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บทคัดย่อ
สื่อสร้างสรรค์ที่ถูกกล่าวถึงในบทความนี้คือ (1) สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ ในการศึกษา (2) สื่อทั่วไปที่มีเนื้อหา
ในทางบวก และ (3) การนำ�สือ่ ทัว่ ไปมาใช้ ในชัน้ เรียน การใช้สอื่ เพือ่ การเรียนการสอนนีส้ ามารถเพิม่ ความสนใจในการเรียน
ให้กับผู้เรียน และสามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ ในบทเรียนนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อบันเทิง เช่น
ภาพยนตร์และการ์ตูน ซึ่งเป็นสื่อที่ผู้เรียนมีความสนใจอยู่แต่เดิมแล้ว ผู้สอนควรให้ โจทย์เพื่อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์สื่อ
ตามหัวข้อของบทเรียน ตลอดจนการเรียบเรียงเรื่องราวในสื่อขึ้นมาใหม่ เพื่อลดความรุนแรงและเติมเต็มสารเกี่ยวกับ
คุณธรรมทีเ่ หมาะสมกับผูร้ บั ชมสือ่ นอกจากนีผ้ สู้ อนอาจเลือกใช้วธิ กี ารสือ่ สารทีผ่ เู้ รียนคุน้ เคยเช่นการใช้สงั คมออนไลน์ และ
นำ�เสนอตนเองว่ามีความชอบในสื่อที่คล้ายคลึงกับผู้เรียน จะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น อันจะเป็น
ผลดีต่อพวกเขาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
คำ�สำ�คัญ: สื่อสร้างสรรค์ การใช้สื่อในการเรียนการสอน ผลกระทบจากสื่อ
Abstract
This article includes the findings of previous research based on (1) educational media, (2) prosocial
media, and (3) the methods regarding the use of entertainment media for education. To incorporate media
in classroom could help increase students’ learning motivation, heighten class performance, and improve
learning process. Entertainment media such as films and animated films should be used, since most
students have prior preference which is a positive source for enhancing their learning motivation. The
instructors could assign the students to analyze the media, which will result in the development of their
thinking skills. Students may rewrite the plot by removing the violence and increasing the prosocial message.
Moreover, the instructors should use the same social network sites or applications as their students and
perform themselves as the fans of media which the students like. This will help the students identify with
their instructors and their learning motivation will be maximized. As the results of this, this process could
benefit the students in various aspects in both classroom context and their future career.
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1. บทนำ�
นักวิชาการจำ�นวนมากได้ ให้ความสำ�คัญกับการวิจยั เรือ่ งผลเสียทีเ่ ยาวชนได้รบั จากสือ่ เพือ่ หาแนวทางการแก้ปญ
ั หา
และหาข้อแนะนำ�ในการปรับปรุงสื่อ (Chraif & Anitei, 2011; Helfgott, 2015; Gentile, Coyne & Walsh, 2011) ใน
ขณะเดียวกัน นักวิจัยบางท่านได้มุ่งความสนใจในการศึกษาข้อดีของการบริโภคสื่อ (Greitemeyer & Osswald, 2011;
Saleem, Anderson & Gentile, 2012a) แต่งานวิชาการในลักษณะนี้ยังมีจำ�นวนน้อยมาก แตกต่างกับงานศึกษาเกี่ยวกับ
ผลเสียที่ ได้รับจากสื่อที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เริ่มตั้งแต่ผลเสียจากการรับชมโทรทัศน์ ซึ่งถูกศึกษาครั้งแรกในยุค
1960s (Berkowitz & Rawlings, 1963; Eron, 1963; Arunrangsiwed, 2014a) จนกระทั่งเร็วๆ นี้ Helfgott (2015)
ได้พบว่าผู้บริ โภคสื่อภาพยนตร์บางคนได้ผันตัวไปเป็นฆาตกรและเลียนแบบวิธีการฆาตรกรรมจากสื่อ เมื่อนักวิชาการ
สามารถมั่นใจได้ว่าสื่อสามารถส่งผลเสียแก่ผู้บริโภค จึงเป็นการสมควรที่จะตั้งคำ�ถามว่า สื่อสามารถสร้างผลกระทบใน
ทางดี ให้แก่ผบู้ ริโภคได้เช่นกันหรือไม่ (Hogan, 2012) ตลอดจนคำ�ถามทีว่ า่ เยาวชนสามารถเรียนรูส้ ง่ิ ดีๆ จากสือ่ และเลียนแบบ
พฤติกรรมทีด่ เี หล่านัน้ ได้ดว้ ยหรือไม่ บทความวิชาการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ชี้ ให้เห็นถึงลักษณะของสือ่ ทีม่ เี นือ้ หาสร้างสรรค์
ประเภทต่างๆ และการนำ�มาใช้ ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนำ�มาใช้เพือ่ การศึกษา โดยผูเ้ ขียนได้ท�ำ การรวบรวม
ผลที่ ได้จากงานวิจยั ทีท่ �ำ การทดลองใช้สอ่ื ดังกล่าวในชัน้ เรียน ทัง้ นีเ้ พือ่ มุง่ หาข้อเสนอแนะการนำ�สือ่ มาใช้ ในการเรียนการสอน
