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ดา้นสื่อวิชาสขุศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 

ผูว้ิจยั วิศวกร คณุสตัย ์
ปรญิญา การศึกษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
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อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วม อาจารย ์ดร. สิงหา จนัทนข์าว  

  
การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูโ้ดยการใช้แนวคิด

หอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีต่อความรอบรูด้า้นสื่อวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 โดย
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัของนักเรียนกลุ่มทดลอง  และ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลอง
กบันกัเรียนกลุม่ควบคมุ กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 81 คน เครื่องมือที่
ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1.แบบส ารวจและแบบวัดความรอบรูด้า้นสื่อ 2.แผนการจดัการเรียนรู้
โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น จ านวน 4 แผน 3.แบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ(อตันยั) สถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะหผ์ล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส าหรบัการเปรียบเทียบความรอบรู้
ดา้นสื่อหลังการจัดการเรียนรู  ้วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถิติ t-test ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลจากการวิจยัพบว่า 1.นกัเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบั
ดา้นมีคะแนนเฉลี่ยของความรอบรูด้า้นสื่อหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 2.นกัเรียนกลุม่ทดลองที่ไดร้บั
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นและกลุ่มควบคุมที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ
ปกติหลงัการทดลองนกัเรียนกลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยความรอบรูด้า้นสื่อสงูกว่ากลุม่ควบคมุ 
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This research aims to examine the effect of flipped classroom approach on 

media literacy of the grade 8 students by comparing the mean scores of experimental 
group’s media literacy pretest and posttest and comparing the mean scores of the 
media literacy tests between experimental and control groups. This research conducted 
with eighty-one students of Grade 8. The instruments included questionnaires and 
media literacy tests, flipped classroom lesson plans and media literacy subject test. The 
data were statistically analyzed using t-test score, mean and standard derivation (SD). 
For comparing media literacy between before and after received learning management, 
t-test is used at the .05 level of significance. The research finding shown that the mean 
scores of the experimental group gained more after they received treatment. Moreover, 
the mean scores of the experimental group is significantly higher than the control group. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการใช้
เทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็วเพื่อมุ่งสูส่งัคมแบบดิจิตอล ส่งผลกระทบใหบ้รบิทและวิถีชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต จะเห็นไดจ้ากขอ้มูลทางสถิติในปี พ.ศ. 2561 จากจ านวนประชากรของ
ประเทศไทยทัง้หมด 69 ลา้นคน พบว่ามีผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตกว่า 57 ลา้นคน และเป็นกลุ่มคนที่ใชง้าน 
สื่อออนไลน์ (Social Media) ทั้งสิ ้น 51 ล้านคน (www.brandbuffet.in.th, 2561) ซึ่งมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา จากรายงานการส ารวจพฤติกรรมกลุ่ มผู้ใช้
อิน เตอร์เน็ ต  (Internet) ในประเทศไทยประจ าปี  2560 (ส านักงานพัฒ นาธุ รกรรมทาง 
อิเล็กทรอนิกส์. 2560) ที่ ได้ส  ารวจเมื่ อเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2560 จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 25101 คน มีการสุ่มตัวอย่างจากผูใ้ชอิ้นเตอรเ์น็ตที่ตอบแบบสอบถามออนไลน ์
พบว่าการใช้สื่ออินเตอรเ์น็ต 7 อันดับแรก ได้แก่ ยูทูป (YouTube) 97.1%, เฟสบุ๊ค Facebook 
(96.6%), ไลน ์(Line) 95.8%, อินสตาแกม (Instagram) 56%,พันทิพ (Pantip) 54.7%, ทวีตเตอร ์
(Twitter) 27.6% และ วอทแอป (WhatsApp) 12.1% และเมื่อพิจารณาข้อมูลเนื ้อหาที่มีอยู่ ใน
เว็บไซตข์า้งตน้พบว่ามีทัง้สว่นของเนือ้หาที่เป็นประโยชนแ์ละที่ไม่เป็นประโยชนก์่อใหเ้กิดโทษ โดย
อินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นสื่อที่ ยากที่สุดในการควบคุมและดูแล  เพราะข้อมูลเนื ้อหาสาระที่
แพร่กระจายอยู่นั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อจากโทรทัศนส์าธารณะที่เขา้ถึงประชาชนในวงกวา้ง และสื่อ
อินเตอรเ์น็ตซึ่งเป็นสื่อไรก้ารควบคมุสามารถใชส้มารท์โฟน อินเตอรเ์น็ตไรส้าย 4G ที่ท าใหส้ามารถ
เขา้สู่อินเตอรเ์น็ตเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกส าหรบัทุกคน ท าใหเ้ด็กซึ่งมีวุฒิภาวะยังไม่เพียงพอ
และขาดทักษะในการใชส้ื่อเทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ต ส่งผลท าใหเ้กิดผลเสียต่อการด ารงชีวิตทั้งใน
ดา้นสขุภาพกายและสขุภาพจิตของเด็ก และยงัท าใหเ้กิดค่านิยม ความคิด ทศันคติ และพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสงัคม และสื่อเทคโนโลยี จากการส ารวจของนักวิชาการสถาบนัการ
สื่อสารสาธารณะ (สวส.) นายธาม เชือ้สถาปนศิริ ไดก้ล่าวถึง 13 พฤติกรรมดา้นลบของการใชส้ื่อ
อินเทอร์เน็ตของเยาวชนไทย  1.ใช้สื่อมากเกินไปในแต่ละวัน  เสพติดอินเทอร์เน็ต  2.ใช้สื่อ
เปิดเผยอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายสาธารณะ 3.ใช้สื่อเข้าถึงเนื ้อหาที่
อนัตราย สื่อลามก  อนาจาร สิ่งเสพติด และการพนนัต่างๆ 4.ใชส้ื่อในธุรกรรมการเงิน ซือ้ขาย การ
เป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆที่ไม่เหมาะสม 5.ใช้สื่อเลียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงและการต่อต้าน
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สงัคม 6.ใชส้ื่อบนเครือข่ายสนทนาออนไลน ์และน าไปสู่การลอ่ลวงทางออนไลน ์7.ใชส้ื่อออนไลนท์ี่
ไรส้าระ มุ่งเนน้เสพความบนัเทิงมากเกินไป 8.ใชส้ื่อสรา้งสถานะภาพทางสงัคม สรา้งตวัตนเสมือน 
ติดกับดักการมีชื่อเสียง 9.ใชส้ื่อในการรงัแก กลั่นแกลง้ ลอ้เลียน ประณามเพื่อนทางสื่อออนไลน ์
10.ใชส้ื่อสรา้งความเกลียดชงั อคติ 11.ใชส้ื่อที่ขาดทกัษะในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
12.ใชส้ื่อเพื่อลอกการบ้าน ท ารายงานวิชาการ คัดลอกขโมยขอ้มูล และ13.ใช้สื่อเพื่อการสรา้ง
กระแสอารมณต่์างๆ 

