวิว 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
 
 10.4 รูปแบบประเภท รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร เล่นเกม เล่นเกมออนไลน์ 
 รูปแบบประเภท รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร เล่นเกม เล่นเกมออนไลน์ เป็นรูปแบบ
หนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีแนวคิดหลัก (Theme) เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดรายการต่างๆ ที่
ปกติฉายอยู่ในสื่อโทรทัศน์ เป็นการออกอากาศควบคู่กันไป ที่พบมีทั้งรายการบันเทิง ละคร ภาพยนตร์ 
สารคดี รวมไปถึงการเล่นเกมแบบถ่ายทอดสด ซึ่งจะพบเกมในแนวต่อสู้ สู้รบเป็นทีม พร้อมมีคนเล่น
เกมบรรยายประกอบไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละคร เล่นเกม เล่นเกมออนไลน์ 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
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 10.5 รูปแบบประเภท อ่ืนๆ เช่น โชว์แข่งรถ ดูดวง โหราศาตร์ ศัลยกรรม สัตว์ 
 รูปแบบประเภท อ่ืนๆ เช่น โชว์แข่งรถ ดูดวง โหราศาตร์ ศัลยกรรม สัตว์ เป็นรูปแบบหนึ่งใน
การถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีแนวคิดหลัก (Theme) แตกต่างจากรูปแบบอ่ืนๆ ที่กล่าวมา จะปรากฏ
ไม่บ่อยนักในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก 
   
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท อ่ืนๆ เช่น โชว์แข่งรถ ดูดวง โหราศาตร์ ศัลยกรรม สัตว์ 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
 
 10.6 รูปแบบประเภท โชว์รอยสัก โชว์สัก 
 รูปแบบประเภท โชว์รอยสัก โชว์สัก เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กท่ีมีแนวคิด
หลัก (Theme) เกี่ยวกับการแสดงรอยสักบนร่างกายในอวัยวะส่วนต่างๆ พร้อมบรรยายประกอบถึง
รอยสักเหล่านั้น รวมไปถึงการโชว์วิธีการสัก เช่น การลงเข็ม ลงสี บนร่างกาย 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท โชว์รอยสัก โชว์สัก 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
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 10.7 รูปแบบประเภท โชว์เต้นทั่วไป Cover dance โชว์ร้องเพลง แสดงดนตรี คอนเสิร์ต  
 รูปแบบประเภท โชว์เต้นทั่วไป Cover dance โชว์ร้องเพลง แสดงดนตรี คอนเสิร์ต เป็น
รูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีแนวคิดหลัก (Theme) เกี่ยวกับการถ่ายทอดความ
บันเทิงในลักษณะของเพลง ดนตรี การเต้น ซึ่งเป็นรูปแบบที่เน้นการแสดงออกถึงความสามารถของผู้
ที่มีชื่อเสียง หรือบุคคลทั่วไป พร้อมให้ความบันเทิงเป็นหลัก  
   
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท โชว์เต้นทั่วไป Cover dance โชว์ร้องเพลง แสดงดนตรี คอนเสิร์ต 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
 
 10.8 รูปแบบประเภท ข่าวทุกประเภท 
 รูปแบบประเภท ข่าวทุกประเภท เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีแนวคิด
หลัก (Theme) เกี่ยวกับการน าเสนอข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ และต่างประเทศ ที่พบ
จะมีทั้งข่าวที่น าเสนอควบคู่กับการออกอากาศของสื่อโทรทัศน์ และท่ีเป็นนักข่าวพลเมือง น าเสนอข่าว
ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจของตนเอง   
   
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท ข่าวทุกประเภท 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
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 10.9 รูปแบบประเภท กีฬา 
 รูปแบบประเภท กีฬา เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีแนวคิดหลัก 
(Theme) เกี่ยวกับกิจกรรม หรือการเล่นที่ใช้ทักษะของร่างกาย ภายใต้กฎกติกาที่ถูกก าหนดไว้โดยมี
จุดมุ่หมายเพ่ือการพักผ่อน ความเพลิดเพลิน หรือการแข่งขัน พบการถ่ายทอดสดจากกีฬาหลาย
ประเภท อาทิเช่น ฟุตบอล สนุ๊กเกอร์ ตระกร้อ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งที่ถ่ายทอดสดคู่ไปกับการออกอากาศ
ทางโทรทัศน์ และถ่ายทอดสดเฉพาะในเฟซบุ๊กเท่านั้น 
  
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท กีฬา 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
 