ในอนาคต
สื่อหนึ่งๆ สามารถให้ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ที่เป็นเช่นนี้เพราะในภาพยนตร์ เกมส์ หรือการ์ตูนหนึ่งๆ
อาจมีทั้งเนื้อหาแง่บวกและแง่ลบปะปนกัน (Ostrov, Gentile, & Crick, 2006) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีผู้ผลิตสื่อจำ�นวน
ไม่มากที่ ให้ความสำ�คัญกับการนำ�เสนอเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ดังที่สามารถเห็นได้จากการนำ�เสนอข่าว (Meyers, 1996)
และการสร้างภาพยนตร์ (Nalkur, Jamieson & Romer, 2010) ทีห่ วังเพียงกำ�ไร และไม่ค�ำ นึงถึงผลทีอ่ าจเกิดกับผูบ้ ริโภค
และผู้ที่ถูกพาดพิง ดังนั้นแล้ว จึงควรที่จะรวบรวมข้อมูลและจัดจำ�แนกสื่อและการใช้สื่อเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ผลิตสื่อ
คณาจารย์ และนักศึกษานิเทศศาสตร์ผู้ที่จะเติบโตไปทำ�งานในสายอาชีพได้พบแนวทางการนำ�เสนอสื่ออย่างเหมาะสม
บทความวิชาการนี้ ได้แบ่งชนิดของสือ่ สร้างสรรค์เป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์การสร้างสือ่ และรูปแบบการนำ�
มาใช้งาน คือ สื่อที่ถูกสร้างเพื่อใช้ ในการศึกษาโดยเฉพาะ สื่อทั่วไปที่มีเนื้อหาในทางสร้างสรรค์ และสื่อทั่วไปที่ถูกใช้เพื่อ
การศึกษาในชั้นเรียน
2. สื่อเพื่อการศึกษา
ปัจจุบนั นักเรียนนักศึกษาหลายคนมี โอกาสทีจ่ ะเข้าถึงสือ่ เพือ่ การศึกษา โดยส่วนใหญ่สอื่ เพือ่ การศึกษาจะอยู่ ในรูป
แบบของเว็บไซต์และแอพลิเคชันทีส่ ามารถดาวน์ โหลดมาใช้งานได้ฟรี สือ่ เหล่านีถ้ กู ใช้ทงั้ ในห้องเรียนและยังเป็นแหล่งความ
รู้ที่ผู้เรียนสามารถขวนขวายหาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง การใช้สื่อเพื่อการศึกษาเป็นประเด็นที่นักวิชาการให้ความสนใจใน
ช่วงปี ค.ศ. 2000 ถึงช่วงปี 2012 หลังจากอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ในยุคนั้นคำ�ว่า การศึกษาผ่านสื่อ
(Media-based Learning) มักจะหมายถึง การใช้สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการสอนในชั้นเรียน ไม่ว่าจะอยู่ ในรูป
แบบ เว็บไซต์ วิดิโอ แอนิเมชัน เกมส์ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถโต้ตอบสื่อสารกับผู้เรียนได้ (Interactive Media) ครูและ
อาจารย์มกั ใช้สอื่ เหล่านีค้ วบคูก่ บั การบรรยายเนือ้ หาในบทเรียน โดยทัว่ ไปแล้วสือ่ เพือ่ การศึกษาเหล่านีม้ ิได้รวมถึง ไฟล์น�ำ
เสนอจากโปรแกรม PowerPoint หากแต่หมายถึงสื่อที่สามารถโต้ตอบสื่อสารได้ มีภาพเคลื่อนไหว และมีความน่าดึงดูด
ในการใช้งานมากกว่า PowerPoint (Arunrangsiwed, 2014b)
แอนิเมชันเป็นรูปแบบสือ่ ที่ ได้รบั ความนิยม และถูกสร้างเพือ่ ดึงดูดความสนใจของนักเรียน มิใช่เพียงความตืน่ ตาตืน่ ใจ
เท่านัน้ แอนิเมชันยังช่วยอธิบายเรือ่ งทีย่ ากได้ดกี ว่าคำ�พูดหรือตัวหนังสือ (Rieber, 1990) ครูและอาจารย์ นิยมใช้สอ่ื การสอน
ในรูปแบบแอนิเมชันเพือ่ เสริมความเข้าใจแก่ผเู้ รียนในบทเรียนทีย่ ากและมีความซับซ้อน (Kehoe, Stasko & Taylor, 2001)
ทั้งนี้ เพราะภาพเคลื่อนไหวสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน ทั้งยังช่วยสร้างความจำ�ที่อยู่ ในรูปแบบ
ของภาพ และความจำ�ในรูปแบบของเรื่องราว (Hwang, Tam, Lam & Lam, 2012)
ตัวอย่างสือ่ เพือ่ การศึกษาในยุคแรกทีย่ งั มีการพัฒนาและปรับปรุงจนถึงปัจจุบนั เช่น แอนิเมชันแสดงการเกิดจักรวาล
และการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆ (Badre, Beranek, Morris, & Stasko, 1991; Rebetez, Bétrancourt, Sangin, &
Dillenbourg, 2010) แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GoSkyWatch Planetarium ถือเป็นสื่อทางการศึกษาที่ ใช้ ได้ดีและสะดวก
สำ�หรับผู้ที่สนใจดาราศาสตร์ แอปพลิเคชันนี้สามารถนำ�มาใช้แทนแผนที่ดาว ผู้ ใช้สามารถดูการเคลื่อนที่ของดาวทั้งใน
อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ทำ�ให้สามารถทำ�นายอุปราคาและปรากฎณ์การอืน่ ๆ ทางท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำ� นอกจากนี้ ยัง
มีการบอกข้อมูลดวงดาวแต่ละดวง และระยะห่างจากโลกมนุษย์ ส่วนวิชาเรียนอืน่ ๆ ทีเ่ คยมีงานวิจยั รับรองว่า สือ่ เพือ่ การ
ศึกษาสามารถใช้ ได้ผลและทำ�ให้นักเรียนนักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น คือ วิชาเคมี (Tasker & Dalton, 2008) และ
ชีววิทยา (Stith, 2004) จะเห็นได้ว่าสื่อเพื่อการศึกษาจำ�นวนมากถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