ดังนัน้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กติดการใชอิ้นเตอรเ์น็ตไม่เพียงแต่เป็นปัญหาที่ส  าคัญใน
ประเทศไทยเพียงเท่านั้น แต่ในต่างประเทศก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากผูป้กครอง พ่อ 
และแม่ยังไม่เห็นถึงความส าคญัของการใชส้ื่อเทคโนโลยี อีกทัง้เด็กยงัสามารถเขา้ถึงสื่อ อินเตอร ์( 
Internet) ไดง้่ายหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่มีอยู่มากมาย เว็บไซตต่์าง ๆ 
และรูปแบบของเกมออนไลน์ ท าให้เด็กสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทั้งที่บ้าน 
หา้งสรรพสินคา้ และรา้นอินเตอรเ์น็ตส่งผลใหเ้ด็กใชอิ้นเตอรเ์น็ตเกินความจ าเป็น และเกิดปัญหา
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมากขึน้ 

ในขณะที่ รัฐบาลเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศเพื่อใหก้า้วทันต่อสงัคมโลก แต่เด็กและเยาวชนของประเทศยัง
ขาดความรอบรูด้า้นสื่อ (Media Literacy) จึงท าใหก้ระทรวงศกึษาธิการไดต้ระหนกัถึงปัญหา และ
ความส าคัญของการใช้สื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงได้บรรจุเนือ้หาสาระความรูเ้ก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยี ไวใ้นกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา สาระที่ 4  การสรา้งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค มาตรฐาน พ.2.1 คือเห็นคุณค่า และมีทักษะในการสรา้งเสริมสุขภาพ การ
ด ารงสขุภาพ การปอ้งกนัโรคและการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ ตวัชีว้ดั ม 2/2 วิเคราะหผ์ล
ของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ ในโลกของปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมดิจิตอลที่มี
เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้ สื่อการเรียนรูท้ี่ทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีที คอมพิวเตอรช์่วยใหเ้ราเพิ่มความสามารถในการ
ค านวณและประมวลผลขอ้มูลต่างๆไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย า อีกทั้งยังสามารถเก็บ
ส ารองขอ้มูลไดม้ากขึน้ เครือข่ายสื่อสารท าใหเ้ราติดต่อถึงกันไดง้่าย ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมอย่างรวดเร็ว สงัคมใหม่จึงเป็นสงัคมที่ตอ้งพึ่งพาไอซีที (ยืน ภู่วรวรรณ. 2555) อย่างไรก็
ตามการจัดการเรียนรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีในการศึกษาไทยก็ยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่ องจาก 
ปัจจยัทางดา้นสิ่งแวดลอ้มและตัวของบุคลากรไม่เอือ้อ านวยต่อการจดัการเรียนรู ้เช่น อปุกรณไ์ม่
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เพียงพอต่อจ านวนนกัเรียน ผูส้อนขาดความรูค้วามเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี งบประมาณในการ
จัดการศึกษา ปัญหาความเหลื่อมล า้ทางดา้นสงัคม เป็นตน้ โรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณ
ส าหรบัการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเพราะโรงเรียนจะได้รบังบประมาณตามจ านวนหัวของ
นกัเรียนเมื่อจ านวนนกัเรียนนอ้ยงบประมาณที่ไดร้บัก็นอ้ยตามไปดว้ยท าใหม้ีปัญหาขาดแคลนทัง้
ครุภณัฑแ์ละอุปกรณก์ารเรียนการสอนที่จ  าเป็นเฉพาะการขาดแคลนหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
(สมบติั ธ ารงธัญวงศ.์ 2557) ปัญหาเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยส่วนใหญ่นัน้ ไดแ้ก่ปัญหาความ
พรอ้มของผู้สอน ผู้สอนยังขาดความพรอ้มในการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคโนโลยี ครูผู้สอนไม่เห็น
ความส าคัญของนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ ขาด
ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในการใชส้ื่อเทคโนโลยี สรา้งสื่อและสารสนเทศ หรืออปุกรณต่์าง 
ๆ เพื่อจัดการเรียนรู ้การที่จะพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพไดน้ั้น ก็จะตอ้งเริ่มจากการพัฒนา
ผูส้อนก่อน ปัญหาดา้นวสัดุ อปุกรณ ์งบประมาณ คือ ยงัขาดงบประมาณในการพฒันานวตักรรม 
ปัญหาดา้นสภาพการเรียนการสอนเด็กมีความแตกต่างกนัดา้นสติปัญญา ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ 
และดา้นสงัคม ปัญหาสขุภาพต่าง ๆ นีก้็ท าใหเ้ด็กมีการตอบสนองรบัรูก้ารเรียนการสอนไดไ้ม่เท่า
เทียบมกนั ท าใหม้ีผลต่อสภาพการจดัการเรียนรู ้(จนัทวรรณ ปิยะวฒัน.์ 2555)  