 10.10 รูปแบบประเภท โชว์ท าอาหาร รีวิวร้านอาหาร 
 รูปแบบประเภท โชว์ท าอาหาร รีวิวร้านอาหาร เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊ก
ที่มีแนวคิดหลัก (Theme) เกี่ยวกับอาหาร ร้านอาหาร การประกอบอาหาร โดยพูดถึงเมนูอาหาร 
สถานที่ของร้านอาหาร แสดงวัตถุดิบต่างๆ และข้ันตอนการประกอบอาหารทั้งอาหารคาว หวาน รวม
ไปถึงขนม เบเกอรี่ เครื่องดื่ม  
   
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท โชว์ท าอาหาร รีวิวร้านอาหาร 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
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 10.11 รูปแบบประเภท กิจกรรมของบริษัท อบรมสัมมนา  
 รูปแบบประเภท กิจกรรมของบริษัท อบรมสัมมนา เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟ
ซบุ๊กที่มีแนวคิดหลัก (Theme) เกี่ยวกับการน าเสนอกิจกรรม หรือเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
องค์การ บริษัท ตราสินค้า โดยเป็นที่รวบรวมผู้คนจ านวนมากให้ท ากิจกรรม และมีเป้าหมายเดียวกัน
ในการมาร่วมงานนั้นๆ  
  
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท กิจกรรมของบริษัท อบรมสัมมนา 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
 
 10.12 รูปแบบประเภท การศึกษา สอนพิเศษ 
 รูปแบบประเภท การศึกษา สอนพิเศษ เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มี
แนวคิดหลัก (Theme) เกี่ยวกับการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในแขนงวิชา
ต่างๆ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งที่พบจะมีทั้งการสอนในวิชาการตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และการถ่ายทอดความรู้ในการใช้ชีวิต การให้ข้อคิด การสอนวิชาชีวิตอ่ืนๆ 
อีกด้วย 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท การศึกษา สอนพิเศษ 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
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 10.13 รูปแบบประเภท จัดรายการวิทยุ ดีเจ  
 รูปแบบประเภท จัดรายการวิทยุ ดีเจ เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มี
แนวคิดหลัก (Theme) เกี่ยวกับการใช้สื่อวิทยุในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ทั้งเพลง กิจกรรม การ
พูดคุยของนักจัดรายการวิทยุ และการสนทนากับผู้ฟังรายการนั้นๆ ซึ่งที่พบจะเป็นรายการวิทยุคลื่นที่
ถ่ายทอดสดควบคู่ไปกับการออกอากาศจริง 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท จัดรายการวิทยุ ดีเจ 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
 
 10.14 รูปแบบประเภท โชว์เล่นการพนันแบบต่างๆ โชว์ใช้สารเสพติด ดูดบุหรี่ ดื่มของมึนเมา 
 รูปแบบประเภท โชว์เล่นการพนันแบบต่างๆ โชว์ใช้สารเสพติด ดูดบุหรี่ ดื่มของมึนเมา เป็น
รูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีแนวคิดหลัก (Theme) เกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ผิดศีลธรรม จริยธรรมอันดีของคนไทยในรูปแบบต่างๆ  
   
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท โชว์เล่นการพนันแบบต่างๆ โชว์ใช้สารเสพติด ดูดบุหรี่ ดื่มของมึนเมา 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
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 10.15 รูปแบบประเภท ศาสนา 
 รูปแบบประเภท ศาสนา เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีแนวคิดหลัก 
(Theme) เกี่ยวกับการถ่ายทอดความเชื่อ หลักค าสอน หลักปฏิบัติ พิธีกรรม ของศาสนาต่างๆ ผ่าน
ผู้น าศาสนา และผู้ที่นับถือศาสนานั้นๆ เช่น การท าวัดเช้าของศาสนาพุทธ การเข้าโบสถ์สวดมนต์ของ
ศาสนาคริสต์ การละมาดของศาสนาอิสลาม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท ศาสนา 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
 
 10.16 รูปแบบประเภท ท่องเที่ยว 
 รูปแบบประเภท ท่องเที่ยว เป็นรูปแบบหนึ่งในการถ่ายทอดสดบนเฟซบุ๊กที่มีแนวคิดหลัก 
(Theme) เกี่ยวกับกิจกรรมการเดินทาง เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน ตื่นเต้น ซึ่งการ
ท่องเที่ยวที่พบนั้นมีในหลายรูปแบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างรูปแบบประเภท ท่องเที่ยว 
แหล่งที่มา : www.facebook.com/livemap/ 
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11. เนื้อหาเก่ียวกับ SLVR (ดัดแปลงจาก อารดา ครุจิต, 2554, น.85)  