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เกีย่ วกับศาสตร์ตา่ งๆ และมีจ�ำ นวนหนึง่ ทีถ่ กู ยืนยันผลลัพธ์ของการใช้งานโดยนักวิจยั และผูส้ อน ผลการวิจยั ดังกล่าว อาจ
เป็นเหตุให้องค์กรผู้ผลิตสื่อให้ความสำ�คัญกับการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการศึกษาในรูปแบบใหม่ๆ จนถึงปัจจุบัน
แต่อย่างไรก็ตาม สือ่ การสอนไม่สามารถทดแทนการบรรยายและการสอนโดยครูอาจารย์ได้ทงั้ หมด สือ่ การสอน
จะใช้ ได้ผลดี ก็ตอ่ เมือ่ มีการใช้ควบคูก่ บั การบรรยายเท่านัน้ หากมีการใช้สอ่ื การสอนเพียงอย่างเดียวโดยไม่มกี ารบรรยายเลย
ผลการเรียนก็จะต่ำ�ลง (Jarc, Feldman, & Heller, 2000) ต่อมามีการทดลองโดยแยกพิจารณาระหว่างนักเรียนทีม่ ี
ความรู้พ้นื ฐานดีกับนักเรียนที่มีความรู้พ้นื ฐานตำ�่ Zhu และ Grabowski (2006) พบว่าสื่อเพื่อการศึกษาสามารถใช้ ได้
ผลดีกับนักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานต่ำ� แต่นักเรียนที่มีความรู้พื้นฐานดีอยู่แล้วจะเหมาะกับการเรียนที่ผู้สอนบรรยายให้ฟัง
มากกว่า จากงานวิจยั ดังกล่าว สามารถอธิบายได้วา่ สือ่ ทีม่ ที ง้ั ภาพและตัวอักษรแสดงควบคูก่ นั ไปจะช่วยทำ�ให้เกิดความเข้าใจ
และความจำ�ต่อเด็กที่มีความรู้พื้นฐานต่ำ� (Mayer & Anderson, 1992, cited in Zhu & Grabowski, 2006) แต่ ใน
ความคิดเห็นของผูเ้ ขียน นักศึกษาทีม่ คี วามรูพ้ นื้ ฐานต�่ำ อาจมีความคุน้ เคยกับสือ่ บันเทิง เช่น การ์ตนู ภาพยนตร์ และดนตรี
มากกว่านักเรียนทีม่ คี วามรูพ้ นื้ ฐานสูง เมือ่ สือ่ การสอนมีรปู แบบคล้ายคลึงกับสือ่ บันเทิง พวกเขาจึงสามารถรับรูแ้ ละเข้าใจ
ได้ดี จนก่อให้เกิดพัฒนาการด้านการเรียนรู้
ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่า สื่อเพื่อการศึกษามีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชน โดยสามารถเพิ่มพูนความรู้
และความเข้ า ใจให้ กั บ พวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในบทเรี ย นที่ ย าก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม การเข้ า ชั้ น เรี ย นและ
การสอนโดยครูหรืออาจารย์ก็มีความสำ�คัญอย่างขาดไม่ ได้
ปัญหาของสือ่ เพือ่ การศึกษาคือ สือ่ เหล่านีต้ อ้ งอาศัยบุคลากร 3 ฝ่าย เพือ่ ทีจ่ ะผลิตสือ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ
(1) ผูท้ ม่ี คี วามตระหนักถึงความสำ�คัญของสือ่ เพือ่ การศึกษาทีจ่ ะสามารถให้ทนุ สนับสนุนในการสร้างสรรค์สอ่ื (2) บุคคลที่มี
ความรู้เกี่ยวกับบทเรียนดังกล่าว และ (3) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสื่อ เช่น คนที่มีความสามารถในการเขียน
โปรแกรม สร้างงานแอนิเมชัน และออกแบบเกมส์ เป็นต้น จึงไม่ ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเกิดสื่อเพื่อการศึกษาขึ้นมาแต่ละชิ้น
และยิ่งไปกว่านั้น ในภาคเรียนหนึ่งๆ นักเรียนจำ�เป็นต้องเรียนถึง 15 สัปดาห์ ทำ�ให้สื่อเพื่อการศึกษาที่ถูกนำ�มาใช้อาจ
ซ้ำ�กัน และจำ�เจ จากปัญหาดังกล่าว นักวิชาการและอาจารย์ได้หนั มาศึกษาสือ่ บันเทิงทีม่ เี นือ้ หาเชิงสร้างสรรค์ ซึง่ สามารถ
ส่งผลดีกับเยาวชนผู้รับชมสื่อ เพราะสื่อที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์เหล่านี้ สามารถถูกใช้ควบคู่กับการสอนได้เช่นกัน
3. สื่อทั่วไปที่มีเนื้อหาในทางสร้างสรรค์
ในฐานะผู้สอนในกลุ่มสาขาวิชานิเทศสาสตร์ ผู้เขียนมีความตระหนักถึงความสำ�คัญของการสร้างสรรค์สื่อที่มี
เนื้อหาเชิงบวก เพราะผู้ที่เรียนจบสาขาวิชานิเทศศาสตร์จะเติบโตไปเป็นผู้ผลิตสื่อหรือร่วมผลิตสื่อในสายอาชีพ โดยการ
ผลิตสือ่ นัน้ จำ�เป็นต้องมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในการพิจารณาว่าเนือ้ หาใดสมควรถูกนำ�เสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสื่อดัง
กล่าวมีเยาวชนเป็นกลุ่มผู้ชมหลัก
เมือ่ สือ่ ทีม่ เี นือ้ หาทีเ่ หมาะสมได้ถกู ผลิตขึน้ สือ่ ดังกล่าวจะสามารถส่งผลดี ให้กบั ผูบ้ ริโภคได้ ไม่นอ้ ย ผูป้ กครองทีจ่ บ
การศึกษาในระดับสูง เช่น ระดับปริญญาตรี มีความเชื่อดังกล่าวเช่นกัน คือ การ์ตูนที่มีเนื้อหาที่ดี สามารถให้ข้อคิด และ
เป็นแหล่งการเรียนรูจ้ ากเด็กเล็ก (Ivrendi & Ozdemir, 2010) เพียงความคิดเห็นของผูป้ กครองอาจมิได้พสิ จู น์ผลกระทบ
ในเชิงบวกได้เท่ากับงานวิจัยที่มีการทดลองจริงกับกลุ่มเยาวชน ตัวอย่างที่พบในงานวิจัยด้านนี้ เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับ
เกมส์ที่มีเนื้อหาในทางบวก Greitemeyer และ Osswald (2011) พบว่าเกมส์เหล่านี้สามารถทำ�ให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เนื้อหา
ที่ดี และนำ�พฤติกรรมที่ดีนั้นไปใช้ ในชีวิตจริง นอกจากนี้ Greitemeyer (2011) ยังพบว่าเกมส์ที่มีเนื้อหาที่ดี มิใช่เป็นเพียง
การเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดี ในกลุ่มผู้เล่น แต่ยังสามารถช่วยลดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและรุนแรงได้อีกด้วย ผลการวิจัยนี้
มีความสอดคล้องกับการค้นพบของ Saleem, Anderson, และ Gentile (2012a) ทั้งสามพบว่าเนื้อหาที่ดีที่แฝงอยู่ ใน
เกมส์นั้น จะช่วยลดความคิดและพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กเล็ก เด็กเล็กจะเล่นกันโดยใช้ความรุนแรงน้อยลง และยังเพิ่ม
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพื่อน (Saleem, Anderson & Gentile, 2012a) นักวิจัยกลุ่มเดียวกันนี้ ได้ศึกษาเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวในเด็กโต และพบว่าเกมส์ที่มีเนื้อหาเหมาะสมนั้นช่วยลดความก้าวร้าว (Aggressiveness)
ในเด็กโตได้เช่นกัน (Saleem, Anderson, & Gentile, 2012b)
นอกจากเกมส์ที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์แล้วนั้น สื่ออื่นๆ ที่มีงานวิจัยรับรองว่าสามารถส่งผลดีกับผู้บริโภคสื่อ คือ
เพลง ภาพยนตร์ ข่าว โฆษณา และสื่อในอินเทอร์เน็ต Prot และคณะ (2014) ได้ค้นพบว่า เนื้อหาที่สนับสนุนจริยธรรม
ในเพลง สามารถก่อให้เกิดความคิด ความรูส้ กึ และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในผูฟ้ งั เพลง เช่น การมีความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ้ น่ื ซึง่ เป็นจิตลักษณะหรืออุปนิสยั ในทางดี เนือ้ หาเชิงสร้างสรรค์สามารถพบได้ ในภาพยนตร์และข่าว สือ่ เหล่านีส้ ามารถ
นำ�เสนอปัญหาสังคมทีย่ งั ไม่ ได้รบั การแก้ ไข ตลอดจนนำ�เสนอประเด็นทีค่ นส่วนใหญ่ควรให้ความสำ�คัญ เช่น ความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคม และความยากจน เป็นต้น การนำ�เสนอประเด็นเหล่านี้ทำ�ให้ผู้รับชมสื่อได้ตระหนัก และหาแนวทางแก้ ไขต่อไป
กล่าวคือ ภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆ สามารถมี Agenda Setting (จัดวาระ) ได้เช่นเดียวกับข่าว เพราะ Agenda Setting
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ทำ�ให้ผู้ชมได้คิด จนเกิดเป็นกระแส หรือ Public Opinion และในที่สุดจะนำ�ไปสู่การแก้ ไขโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
หรือแก้ ไขโดยประชาชนเอง (Brown & Singhal, 1993)
ตัวอย่างภาพยนตร์ทมี่ กี ารจัดวาระ ได้แก่ เรือ่ งหนึง่ ใจ..เดียวกัน (2008) ซึง่ นำ�เสนอเหตุการณ์คขู่ นานกับการสร้าง
รัฐสภาใหม่ ในช่วงดังกล่าว ภาพยนตร์แอนิเมชันเรือ่ ง Zootopia (2016) นำ�เสนอการยอมรับ และความขัดแย้ง ท่ามกลาง
ความหลากหลายของชนชาติที่อยู่ร่วมกัน ถือเป็นการแสดงถึงทางออกของปัญหาและความจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดใน
หลายพื้นที่ ในโลกของเรา รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกวัฒนธรรมของตนเองว่า “Melting Pot” คือการหลอมรวม
วัฒนธรรมอันหลากหลายของชนชาติตา่ งๆ ทีม่ าอาศัยอยู่ ในทีเ่ ดียวกัน ภาพยนตร์ซรี สี ์ เรือ่ ง The Divergent เป็นภาพยนตร์
ที่มีสตรีเป็นผู้นำ�ถึง 5 คน แสดงให้เห็นถึงบทบาทของสตรี ในโลกปัจจุบัน และเรื่อง Star Wars : The Force Awakens
(2015) ที่มีตัวเอกหรือวีรบุรุษเป็นคนเก็บขยะและภารโรง นับว่าเป็นการยกย่องชนชั้นแรงงาน
การสร้างภาพยนตร์และสือ่ บันเทิงเช่นนี้ ถือเป็นการทีผ่ ผู้ ลิตสือ่ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Brown & Singhal,
1997) ผู้ผลิตสื่อต้องมีความตระหนักว่า ผู้ชมมิเพียงใช้สื่อเพื่อความบันเทิง แต่พวกเขายังเรียนรู้จากสื่อ ทั้งโดยตั้งใจและ
ไม่ตั้งใจ (Brown & Singhal, 1990) องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล และสถาบันการศึกษา ถึงจะมิใช่
ผู้ผลิตสื่อโดยตรง ก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาในสื่อได้ (Strasburger & Hogan, 2013) เช่น การให้ข้อเสนอ
แนะกับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทย เป็นต้น
ภาพยนตร์บางเรื่องที่นำ�เสนอเหตุการณ์รุนแรง เช่น การฆาตกรรม ยังสามารถส่งผลดี ในผู้ชมได้ ในบางแง่มุม
อย่างในผู้ชมที่รับชมภาพยนตร์แนวฆาตกรรมและสืบสวนสอบสวน พวกเขาจะได้รับการปลูกฝังให้ช่วยเหลือผู้อื่นที่