จากการทบทวนเอกสารงาน วิจยัที่ผ่านมา 5 ปี พบว่า วิธีการจดัการเรียนรูท้ี่สรา้งความ
รอบรูด้า้นสื่อไดน้ัน้มีหลากหลายวิธี การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น เป็นอีกหนึ่งรูปแบบ
การจัดการเรียนรูท้ี่ค  านึงถึงการสรา้งสรรคอ์งค์ความรูด้้วยตัวของผูเ้รียนเองตามทักษะ ความรู้
ความสามารถและสติปัญญาตามความสามารถทางการเรียนรูข้องแต่ละคน (Self-Paced) ผ่าน
รูปแบบและกิจกรรมทั้งในหอ้งเรียนที่เกิดจากการสอนทางตรงจากครูผู้สอน และกิจกรรมนอก
ห้องเรียนจากผ่านสื่อเทคโนโลยี (ICT) หลากหลายประเภทที่มีในปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนต้องใช้
กระบวนการคิดวิเคราะหใ์นการศกึษาขอ้มลูจากแหล่งสารสนเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยี (ICT) เพื่อให้
เกิดมโนทัศน์รวบยอดของเนื ้อหาและท าความเข้าใจถึงความเรื่องราวหรือเนื ้อเรื่องต่าง ๆ ว่า
ประกอบดว้ยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรือความประสงคส์ิ่งใด ที่ส  าคญันัน้แต่ละเหตกุารณเ์ก่ียวพนักัน
อย่างไรบา้ง อีกทัง้เป็นการพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถอธิบายการแกปั้ญหาไดอ้ย่างชดัเจนและมีเหตุ
มีผล สามารถน าเอาทกัษะการคิดวิเคราะหท์ี่เกิดขึน้นัน้ไปประยุกตใ์ชต่้อไปไดใ้นอนาคต (วสนัต ์ศรี
หิรญั. 2560) การจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) ซึ่ง
เป็นแนวคิดการเรียนการสอนเน้นการ สรา้งผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรูแ้บบรอบดา้นหรือ Mastery 
Learning นัน้จะมีองคป์ระกอบส าคัญที่เกิดขึน้  4 องคป์ระกอบที่ เป็นวัฏจกัร (Cycle) หมุนเวียน
กนัอย่างเป็นระบบ ซึ่งองคป์ระกอบทัง้ 4 ที่เกิดขึน้ไดแ้ก่ 1.การก าหนดยทุธวิธีเพิ่มพนูประสบการณ์ 
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(Experiential Engagement) โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ชี ้น า แนะวิธีการเรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนเพื่อให้
ผูเ้รียนศึกษาเนือ้หาโดยอาศยัวิธีการที่หลากหลายช่องทาง ทัง้การใชก้ิจกรรมที่ก าหนดขึน้เองผ่าน
เกมสถานการณ์จ าลอง สื่อปฏิสมัพันธ ์การทดลอง หรืองานดา้นศิลปะแขนงต่าง ๆ 2.การสืบคน้
เพื่อใหเ้กิดมโนทัศนร์วบยอด (Concept Exploration) โดยครูผูส้อนเป็นผูค้อยชีแ้นะใหก้ับผูเ้รียน
จากสื่อหรือกิจกรรมหลายประเภทเช่น สื่อประเภทวิดีโอบนัทึกการบรรยาย การใชส้ื่อบนัทึกเสียง
ประเภท Podcasts การใช้สื่อ Websites หรือสื่อออนไลน ์Chats 3.การสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างมี
ความหมาย (Meaning Making) โดยผูเ้รียนเป็นผูบ้รูณาการสรา้งทกัษะองค ์ความรูจ้ากสื่อที่ไดร้บั
จากการเรียนรูด้ว้ยตนเองโดยการสรา้งกระดานความรูอิ้เล็กทรอนิกส ์(Blogs) การใชแ้บบทดสอบ 
(Tests) การใชส้ื่อสงัคมออนไลนแ์ละกระดานส าหรบัอภิปรายแบบออนไลน ์(Social Networking 
& Discussion Board) 4.การสาธิตและประยุกต์ใช้ (Demonstration & Application) เป็นการ
สรา้งองคค์วามรูโ้ดยผูเ้รียนเองในเชิง สรา้งสรรค ์โดยการจัดท าเป็นโครงงาน (Project) และผ่าน
กระบวนการน าเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิดจากการรงัสรรค ์งานเหล่านัน้ (สรุศักดิ์ ปาเฮ, 
2556) 

การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้น (Flipped  Classroom) ไดถู้กน าไปใชท้ดลอง
จดัการเรียนรูเ้พื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา เช่น วิชาสงัคมศึกษา ในหวัขอ้การพฒันา
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแกปั้ญหาดว้ยวิธีการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับ
เทคนิคหอ้งเรียนกลบัดา้นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 (ทิชานนท ์ชมุแวงวาปี และลดัดา ศิลา
นอ้ย. 2558)  วิชาวิทยาศาสตร ์เร่ืองผลการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัทางท่ีมีต่อผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนทักษะการคิดวิเคราะห์และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูข้องนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (อาลาวีย๊ะ สะอะ. 2558) แต่ยังไม่มีงานวิจัยใด ที่จัดการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนเกิด
ทกัษะการเรียนรูท้ัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นความรู ้(K) 2. ดา้นเจตคติ (A) 3. ดา้นการปฏิบติั (P) หรือ
ตอบองค์ประกอบของความรอบรูด้้านสื่อ (Media Literacy) ที่ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่   1. การเข้าถึงสื่อ (Access Skills) 2. การวิเคราะห์สื่อ  (Analyze Skill) 3. การประเมิน 
(Evaluate Skill) และ 4. การสรา้งสรรคส์ื่อ (Create Skills) ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษา
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นเพื่อพัฒนาทักษะความรอบรูด้า้นสื่อ (Media 
Literacy) และเพื่อเป็นแนวทางในการน าวิธีการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นไปใชใ้นการ
จดัการเรียนรูใ้นหน่วยการเรียนรูอ่ื้น ๆ ต่อไป 
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยการใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นที่มีต่อความรอบรู้

ดา้นสื่อวิชาสขุศกึษา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โดยพิจารณาจาก 
 1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้้านสื่อก่อนและหลังการทดลองของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองและนกัเรียนกลุม่ควบคมุ 
 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลังการทดลองระหว่างนักเรียน

กลุม่ทดลองกบันกัเรียนกลุม่ควบคมุ 

ค าถามการวิจัย 

นกัเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยการใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นจะส่งผลต่อความ
รอบรูด้า้นสื่อแตกต่างจากก่อนไดร้บัการจดัการเรียนรูห้รือไม่ อย่างไร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยสนใจศึกษาผลของการจัดการเรียนรู ้โดยการใชว้ิธีการจัดการ

เรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) เพื่อเปรียบเทียบความรอบรูด้า้นสื่อ
วิชาสขุศกึษา (Media Literacy)  ในวิชาสขุศกึษา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 

 
 
 

 
 
 

 
 
สมมติฐานการวิจัย   

1. นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน  (Flipped 
Classroom) มคีวามรอบรูด้า้นสื่อ (Media Literacy) สงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรียนรู ้

 

ความรอบรูด้า้นส่ือ (Media Literacy) 

1.  การเขา้ถึง  (Access) 

2.  การวิเคราะห ์(Analyse) 

3.  การประเมิน (Avaluate) 

4.  การสรา้งสรรค ์(Create) 

  

 

ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิด 

หอ้งเรียนกลบัดา้น 
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2. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นหลังการทดลอง มี
ความรอบรูด้า้นสื่อ (Media Literacy) สงูกว่ากลุม่ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

ขอบเขตการวิจัย 
1.ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

1.1 ประชากร คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญรตัน ์
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

จ านวน 81 คน โรงเรียนธัญรตัน ์
2.ตวัแปร 

1.1 ตัวแปรตน้ คือ การจัดการเรียนรูโ้ดยการใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped 
Classroom)  

1.2 ตวัแปรตาม คือ ความรอบรูด้า้นสื่อ (Media Literacy)  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) หมายถึง 

กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งเปลี่ยนการใชช้่วงเวลาของการบรรยายเนือ้หา (Lecture) 
ในหอ้งเรียนเป็นการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกแกโ้จทยปั์ญหา และประยุกตใ์ชจ้รงิ สว่นการบรรยาย
จะอยู่ในช่องทางอื่น ๆ เช่น วิดีโอ วิดีโอออนไลน ์ฯลฯ ซึ่งนกัเรียนเขา้ถึงไดเ้มื่ออยู่ที่บา้นหรือนอกชัน้
เรียน ดงันัน้ การบา้นที่เคยมอบหมายใหผู้เ้รียนฝึกฝนท าเองนอกหอ้งเรียนจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมในชัน้เรียน และในทางกลบักนั เนือ้หาที่เคยจดัการเรียนรู ้ถ่ายทอดผ่านการบรรยายใน
ชัน้เรียนจะสลบัปรบัเปลี่ยนไปอยู่ในสื่อเทคโนโลยีที่ผูเ้รียน สามารถอ่าน สามารถฟัง และสามารถด ู
ไดด้ว้ยตนเองที่บา้นหรือที่ไหน ๆ ก็ตาม โดยที่ผูส้อนอาจทิง้โจทย ์หรือให้ผูเ้รียนสรุปเนือ้หา ขอ้มูล
นัน้ ๆ เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจอีกครัง้ของผูเ้รียน และน ามาอภิปรายหรือท ากิจกรรมจริงในชั้น
เรียน 