 11.1 เนื้อหาเก่ียวกับเพศ (Sex) 
  S1 การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การยั่วยวนทางเพศ (Flirting) เช่น 
   การส่งสายตา เลียริมฝีปาก ลูบไล้เรือนร่างของตนเอง เพ่ือดึงดูดความสนใจ
   จากอีกฝ่าย 
  S2 การใช้วัสดุอุปกรณ์ ที่สามารถตีความถึงเรื่องเพศได้ (เช่น ถุงยาง หนังสือโป๊ 
   กล้วย) 
  S3 การแต่งกายท่ีแสดงออกทางเพศท่ีไม่เหมาะสม เช่น นุ่งน้อยห่มน้อย 
  S4  การแสดงออกถึงการด ารงเพศสภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น เป็นชายแต่แต่ง
   เป็นหญิง 
  S5  โชว์สรีระ เปลื้องผ้า / อาบน้ า 
  S6  การสัมผัสเพ่ือเล้าโลมเร้า อารมณ์ การจูบ (นับเฉพาะการจูบปาก) 
  S7  การมีเพศสัมพันธ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 11.2 เนื้อหาเก่ียวกับการใช้ภาษา (Language) 
  L1 การใช้ภาษาผิดหลักภาษาไทย คือการใช้ภาษาที่ผิดเกณฑ์ของภาษาไทยที่
   ถูกต้องซึ่งรวมถึงการสะกดและออกเสียง ไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือการเขียน 
  L2 การใช้ภาษาท่ีก้าวร้าว คือการใช้ภาษาท่ีแสดงถึงความอาฆาตมาดร้าย  
   พยาบาท มุ่งร้ายผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือการเขียน 
  L3 การใช้ภาษาในเชิงเสียดสี ดูถูก ล่วงละเมิด คือการใช้ภาษาที่แสดงถึงการดู
   ถูก ดูหมิ่นศักดิ์ศรี และล่วงละเมิดสิทธิแห่งปัจเจกชนอันพึงมี 
  L4 การใช้ภาษาหยาบคาย คือการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับเด็กและ
   เยาวชนไม่ว่าจะด้วยการพูดหรือการเขียน 

 11.3 เนื้อหาเก่ียวกับความรุนแรง (Violence) 
  V1 ความรุนแรงต่อร่างกาย คือ การใช้ก าลังร่างกาย หรืออุปกรณ์ใดๆ ท าให้ 
   ตนเองและผู้อ่ืนได้รับความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือเสียชีวิต 
  V2 ความรุนแรงต่อจิตใจ คือ การกระท าที่มีผลให้ผู้อื่นเสียใจ เช่น ทอดทิ้ง 
   เพิกเฉย ดูถูก ดูหมื่น ข่มขู่ ต าหนิ ดุด่า ฯลฯ 
  V3 ความรุนแรงต่อวัตถุสิ่งของ คือ การท าลายวัตถุด้วยความโกรธแค้นหรือมุ่ง
   ระบายความโกรธ 
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  V4 ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศ คือ การ 
   กระท าใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ผู้ถูกกระท าเป็นเครื่องมือตอบสนอง 
   ความต้องการทางเพศของผู้กระท า หรือตกลงยินยอมร่วมและการกระท า
   นั้น อาจใช้ก าลังบังคับข่มขู่หรือหลอกล่อ ชักชวนให้สิ่งตอบแทน 
  V5 ความรุนแรงต่อสัตว์ คือ พฤติกรรมกลั่นแกล้ง ท าร้าย การทารุณกรรมสัตว์ 
   ด้วยวิธีการใดๆ 

 11.4 เนื้อหาเก่ียวกับภาพตัวแทน (Representative) 
  R1 ชนชั้น (Class) เช่น ฐานะ การศึกษา อาชีพ สถานภาพทางสังคม เป็นต้น 
  R2 เชื้อชาติ/ ชาติพันธุ์ (Race/ Ethnic) เช่น คนลาว อีสาน เผ่ากะเหรี่ยง  
   เอเชีย นิโกร  
  R3 เพศ (Sex) เช่น ผู้ชาย ผู้หญิง เพศที่สาม ทั้งในด้านเพศสรีระ เพศวิถี และ
   เพศสภาพ การท าให้เพศใดเพศหนึ่งเป็นวัตถุทางเพศ 
  R4 อายุ (Age) เช่น คนแก่ เด็ก คนรุ่นเก่า เป็นต้น 
  R5 คนพิการ (Disabled) เช่น คนแคระ ตาบอด หูหนวก ตาเหล่ ปัญญาอ่อน 
  R6 รูปร่างหน้าตา (Appearance) เช่น สูง ด า ต่ า ขาว ขี้ริ้วขี้เหร่ เป็นต้น 



ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล ณัฐธิดา แขวงสวัสดิ์ 
ประวัติการศึกษา ปี 2551 - 2555  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ปริญญาตรี สาขาโฆษณา เกรดเฉลี่ย 3.08 

ประสบการณ์การท างาน 2555 : Creative Copy Writer - Welldone Bangkok Agency  
2556 -2557 : Digital Copy Writer - CJ WORX Digital Agency 
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