ถูกทำ�ร้าย (Hust et al., 2013) ซึ่งอาจเป็นการเลียนแบบพฤติกรรมของตัวละครฝ่ายดี ในภาพยนตร์ พราว อรุณรังสีเวช
(Arunrangsiwed, 2015) อิสรี ไพเราะ (Pairoa & Arunrangsiwed, 2016) และปวิตร มงคลประสิทธิ์ (Mongkolprasit
& Arunrangsiwed, 2016) ได้ศึกษาสาเหตุที่นำ�มาซึ่งการเลียนแบบพฤติกรรมตัวละครในสื่อ หนึ่งในสาเหตุดังกล่าวคือ
การอินไปกับตัวละครตัวเอก ตัวละครที่ผู้ชมมักจะอินและเลียนแบบพฤติกรรมมีลักษณะดังนี้ ตัวละครนั้นต้องมีความเป็น
คนดี เป็นวีรบุรุษหน้าตาดี และเป็นตัวละครที่มีความคล้ายคลึงกับตัวผู้ชมเอง
สื่อต่างๆ ยังเป็นช่องทางที่สามารถใช้ส่งสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การรณรงค์เกี่ยวกับ
สุขภาพ ความรับผิดชอบทางเพศ และการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งสามารถถูกประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการโฆษณาทาง
โทรทัศน์ ทางวิทยุ และทางอินเทอร์เน็ต (Keller & Brown, 2002) ช่องทางการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีความสำ�คัญ
ไม่น้อย เพราะเป็นช่องทางที่สามารถนำ�สื่อที่มีอยู่เดิมหลายชนิดมาจัดแสดงและสามารถถูกค้นหาได้ง่ายโดยคนทั่วไป
นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย ในทุกๆ ระดับ ตั้งแต่การสื่อสารกับตนเอง การสื่อสารกับ
กลุ่ม ตลอดจนการสื่อสารกับประชาชนทั้งประเทศ เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี โดยผู้ดูแล
เว็บไซต์สามารถสร้างผลดี ให้กับกลุ่มผู้ ใช้ ได้ ไม่น้อย Han และ Brazeal (2015) พบว่า เมื่อผู้เข้าใช้เว็บไซต์เห็นผู้ ใช้คน
อืน่ ๆ เขียนโต้ตอบสือ่ สารด้วยคำ�พูดทีส่ ภุ าพ เขาก็จะใช้ค�ำ พูดทีส่ ภุ าพตาม Arunrangsiwed (2013) ได้ศกึ ษาประสิทธิภาพ
การนำ�เว็บไซต์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และวัฒนธรรม; ในการควบคุมระดับความ
รุนแรง และกลุ่มผู้ชมวิดีิโอในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Youtube มีผลการสำ�รวจ พบว่า วิดี โอใน Youtube มีระดับความ
รุนแรงน้อยกว่ารายการโทรทัศน์ทั่วไป (Weaver, Zelenkauskaite, & Samson, 2012) นอกเหนือจากการบริหารและ
ดูแลสื่อออนไลน์แล้ว ผู้ ใช้สื่อเองสามารถเลือกใช้งานสื่อออนไลน์ ในเชิงสร้างสรรค์ เช่น แม่ที่มีลูกเล็ก ได้ ใช้สังคมออนไลน์
ในการปรึกษา และขอความช่วยเหลือจากผูอ้ นื่ เกีย่ วกับการเลีย้ งลูก (Morris, 2014) และ Bannon, McGlynn, McKenzie,
และ Quayle (2015) ยังพบว่าเยาวชนสามารถเรียนรู้ความเป็นตนเองและรู้จักตนเองมากขึ้นจากการใช้สังคมออนไลน์
Chiu, Cheng, Huang, และ Chen (2013) ได้สนับสนุนว่า การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมออนไลน์และการรู้จักตัวตนของ
ตนเอง ทำ�ให้ผู้ ใช้สังคมออนไลน์มีความรู้สึกดี ในระหว่างการใช้งานในสื่อนั้นๆ
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้วา่ สือ่ ต่างๆ สามารถถูกนำ�เสนออย่างสร้างสรรค์ มิใช้เพียงด้วยศิลปะ แต่ดว้ ยเนือ้ หา
ทีช่ ว่ ยพัฒนาคน แนะแนวทางการดำ�เนินชีวติ ส่งเสริมให้สงั คมตระหนักต่อปัญหา ตลอดจนมีการแก้ ไขปัญหาต่างๆ เมือ่ ทราบ
เช่นนี้แล้ว สถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง และครู อาจารย์ จึงเห็นสมควรว่า สื่อที่มีเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์เหล่านี้ ควรที่
จะถูกนำ�มาใช้ ในห้องเรียน
4. การใช้สื่อที่มีอยู่เดิมเพื่อการศึกษา
นักวิชาการไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าการบริโภคสือ่ บันเทิง (Sloan, Sawyer, Warner, & Jones, 2014) และการใช้
สังคมออนไลน์ (Ellison, Vitak, Gray, & Lampe, 2014; Theocharis & Quintelier, 2016) เป็นส่วนสำ�คัญของชีวิต
หลายคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนซึ่งมีแรงจูงใจที่จะใช้สื่อดังกล่าว และได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่พวกเขาต้องการจาก
การใช้สื่อเหล่านี้ (นนทกฤช ภพชนกนันท์, ภัสวลี นิติเกษตรสุทร, และธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ, 2559) จึงเกิดเป็นคำ�ถาม
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เกี่ยวกับการนำ�สื่อที่กลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชนมีความคุ้นเคยและชื่นชอบ มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ในชั้นเรียน การใช้
สื่อบันเทิงประกอบการเรียนการสอนจะทำ�ให้เกิดผลดีและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ได้หรือไม่?