ความรอบรู้ด้านส่ือ (Media Literacy) หมายถึง การอ่านสื่อต่างๆใหอ้อกเพื่อพัฒนา
ความสามารถและทักษะในการเขา้ถึงสื่อ การวิเคราะหส์ื่อ การตีความเนือ้หาของสื่อไม่หลงเชื่อ
เนือ้หาที่ไดอ่้าน ไดย้ิน ไดฟั้ง และสามารถวิเคราะห ์ประเมินค่าและเขา้ใจผลกระทบต่างๆของสื่อ 
รวมถึงความสามารถใชส้ื่อใหเ้กิดประโยชน ์องคป์ระกอบของความรอบรูด้า้นสื่อในงานวิจยัในเล่ม
นีป้ระกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบคือ 1.การเขา้ถึงสื่อ คือ การไดร้บัสื่อประเภทต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มที่
และรวดเรว็สามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจเนือ้หาของสื่อประเภทต่างๆไดอ้ย่างเต็มความสามารถ พรอ้มทัง้
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ท าความเขา้ใจความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอ่านเนือ้หาจากสื่อนั้นๆและท าความ
เขา้ใจอย่างถ่องแท ้สามารถจดจ าและเขา้ใจความหมายของค าศัพท ์สญัลกัษณ ์และเทคนิคที่ใช้
ในการสื่อสาร พัฒนากลยุทธ์ เพื่อหาที่มาของขอ้มูลจากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย เลือกคัดกรอง
ขอ้มูล ประเภทต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการ  2.การวิเคราะห ์คือ การ
ตีความเนือ้หาสื่อตามองคป์ระกอบและแบบฟอรม์ของสื่อที่ได้รบั ว่าสิ่งที่สื่อน าเสนอนั้นส่งผล
กระทบอะไรบา้งต่อสงัคมและผูร้บัสาร โดยใชพ้ืน้ความรูเ้ดิมและประสบการณใ์นการคาดการณถ์ึง
ผลที่จะเกิดขึน้ โดยเนน้การวิเคราะที่ส่งผลต่อสขุภาพเป็นหลกัใชว้ิธีการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ การ
แยกองคป์ระกอบย่อยต่างๆ หรือการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงเหตแุละผลการท าความเขา้ใจเนือ้หาบรบิท
ที่ตอ้งการสื่อ 3.การประเมิน คือ การประเมินค่าของสื่อ เป็นผลจากการวิเคราะหส์ื่อที่ผ่านมาท าให้
สามารถที่จะประเมินคณุภาพของเนือ้หาที่มี คณุค่าต่อผูร้บัสารมากนอ้ยเพียงใด สามารถน าไปใช้
ใหเ้กิดประโยชนต่์อผูร้บัสารในดา้นสุขภาพไดห้รือไม่ คุณค่าที่เกิดขึน้เป็นคุณค่าที่เกิดขึน้ทางใจ 
อารมณ์ ความรูส้ึก และส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองหรือไม่  4.การ
สรา้งสรรค์ คือ การสรา้งสื่อในแบบฉบับของตนเองขึน้มา โดยการเขียนบรรยายความคิด ใช้
ค าศพัท ์เสียง หรือการสรา้งภาพใหม้ีประสิทธิภาพตามวตัถปุระสงคท์ี่หลากหลาย เก่ียวกบัสขุภาพ 
โดยมีวิธีการสรา้งสื่อแบบสรา้งสรรคแ์ละค านึงถึงความถูกตอ้งของเนือ้หาขอ้มลู และมีแหล่งอา้งอิง
ที่เชื่อถือได ้

การสอนปกติ หมายถึงแผน การจดัการเรียนตามคู่มือของโรงเรียน 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นกัเรียนมีความรอบรูด้า้นสื่อ (Media Literacy) ในวิชาสขุศกึษาเพิ่มมากขึน้ 
2. เป็นแนวทางส าหรบัครูผูส้อนในการน าการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบั

ดา้น (Flipped Classroom) การสรา้งสื่อเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ และช่องทางในการเขา้ถึง
สื่อ การออกแบบกิจกรรมที่ใหผู้เ้รียน าไดล้งมือท ามากขึน้ และการเปลี่ยนบทบาทจากครูผูส้อนเป็น
โคช้ที่คอยใหค้ าแนะน า กระตุน้ใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมและเกิดองคค์วามรูต้ามวัตถุประสงค ์และ
น าไปประยกุตใ์ชใ้นเนือ้หาสาระอ่ืน ๆ ของกลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา  
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ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

ขอ้จ ากดัของงานวิจยัครัง้นี ้มีดงันี ้

1. การท าวิจัยในชั้นเรียนอาจมีขอ้จ ากัดบางประการที่เกิดขึน้จากขอ้จ ากัดจากความรู้
พืน้ฐานเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีของนกัเรียน 

2. ขอ้จ ากัดในการตรวจใหค้ะแนนขอ้สอบ เนื่องจากผูว้ิจัยเป็นผูต้รวจเองอาจจะท าให้
คะแนนเกิดความเอนเอียงไปทางกลุ่มทดลอง ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงใชว้ิธีการน าขอ้สอบที่นกัเรียนท าแลว้
มารวมกนัและใชว้ิธีการสลบัขอ้สอบใหค้ละกนั และตรวจพรอ้มกนัโดยการปิดชื่อระหว่างตรวจ เพื่อ
ไม่ใหผู้ว้ิจยัทราบถึงชื่อและหอ้งของผูท้  าขอ้สอบฉบบันัน้ 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัเรื่อง ผลการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีต่อความรอบรูด้า้น
สื่อวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental 
Research) การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งในประเด็นหลกั ดงันี ้

1. รูปแบบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) 
1.1 ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น 
1.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น 
1.3 เทคนิคและขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น 
1.4 ประโยชนข์องรูปแบบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น 
1.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น 

2. ความรอบรูด้า้นสื่อ (Media Literacy) 
2.1 ความหมายและองคป์ระกอบของความรอบรูด้า้นสื่อ 
2.2 แนวทางการพฒันาความรอบรูด้า้นสื่อ 
2.3 การประเมินความรอบรูด้า้นสื่อ 
2.4 ประโยชนข์องความรอบรูด้า้นสื่อ 
2.5 หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
2.6 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความรอบรูด้า้นสื่อ 

3. การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือวดัประเมินผล 
3.1 การสรา้งเครื่องมือ 
3.2 การหาคณุภาพเครื่องมือ 
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1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นเป็นรูปแบบหนึ่งในหลายรูปแบบที่รบั
การยอมรบัว่ามีประสิทธิผลและน าไปใชก้นัอย่างกวา้งขวาง มีผูใ้หค้วามหมาย นิยามศพัท ์ไวด้งันี ้

1.1 ความหมายของรูปแบบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น 
พจนานุกรมการศึกษาไดใ้หค้วามหมายค าว่ารูปแบบคือ แบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งหรือท าซ า้เป็นตัวอย่างเพื่อการเลียนแบบ เป็นแผนภูมิซึ่งเป็นตวัแทน
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือลกัษณะหลกัการของแนวคิดเป็นชดุของปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธซ์ึ่ง
กนัและกนั ซึ่งสามารถรวมกนัเป็นตวัประกอบและสญัลกัษณท์างระบบ  

ในทางการศึกษารูปแบบการเรียนการสอน( Model of teaching หรือ teaching 
model)และค าว่ารูปแบบการเรียนการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน instructional 
Model หรือ teaching Learning model ค าว่ารูปแบบการสอนมีนักวิชาการได้ให้ค าอธิบายไว้
แตกต่างกนัซึ่งสามารถจ าแนกได ้2 อย่างคือ 1.แบบแผน 2.แบบจ าลอง ดงันี ้

1. แบบแผน เป็นการสรา้งแบบแผนเพื่อน าไปสู่การเรียนการสอนโดยมีการ
ก าหนดหลักการ เนือ้หาวัตถุประสงค์ วิธีการสอน และการประเมินผลที่ชัดเจน  (ชาญชัย อินทร
ประวัติ. 2534) นอกจากนีย้ังใชส้ื่อเพื่อเป็นตัวกลางในการสอนใหก้ลุ่มผูเ้รียน เขา้ใจไดง้่ายและ
บรรลุวัตถุประสงคไ์ดต้ามเป้าหมาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ ์สื่อวีดีโอ เทปบนัทึกเสียง คอมพิวเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น  (Joyce and Well 1992)(รัตนา สิงหกูล, 2547) นอกจากนี ้ยังมีการใช้
เทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาดา้นพุทธิพิสัย การพัฒนาดา้นจิตพิสัย 
การพฒันาดา้นทกัษะกระบวนการหรือการบูรณาการเพื่อเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เขา้มาช่วยในการ
สอนเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและสมัฤทธิ์ผล (ทิศนา แขมณี, 2550)  

2. แบบจ าลอง เป็นการจ าลองภาพในอุดมคติเพื่อน าไปอธิบายคุณลักษณะ
ส าคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้เพื่อให้ง่ายต่อความเขา้ใจ  (วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, 
2547) ที่เสมือนจริงแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่กว่า และน าไปใช้กับกลุ่มผู้เรียนรู้ (เสรี ชัดแชม้. 
2538) 

ดงันัน้ผูท้  าการวิจยัจึงสรุปไดว้่ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้ป็นการก าหนดแบบแผนที่มี
หลกัการ เนือ้หาวตัถุประสงค ์วิธีการสอน และการประเมินผลที่ชัดเจนโดยมีการจ าลองภาพเพื่อ
ก าหนดเป้าหมาย และประเมินผลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใชส้ื่อและเทคนิคต่าง ๆ เขา้มา
ช่วยในการสอนเพื่อใหง้่ายต่อการสอน และง่ายต่อการเขา้ใจของผูเ้รียน 
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ส่วนการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) นัน้เป็นวิธีการ
หรือรูปแบบหนึ่งที่ถูกน ามาใชเ้พื่อรองรบักับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และบทบาทการเรียนรูข้องผู้เรียนและผู้สอนภายในห้องเรียน 
นกัวิชาการทางดา้นการศกึษาไดใ้หค้วามหมายไวใ้นมิติที่แตกต่างกนั ดงัต่อไปนี ้

จดุเริ่มตน้ของการพฒันานวตักรรมกิจกรรมการสอนประเภทนีไ้ดเ้กิดจากการจดัการ
เรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ โรงเรียน 
Woodland Park High School  เมือง Woodland Park รฐั Colorado ที่ประเทศสหรฐัอเมริกา ใน
ปี พ.ศ. 2550 โดยมี Jonathan Bergmann และ Aaron sams ซึ่งทั้งสองคนเป็นครูผู้สอนวิชา
วิทยาศาสตร ์เขาเริ่มท าการจดบันทึกเทปวีดีโอซึ่งเป็นเนือ้หาสาระการสอนเพื่อใหน้ักเรียนน าไป
ศกึษาดว้ยตนเองที่บา้นแลว้ใหผู้เ้รียนน าเอาความรูท้ี่ไดจ้ากการศกึษาเรียนรูด้ว้ยตนเองนัน้กลบัมา
อู่การอภิปรายกลุ่มภายในหอ้งเรียนและมีการสืบคน้เพื่อหาบทสรุปของค าตอบอีกครัง้หนึ่งโดยครู
ท าหนา้ที่เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรูห้รือการจัดกิจกรรมการเรียนดังกล่าว ซึ่ง
วิธีการจดัการเรียนรูแ้บบนีเ้ป็นการเรียนรูแ้บบกบัทางที่สวนทางกบัการจดัการเรียนรูใ้นรูปแบบเดิม 
ที่ตอ้งเรียนเนือ้หาที่โรงเรียนและน างานกลบัไปท าต่อที่บา้น โดยการจดัการเรียนรูแ้บบกบัทางจะให้
ผูเ้รียนนัน้ไดศ้ึกษาเนือ้หาที่บา้นดว้ยตนเองแลว้ท างานหรือประสบการณท์ี่ไดร้บัมอบหมายมาท า
การเรียนรูเ้พิ่มเติมที่โรงเรียนร่วมกับเพื่อน ๆ ในหอ้งเรียนโดยครูผูส้อนจะเป็นผูใ้หค้  าแนะน าชีแ้จง
ในประเด็นค าตอบที่เกิดขึน้ซึ่งในรูปแบบดังกล่าวนีภ้ายหลงัไดพ้ัฒนาและขยายขอบเขต เนือ้หา
และการจดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขวางโดยเฉพาะการปรบัใชก้บัสื่อ ICT ไดห้ลากหลายประเภท
และยังมีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงในยุคปัจจุบัน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556)  เบอรแ์มน และแซม 
(Bergman และ Sams, 2007) ยังไดก้ล่าวอีกว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้นเป็น
วิธีการที่ครอบคลมุกิจกรรมและการจดัการเรียนรูท้ี่ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีอินเตอรเ์น็ตเพื่อยกระดบั
การเรียนรูใ้นหอ้งเรียนต่างๆของผูส้อนเพื่อใหผู้ส้อนสามารถใชเ้วลามากขึน้ในการมีปฏิสมัพนัธก์บั
ผูเ้รียนแทนการบรรยายหนา้ชัน้เรียนเพียงอย่างเดียวซึ่งวิธีการนีท้ี่ถูกใชเ้ป็นส่วนใหญ่มกัจะท าการ
สอนโดยใชว้ีดีโอที่ถูกสรา้งขึน้โดยผูส้อนเองและผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดน้อกเวลาเรียน Jonathan 
Bergmann และ Aaron sams เรียกว่าหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flip Classroom) กระบวนการจัดการ
เรียนรูแ้ละการบา้นทัง้หมดจะ พลิกกลบั สิ่งที่เคยเป็นกิจกรรมในชัน้เรียน เช่นการจดบนัทึกจะถูก
ท าที่บา้นผ่านวิดีโอที่ผูส้อนสรา้งขึน้และสิ่งที่เคยท าที่บา้นจะน ามาท าในชัน้เรียน (อนุชา หงษ์ขุน
ทด. 2556)  
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ดงันัน้หอ้งเรียนกลบัดา้นหรือหอ้งเรียนกลบัทางจัดเป็นแนวทางการจัดการเรียนการ
เรียนรูรู้ปแบบหนึ่งที่สวนทางกบัการจดัการเรียนการสอนแบบเดิม ที่มีการเนน้การเรียนการสอนที่
เนน้ผูส้อนเป็นส าคัญหรือผูส้อนเป็นผูบ้รรยายเพียงฝ่ายเดียวและเปลี่ยนการเรียนการสอนโดยให้
ผูเ้รียนท ากิจกรรมและผูส้อนท าหนา้ที่เป็นโคช้ (Coach) ที่คอยใหค้ าแนะน าผูเ้รียนและตอบค าถาม
เมื่อผูเ้รียนเกิดขอ้สงสยัหรือแนะน าช่องทางในการสืบเสาะหาค าตอบโดยผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติั
เองเพื่อให้ไดค้  าตอบมา วิจารณ์ พานิช (2556) ได้อธิบายเหตุผลที่ควรมีการจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นหรือหอ้งเรียนกลบัทางไวด้งันี ้

1. เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของผูส้อนจากการบรรยายหนา้ชัน้เรียน 
2. เพื่อใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนรูเ้พื่อตอบสนองต่อผูเ้รียนในยคุปัจจบุนั 
3. ช่วยผูเ้รียนที่ประสบปัญหาการขาดเรียนหรือการเรียนรูไ้ม่ทนัเพื่อน 
4. ช่วยผูเ้รียนที่เรียนอ่อนแต่ขยนัขวญัขายในหอ้งเรียนกลบัทางผูเ้รียนเหล่านี ้จะ

ไดร้บัความเอาใจใสข่องครู 
5. ช่วยใหผู้เ้รียนที่มีความสามารถแตกต่างกันใหส้ามารถกา้วหน้าในการเรียน

ตามความสามารถของตนเองเพราะผู้เรียนสามารถฟังวีดีทัศน์ซ  า้ก่ีรอบก็ได้และสามารถหยุด
ตรงไหนก็ได ้

6. ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถจัดตารางเวลาเรียนตามที่ตนเองพอใจไดเ้พราะสื่อวีดี
ทศันส์ามารถหยดุหยดุและยอ้นกลบัไปศกึษาทีหลงัตามที่ตนเองสะดวกได ้

7. ช่วยใหป้ฏิสมัพันธร์ะหว่างผูเ้รียนกบัผูส้อนเพิ่มมากขึน้ซึ่งแตกต่างและตรงกัน
ขา้มกบัสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรูแ้บบออนไลน ์การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นยงัคงเป็นการ
เรียนแบบผูเ้รียนมาโรงเรียนและผูเ้รียนสมัผัสกับผูส้อน โดยการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับ
ดา้นเป็นการใชพ้ลงัของระบบออนไลนแ์ละระบบพบหนา้ช่วยเปลี่ยนและเพิ่มบทบาทของครูใหเ้ป็น
ทัง้พี่เลีย้ง  เพื่อน และผูเ้ชี่ยวชาญ 

8. ช่วยใหผู้ส้อนรูจ้ักผูเ้รียนมากขึน้ หนา้ที่ของผูส้อนไม่ใช่เพียงการช่วยใหผู้เ้รียน
ไดว้ิชาหรือเนือ้หานั้นแต่จะตอ้งกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงบันดาลใจ inspire ใหก้ าลังใจ และเกิด
แรงจงูใจในการรบัฟัง 

9. ช่วยเพิ่มปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนและเพื่อนรว่มชัน้เรียน จากกิจกรรมทางการ
เรียนที่ครูผูส้อนจะประสบการขึน้มานัน้ผูเ้รียนสามารถที่จะช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกันไดเ้ป็น
อย่างดี เป็นการปรบัเปลี่ยนกระบวนการท่าชนะของนกัเรียนที่เคยเรียนตามค าสั่งของครูผูส้อนหรือ
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ท างานใหเ้สร็จตามก าหนดเป็นการเรียนเพื่อตนเองไม่ใช่คนอ่ืนส่งผลต่อเด็กที่เอาใจใส่ในการเรียน 
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนดว้ยกนัจะเพิ่มขึน้โดยอตัโนมติั 

10. ช่วยใหเ้ห็นคณุค่าของความแตกต่างของผูเ้รียน เพราะการจดัการเรียนรูแ้บบ
กลบัดา้นช่วยใหผู้ส้อนเห็นจดุแข็งและจดุอ่อนของผูเ้รียนแต่ละคนอย่างชดัเจน 

11. เป็นการเปลี่ยนแปลงการจัดการหอ้งเรียน ช่วยเปิดช่องใหค้รูผูส้อนสามารถ
จดัการชัน้เรียนไดต้ามความตอ้งการท่ีจะท า ครูผูส้อนสามารถท าหนา้ที่ของการสอนที่ส  าคญัในเชิง
สรา้งสรรค ์เพื่อสรา้งคณุภาพใหแ้ก่ชัน้เรียน 

12. เปลี่ยนค าสนทนากับพ่อแม่ของผูเ้รียน จากค าถามที่ว่าผูเ้รียนอยู่ในโอวาท
เป็นถามว่าผูเ้รียนไดเ้รียนรูห้รือไม่  

13. ช่วยให้การศึกษาแก่พ่อแม่และคนในครอบครวั ประสานความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกบัผูป้กครอง 

14. ช่วยใหเ้กิดความโปร่งใสในการจัดการเรียนการสอนหรือการศึกษา การใช้
หอ้งเรียนแบบกลบับา้นโดยน าสาระค าสอนไปไวใ้นวีดีทศันส์ามารถน าไปเผยแพร่ทางอินเตอรเ์น็ต 
เป็นการเปิดเผยเนือ้หาสาระทางการเรียนใหส้าธารณะไม่สามารถเขา้ถึงเนือ้หาและสรา้งความ
เชื่อมั่นในคณุภาพการเรียนการสอนใหก้บัผูป้กครองได ้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นการจดัการเรียนรูรู้ปแบบหนึ่งที่
ก าลงัไดร้บัความนิยมสนใจจากสงัคมการศกึษาเพราะตวัประกอบของรูปแบบที่กล่าวมาขา้งตน้นัน้
ไดส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรูท้ี่ยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง มีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในปัจจุบนั
ในการส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูข้องผูเ้รียนและเนน้ทกัษะการคิดในขัน้สูงคือการคิดวิเคราะห ์การ
สงัเคราะห ์การประเมินค่า และการประยุกตใ์ชซ้ึ่งเหมาะสมกับการจัดการเรียนรูใ้นยุคปัจจุบนัที่
ตอ้งการพัฒนาคนในสังคมไทย ใหม้ีคุณลกัษณะพรอ้มส าหรบัการด ารงชีวิตและรบัมือต่อความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตในยุคของสังคมแห่งเทคโนโลยีและโลกที่ ไร้พรมแดน 
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นดา้นการสื่อสาร 
การหาขอ้มูลและสื่อต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึน้ รูปแบบการจัดการเรียนรูห้อ้งเรียนกลับดา้นหรือเป็น
วิธีการใชห้อ้งเรียนใหเ้กิดคณุค่าแก่ผูเ้รียนโดยใหผู้เ้รียนฝึกประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นสถานการณต่์าง ๆ 
เพื่อใหเ้กิดความรูแ้บบรูจ้ริง Mastery Learning  และเป็นการปรบัเปลี่ยนบทบาทของครูผูส้อนใน
ชัน้เรียนใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงไปตามยคุตามสมยั เพื่อตอบสนองกบัผูเ้รียนในยคุปัจจบุนัและการ
กา้วทนัโลกของสื่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว (วิจารณ ์พานิช, 2556) 
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ห้องเรียนกลับด้าน เป็นการเรียนที่ เรียกว่า ปฏิสัมพันธ์แบบลอยตัว และมี
ความสมัพันธเ์ชิงมนุษย ์ระหว่างครูผูส้อนกับศิษย ์(หนงัสือ “เต็มสิบ” 10 ปีทีเคพารค์  1 ทศวรรษ
การอ่านของสงัคมไทย, 2557) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่พยายาม สรา้งความแตกต่าง 
พลิก การจัดการเรียนรูแ้บบเดิมที่ผู ้เรียนเน้นเรียนเฉพาะในห้องเรียนจากการจดบันทึกและฟัง
บรรยายจากผูส้อน โดยเน้นใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษาจากทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน (Tenneson 
และ McGlasson, 2006) เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดทุ้กที่ทุกเวลา (Bergman และ Sams, 2007) อีก
ทั้งเป็นกระบวนการเรียนรูเ้ชิงรุก  (Active Learning) โดยเน้นให้ผู ้เรียนมีบทบาทในการแสดง
ความรูแ้ละเรียนรูอ้ย่างมีปฏิสัมพันธ์จนไดค้วามเขา้ใจสามารถบูรณาการและน าไปประยุกตใ์ช้
วิเคราะหส์งัเคราะหป์ระเมินผลและสรา้งสรรคส์ิ่งต่าง ๆ เป็นผลใหส้ามารถพัฒนาตนเองไดอ้ย่าง
เต็มความสามารถตามแนวคิดแบบ Constructivism ที่มุ่งเน้นในการเรียนผ่านกิจกรรม เพื่อให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจและยงัมีประสบการณจ์ากการลงมือท า (นิตยาสาร สสวท. 2560) 

ดังนั้นผู้ท าการวิจัยจึงสรุปได้ว่า รูปแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการสรา้งความ
แตกต่างการเรียนรูปแบบใหม่จากเดิมเป็นการเนน้การเรียนเฉพาะในหอ้งเรียนและการจดบนัทึก
หรือท่องจ าจากต ารา โดยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ด้จากทุกสถานที่ทั้งภายในและ
ภายนอกหอ้งเรียน เช่น บ้าน โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ต่าง ๆ ได้ทุกเวลา และน า
ความรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาภายนอกหอ้งเรียนนั้นวิเคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภิปรายผลในชัน้เรียน
หรือสอบถามเพิ่มเติมกับครูผู้สอนเพื่อสรา้งความเข้าใจให้มากขึน้และถ่ายทอดความรูห้รือ
ประสบการณแ์ก่เพื่อนรว่มชั้นได ้นอกจากนีผู้ศ้ึกษายงัพบว่าปัจจยัที่มีผลกบัรูปแบบหอ้งเรียนกลบั
ดา้นมีอยู่ 3 อย่างคือ 

1. ผูส้อน ผูเ้รียน สิ่งแวดลอ้ม สถานการณ์ (input) ซึ่งเป็นปัจจัยหลกัที่น าพาให้
เกิดการเรียนรู ้

2. วิธีการ การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์(process)  
3. การอภิปรายผล การแลกเปลี่ยนความรู ้(output) เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างผูส้อนแผู้เรียนหรือเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อให้เกิดความเขา้ใจไดม้ากขึน้ อีกครัง้เป็นการ
ถ่ายทอดประสบการณใ์หเ้พื่อนรว่มชัน้ได ้  
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1.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น  

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 องคป์ระกอบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น 

 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านหรือเป็นแนวคิดที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงการจดัการเรียนการสอนแบบดัง้เดิมมาสู่การจดัการเรียนรูแ้บบใหม่ที่มีการมอบหมาย
ใหผู้เ้รียนไปศึกษาหาความรูท้ี่บา้นแลว้น าความรูท้ี่ไดน้ั้นกลบัมาท ากิจกรรมที่โรงเรียน (วิจารณ ์
พานิช, 2556) ดังนัน้องคป์ระกอบที่ส  าคัญของหอ้งเรียนกลบัดา้นจะประกอบไปดว้ย  1.กิจกรรมที่
บา้น 2.กิจกรรมที่โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมที่บา้น คือ นกัเรียนท าการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มลู ตามหวัขอ้
ที่ครูผูส้อนก าหนดหรืออาจจะดูจากสื่อเทคโนโลยีที่ครูผู้สอนไดท้ าการบันทึกเป็นวีดีโอคลิป ไฟล์
เสียง หรือรูปแบบของเนือ้หาออนไลน์ ไวบ้นสื่อ โปรแกรมหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ผู ้เรียนสามารถ
เขา้ถึงเนือ้หาได ้และผูเ้รียนท าการศึกษาเนือ้หาขอ้มลูเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และเมื่อเกิดขอ้สงสยั
ให้ท าจดบันทึกข้อสงสัยหรือข้อค าถามเพื่อน ากลับมาถามครูผู้สอนในชั้นเรียน และกิจกรรมที่
โรงเรียน คือ นกัเรียนน าความรูท้ี่ไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากที่บา้นมาท ากิจกรรมในชัน้เรียนตามที่
ครูผูส้อนก าหนดหรือสถานการณ ์โดยการเรียนรูผ้่านกิจกรรม เกม การทดลอง หรือค าถาม เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถสรา้งองค์ความรูแ้ละรูปแบบความคิดเป็นของตนเองในการน าความรูท้ี่ได้จาก
การศึกษานัน้มาประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อตนเอง และการจดัการเรียนรูใ้นลกัษณะนี ้ บทบาท
หน้าที่ของผู้สอนที่ถูกปรบัเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิน้เชิง คือ ไม่ใช่ผูท้ี่ค่อยถ่ายทอดความรูอ้ย่าง
เดียว แต่ท าบทบาทหน้าที่ไปในทางของ ติวเตอร ์โคช้ หรือเป็นผู้ที่คอยจุดประกายความคิดของ
ผูเ้รียน โดยการที่จะคอยตัง้ค าถาม เยา้แหย่ใหผู้เ้รียนเกิดการคิด คอยใหส้รา้งความสนุกสนานใน
บทต่างๆของการเรียน และเป็นผูท้ี่คอยอ านวยความที่จะสะดวกใหใ้นการจัดการเรียนรู ้เวลาของ
ผา้สอนจะใชเ้วลาส าหรบัใหม้ีปฏิสมัพนัธท์ัง้สองทางกบัลกูศิษย ์ท าใหเ้ด็กที่มีการเรียนชา้หรือหวัชา้
จะไดร้บัการเอาใจใส่มากขึน้ ผุส้อยจะไม่ยืนอยู่หนา้กระดานด าที่หนา้ชัน้เช่นเคยอีกต่อจากไป แต่