Turan (2014) ได้สมั ภาษณ์ครูผสู้ อนคณิตศาสตร์ และสรุปความคิดเห็นของครูได้วา่ ถ้านำ�ตัวการ์ตนู ทีเ่ ด็กนักเรียน
ชื่นชอบมาใส่ ในบทเรียนคณิตศาสตร์ น่าจะทำ�ให้เด็กๆ มีความสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น แต่ ณ ที่นี้ การนำ�ตัวการ์ตูน
หรือสือ่ บันเทิงมาประกอบอย่างเดียวนัน้ อาจไม่เพียงพอทีจ่ ะดึงดูดให้นกั เรียนทุกคนตัง้ ใจเรียน เพราะสิง่ ทีจ่ ะทำ�ให้นกั เรียน
มีความสนใจการเรียนในชัน้ เรียนมากยิง่ ขึน้ คือตัวของผูส้ อนเองทีจ่ ะทำ�ให้ผเู้ รียนค้นพบว่า ผูส้ อนคือผูบ้ ริโภคสือ่ เช่นเดียวกับ
ผูเ้ รียน เขามีความชอบและมีความเข้าใจรสนิยมของผูเ้ รียน Simon (2012) ได้ ใช้ค�ำ ว่า Connoisseurship ซึง่ มีความหมายว่า
การที่ครูมีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ และเมื่อผู้เรียนเห็นเช่นนั้น จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวของครู โดยกรณีศึกษา
ในบทความดังกล่าวครูที่มีลักษณะเช่นนี้สามารถทำ�ให้นักเรียนที่เรียนอ่อนและไม่ค่อยกล้าแสดงออก กลายมาเป็นคนที่มี
ส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น และกล้าที่จะพูดคุยกับผู้สอน สิ่งที่ Simon (2012) ได้แนะนำ�และทดลองปฏิบัตินั้นตรงกับ
หนึง่ ใน 10 ลักษณะของผูส้ อนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เขียนโดย Coombe (2014) โดยข้อดังกล่าว มีเนือ้ ความว่าผูส้ อนควรเรียนรู้
วัฒนธรรมของผู้เรียน สามารถพูดคุยกับผู้เรียนด้วยภาษาเดียวกันได้ รวมถึงสามารถให้กำ�ลังใจ และเป็นแรงบันดาลใจ
ให้แก่ผู้เรียน
นอกจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนชื่นชอบแล้วนั้น ผู้สอนควรสื่อสารด้วยวิธีการเดียวกับผู้เรียน เช่น
ใช้เฟซบุ๊กแทนอีเมล การที่ผู้สอนใช้เฟซบุ๊ก ติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน เป็นการทำ�ให้ผู้เรียนไม่ต้องมีการปรับตัวเพื่อสื่อสาร
ในรูปแบบที่ตนไม่คุ้นเคย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี โอกาสพูดคุยกับผู้สอนนอกชั้นเรียน ทั้งเรื่องเรียน และ
เรื่องอื่นๆ ที่สนใจ ในฟซบุ๊กยังมีสิ่งที่ผู้ ใช้ชอบร่วมกัน (Mutual Interest) เช่น สถานที่ ภาพยนตร์ และเพลง เป็นต้น
เมือ่ ผูเ้ รียนเห็นว่าครูอาจารย์ของตนชืน่ ชอบในสิง่ เดียวกับตน ก็จะเกิดความรูส้ กึ ว่ามีอะไรๆ เหมือนๆ กัน (Shared Identity)
และเกิดความรู้สึกเป็นกันเองกับอาจารย์ (Grosseck, Bran, & Tiru, 2011)
การใช้สื่อบันเทิงที่นักเรียนนักศึกษาสนใจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน มีตัวอย่างเช่น การฉายภาพยนตร์ที่
นักศึกษาชื่นชอบเพื่ออธิบายบทเรียน (Arunrangsiwed, 2016) วิธีดังกล่าวสามารถทำ�ให้เกิด Shared Identity เพราะ
ผูเ้ รียนจะทราบว่าครูหรืออาจารย์รจู้ กั ภาพยนตร์หรือการ์ตนู เรือ่ งเดียวกับทีพ่ วกเขาชืน่ ชอบ ตัวอย่างการนำ�ภาพยนตร์มา
ใช้เพื่อการสอนที่ผู้เขียนบทความเคยทดลองปฏิบัติคือ การนำ�ภาพยนตร์แนว Action ที่เต็มไปด้วยวิกฤต อย่างเรื่อง
Batman: The Dark Knight (2008) หรือ Terminator Genisys (2015) มาให้นักศึกษานิเทศศาสตร์ได้ศึกษาเรียนรู้
การใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อตอบรับกับวิกฤต ซึ่งกลยุทธ์นี้ถูกเขียนขึ้นโดย Coombs (2007) ภาพยนตร์แอนิเมชันของ
บริษัท Walt Disney ยังสามารถนำ�มาใช้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กเล็กได้อีกด้วย (ธนาวรรณ อัศวราชันต์,
2558) ในสหรัฐอเมริกา การเรียนวิชาจิตวิทยาในระดับปริญญาตรี จะมีการนำ�ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลจิตเวช
และสถานกักกันมาเป็นกรณีศึกษา ให้นักศึกษาวิเคราะห์อาการทางจิตของตัวละครแต่ละตัว ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่อง One
Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) และ Girl, Interrupted (1999) และในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เคยมี
การฉายภาพยนตร์เรื่อง Do the Right Thing (1989) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่
สถาปนิกต้องคำ�นึงถึงในการออกแบบสิ่งที่แปลกใหม่และนำ�คนกลุ่มใหม่ๆ (ผู้ ใช้อาคาร) เข้าไปในชุมชนนั้นๆ
ตัวอย่างข้างต้น เป็นการนำ�สื่อบันเทิงที่ผู้เรียนรู้จักเข้ามาใช้ ในการสอน แต่นั่นมิใช่วิธีการเดียวที่ผู้สอนสามารถ
ทำ�ได้ ผูส้ อนสามารถนำ�กิจกรรมทีแ่ ฟนๆ ของสือ่ บันเทิงชืน่ ชอบเข้ามาเป็นกิจกรรมในชัน้ เรียน เช่น การเขียนนิยายต่อเติม
จากภาพยนตร์ หรือการ์ตนู การวาดภาพตัวการ์ตนู ทีผ่ เู้ รียนชอบ การทำ�วิดิโอทีม่ แี นวคิดคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ทผี่ เู้ รียน
สนใจ เป็นต้น การนำ�กิจกรรมเหล่านี้มาใช้ ในชั้นเรียนจะก่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Arunrangsiwed & Beck,
2016) นักวิจัยในด้านการศึกษาได้ ให้ข้อแนะนำ�จากการทดลองใช้กิจกรรมดังกล่าวกับนักเรียนของตนเองว่า การเขียน
นิยายต่อเติมจากสือ่ บันเทิงทีผ่ เู้ รียนชืน่ ชอบสามารถช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเขียนได้ยาวขึน้ และเขียนได้ดขี นึ้ (Black, 2006;
Black, 2009; Chen, 2007) เมื่อผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำ�การบ้าน สิ่งที่ตามมาคือ พวกเขาจะสามารถเรียน
ได้ดีและประสบความสำ�เร็จในการศึกษา (Trautwein & Lüdtke, 2009) Bahoric และ Swaggerty (2015) ผู้มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะการรู้ทันสื่อ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แนะนำ�ให้ครูอาจารย์ ใช้กิจกรรมของแฟนๆ ของสื่อ
มาใช้ ในการเรียนการสอน เพราะจะทำ�ให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ ต้องการเรียนรู้ และสร้างสรรค์งานด้วยตนเอง
ผู้เรียนยังมี โอกาสเรียนรู้นอกชั้นเรียนและใช้เทคโนโลยีประกอบในระหว่างการทำ�กิจกรรม และสามารถโพสต์ผลงาน
ในอินเทอร์เน็ตเมื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานสำ�เร็จ ผู้สอนสามารถออกแบบโจทย์ที่เน้นทักษะการรู้ทันสื่อ เช่น ให้เขียนเนื้อเรื่อง
ของภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งใหม่ โดยใช้ โครงเรื่องเดิม แต่ผู้เรียนต้องปรับปรุงเนื้อหาให้มีความอยุติธรรมทางสังคม
ลดลง โดยขจัดการสุ่มเดาคนอื่นล่วงหน้าจากลักษณะภายนอก (Stereotype) และการให้ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
โดยเฉพาะสตรี (Feminism) และชนกลุ่มน้อยหรือผู้ด้อยโอกาส (Minority)
ดังนั้นจึงสามารถสรุป ได้ว่าในกิจกรรมหนึ่งๆ หากมีการวางแผนการใช้สื่อและการทำ�กิจกรรมอย่างดีแล้ว
จะสามารถเอือ้ อำ�นวยประโยชน์แก่ผเู้ รียนได้มากมาย ทัง้ ทักษะการคิดริเริม่ สร้างสรรค์ การพัฒนาจริยธรรม การรูท้ นั สือ่

วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559

ทักษะการใช้เทคโนโลยี และยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เกิดความสนใจที่จะต่อยอดความรู้ด้วยตนเอง
รวมถึงการฝึกทักษะนอกชั้นเรียนที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา
5. ประสบการณ์การใช้สื่อที่มีอยู่เดิมเพื่อการศึกษา
ผูเ้ ขียน (ชือ่ แรก) ได้ทดลองนำ�ภาพยนตร์มาใช้เป็นสือ่ การสอน เพราะได้ตระหนักเห็นถึงความสำ�คัญของการใช้สอ่ื
สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ (Arunrangsiwed, 2016) โดยหัวข้อแรกที่นำ�มาให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์คือ การใช้กลยุทธ์
การสื่อสารเพื่อตอบรับกับวิกฤต (Situational Crisis Communication Theory) ซึ่งเขียนขึ้นโดย Coombs (2007) ผู้
สอนจะบรรยายถึงกลยุทธ์การรับมือกับวิกฤต 16 ข้อ แก่นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ เมื่อบรรยายเสร็จ
ผู้เรียนจะได้ชมภาพยนตร์ที่มีเหตุการณ์วิกฤตอยู่ และวิเคราะห์ว่าตัวละครใช้กลยุทธ์ข้อใดในการรับมือกับวิกฤต
ในกระบวนการนี้ ผู้เรียนจะชมภาพยนตร์ 4 เรื่อง สัปดาห์เว้นสัปดาห์ ที่ต้องมีการเว้นเนื่องจากผู้เรียนและผู้สอน
จะอภิปรายผลการวิเคราะห์รว่ มกัน หลังจากทีก่ จิ กรรมเสร็จสิน้ ลง ผลทีผ่ สู้ อนได้พบคือผูเ้ รียนมีความเข้าใจกลยุทธ์การรับมือ
กับวิกฤตมากขึน้ เรือ่ ยๆ แต่ผลการวิเคราะห์ของภาพยนตร์เรือ่ งที่ 3 และ 4 มีความแตกต่างกันไม่มาก จำ�นวนข้อทีส่ ามารถ
วิเคราะห์ได้ถูกต้อง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ จึงสามารถสรุปได้ว่า ผู้ที่จะนำ�วิธีการสอนนี้ ไปใช้ สามารถให้
ผู้เรียนวิเคราะห์ภาพยนตร์เพียง 3 เรื่องก็เพียงพอ ไม่จำ�เป็นต้องมีการชมภาพยนตร์เรื่องที่ 4
ในภาคเรียนต่อมา ผู้สอนได้ ใช้วิธีการสอนเช่นนี้กับนักศึกษานิเทศศาสตร์อีก 2 กลุ่ม โดยใช้ภาพยนตร์เรื่อง
Zootopia (2016) หัวข้อที่ ให้วเิ คราะห์คอื Stereotype และ Anti-Stereotype Stereotype คือ การสุม่ เดาผูอ้ น่ื ล่วงหน้า
จากลักษณะภายนอก เช่น ชายผิวดำ�ต้องเต้นแร็พเก่ง หรือหญิงผิวดำ�มักเป็นม่ายทีเ่ ลีย้ งลูกตามลำ�พัง และ Anti-Stereotype
คือ การยอมรับว่าลักษณะนิสัยและความสามารถของผู้อื่น ไม่ ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะภายนอก เช่น การยอมรับว่าผู้หญิง
ก็สามารถเรียนฟิสิกส์ ได้ดีเทียบเท่ากับผู้ชาย เป็นต้น การสอนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ
ยังไม่ ได้ถูกวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด แต่สิ่งที่ผู้สอนได้พบระหว่างการทำ�อภิปรายหลัง
วิเคราะห์ภาพยนตร์นั้น คือผู้เรียนเห็นถึงข้อเสียของ Stereotype และแสดงความตั้งใจว่าจะไม่ตัดสินคุณค่าของผู้อื่น
เพียงเพราะเพศ ชนชั้น หรือเชื้อชาติ
จากการสอนด้วยการให้วิเคราะห์ภาพยนตร์ ในภาคเรียนแรก วิธีการนี้สามารถเพิ่มความเข้าใจและการวิเคราะห์
เชิงวิชาการให้แก่ผเู้ รียน ส่วนในภาคเรียนต่อมาผูเ้ รียนได้แสดงให้ผสู้ อนเห็นในการอภิปรายร่วมกันว่า ได้เรียนรูเ้ รือ่ งคุณค่า
ของมนุษย์ และคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ ผูเ้ รียนได้แสดงความตัง้ ใจว่าจะนำ�ไปปฏิบตั ิในชีวติ จริง ผูเ้ ขียนบทความมีความเชือ่
มั่นว่า ครูและอาจารย์ที่จะนำ�วิธีการสอนนี้ ไปใช้ จะใช้ ได้ผลดีเช่นกัน แต่ต้องคัดเลือกภาพยนตร์ ให้เหมาะกับหัวข้อที่จะ
ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ และควรตัดบางฉากที่ ไม่เหมาะสมออกไปเสียก่อน
จากบทความ สามารถสังเกตเห็นวิวัฒนาการของงานวิจัย โดยเริ่มจากการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ
การนำ�สือ่ บันเทิงทีม่ อี ยูแ่ ล้วมาใช้ ในชัน้ เรียน และท้ายทีส่ ดุ คือการให้ โจทย์แก่ผเู้ รียนเพือ่ คิดวิเคราะห์ปรับปรุงสือ่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ให้มเี นือ้ หาทีเ่ หมาะสมยิง่ ขึน้ การใช้สอื่ ในการเรียนการสอนถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญสำ�หรับครูและอาจารย์ ในทุกสาขาวิชา และ
การผลิตสื่อที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์เป็นหัวข้อที่ควรปลูกฝังให้กับนักศึกษานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้พวกเขาควรได้ฝึกปฏิบัติการ
วางโครงเรื่อง การนำ�เสนองาน ตลอดจนการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่อยู่ ในรูปแบบสื่อตามสาขาวิชาที่ตนเรียนอยู่ โดยเน้น
ให้ผู้รับชมสื่อได้รับสารที่มีคุณค่าแก่สังคมและชวนให้คิดวิเคราะห์ตาม ผู้ผลิตสื่อยังควรที่จะหลีกเลี่ยงการนำ�เสนอ
ความรุนแรงทีด่ สู มจริงเกินไป และควรคิดค้นหาวิธที �ำ ให้สอ่ื ภาพยนตร์รวมถึงการ์ตนู สำ�หรับเด็ก มีความบันเทิงสนุกสนานได้
โดยไม่จ�ำ เป็นต้องเพิม่ ระดับความรุนแรง งานวิจยั และบทความวิชาการในอนาคต ควรมีการทดลองนำ�สือ่ มาใช้เพือ่ การศึกษา
ตัง้ แต่สอ่ื เพือ่ การศึกษาทีผ่ ลิตขึน้ เอง สือ่ บันเทิงทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ตลอดจนการนำ�กิจกรรมของแฟนๆ ของสือ่ มาปรับใช้เป็นการบ้าน
ของผูเ้ รียน และท้ายทีส่ ดุ ควรมีการประเมินการเรียนรูต้ ามหัวข้อทีต่ อ้ งการสอน ว่าการเรียนรู้ โดยใช้สอ่ื เป็นเครือ่ งมือนัน้
มีผลดีมากน้อยเพียงใดและอย่างไร หากมีผลงานวิชาการลักษณะนีถ้ กู ตีพมิ พ์เผยแพร่และได้รบั การสานต่อโดยการนำ�ไป
ปฏิบตั อิ ย่างแพร่หลาย ผูเ้ ขียนหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าการเรียนการสอนทัง้ ในโรงเรียนและระดับอุดมศึกษาจะได้รบั การพัฒนา
ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และความสนใจของพวกเขาที่มีต่อเนื้อหาที่เรียน
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