H(home) S(school) 

กิจกรรมที่บา้น กิจกรรมที่โรงเรียน 
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จะเดินไปและก็เดินมาในชัน้ของหอ้งเรียน เพื่อคอยที่จะช่วยเหลือผูเ้รียนที่จะมีปัญหาในการเรียน 
การสอนและมีนกัวิชาการศึกษานัน้ไดอ้ธิบายการจดัการเรียนรูผ้่านสิ่งที่ครูผูส้อนนัน้จะก าหนดหรือ
อาจจะดจูากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ครูผูส้อนไดท้ าการสรา้งสื่อเหล่านัน้บนัทึกเป็นวีดีโอสัน้ ๆ คลิป
ยาวๆ ไฟล์เสียงต่าง ๆ หรือรูปแบบของเนื ้อหาออนไลน์อ่ืน ๆ ไว้บนสื่อออนไลน์ โปรแกรม
คอมพิวเตอรห์รือเว็บไซต์ต่าง ๆ มากมาย ที่ผู ้เรียนสามารถเข้าถึงเนือ้หาเหล่านี ้ได้ และผู้เรียน
จะตอ้งท าการศึกษาเนือ้หาขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ และเมื่อเกิดขอ้สงสยัใหท้ าจดบันทึกขอ้
สงสยัหรือขอ้ค าถามเพื่อน ากลบัมาถามครูผูส้อนในชัน้เรียน และกิจกรรมที่โรงเรียน คือ นกัเรียนน า
ความรูท้ี่ไดศ้ึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากที่บา้นมาท ากิจกรรมในชั้นเรียนตามที่ครูผูส้อนก าหนดหรือ
สถานการณ ์โดยการเรียนรูผ้่านกิจกรรม เกม การทดลอง หรือค าถาม เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถสรา้ง
องค์ความรู้และรูปแบบความคิดเป็นของตนเองในการน าความรู้ที่ ได้จากการศึกษานั้นมา
ประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อตนเอง การจดัการของหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) ว่า
มีองคป์ระกอบที่ส  าคัญนัน้มี 4 องคป์ระกอบ (Schoolwires. 2013)(สุรศกัดิ ์ปาเฮ, 2556)(ปิยะวดี 
พงษ์สวัสดิ 2558) ไวด้ังนี ้1.การก าหนดยุทธวิธีในการเพิ่มพูนของประสบการณ์ความรูร้วบยอด 
(Experiential Engagement)  โดยมีผูส้อนเป็นผูช้ีท้ี่จะคอยชีแ้นะวิธีในการเรียนรูใ้หก้บัผูท้ี่จะเรียน
เพื่อผูเ้รียนสามารถเรียนเนือ้หานัน้ โดยมีการอาศัยวิธีการต่าง ๆ ที่มีหลากหลายของรูปแบบในทัง้
การใชก้ิจกรรมที่สรา้งขึน้มาเองนัน้เพื่อก าหนด เกมส ์สื่อเพื่อใหม้ีปฏิสมัพนัธ ์การทดลองงาน หรือ
งานทางดา้นที่เก่ียวกบัศิลปะในแขนงอ่ืน ๆ  โดยอาศยัวิธีการรูเ้รียนที่มีแตกต่างหลากหลาย 2.การ
สืบคน้ขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดแผนมโนทัศนร์วบยอด (Concept Exploration) โดยผูส้อนจะคอยเป็นผูท้ี่
ชีแ้นะให ้คอยให้ค าแนะน ากับผู้เรียนจากสื่อออนไลนแ์ละกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย
ประเภท เช่น สื่อรูปแบบของวีดีโอบันทึกภาพและเสียงการบรรยายการสอน การใช้สื่อบันทึก
ขอ้ความเสียง การในรูปแบบกของสื่อออนไลน์ เป็นต้น 3.การสรา้งองคค์วามรู้ที่มีความหมาย 
(Meaning Making) โดยผูเ้รียนเป็นผูท้ี่จะคอยบูรณาการของการสรา้งทกัษะเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรู้
จากสื่อที่ไดร้บัมาจากการเรียนรูด้ว้ยตัวของผูเ้รียเองโดยการสรา้งกระดานความรู้ในรูปแบบของ
อิเล็กทรอนิกส ์ออกแบบการใชแ้บบทดสอบ การใชส้ื่อในรูปแบบของสงัคมออนไลนแ์ละกระดาน
ส าหรบัอภิปรายน าเสนอแบบออนไลน ์4.สาธิตและประยุกตใ์ช ้(Demonstration & Application) 
ซึ่งเป็นการสรา้งเพื่อใหเ้กิดองคค์วามรูโ้ดยผูเ้รียนดว้ยตนเองในเชิงที่มีการสรา้งสรรค ์ควรจะจดัท า
เป็นรูปแบบของโครงงาน ผ่านกระบวนที่จะตอ้งมีการน าเสนอผลงานที่เกิดจากการสรา้งสรรคง์าน
อ่ืนๆเหลา่นัน้ดว้ยตวัของตนเอง 
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สรุปว่าการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น คือ วิธีการเรียนแนวใหม่ที่แตกต่าง
จากการสอนแบบเดิม ๆ โดยเป็นการจัดการเรียนรูแ้บบ กลับทางสลับดา้น หรือ พลิกกลับ การ
จดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นนัน้จะมีองค์ของประกอบที่ส  าคญัเกิดขึน้ 4 โดยองคป์ระกอบ
นั้นได้แก่ 1.ควรการก าหนดยุทธวิธีที่จะเพิ่มพูนให้เกิดประสบการณ์ 2.การสืบคน้ข้อมูลเนือ้หา
เพื่อให้เกิดมโนทัศน์ที่ รวบยอด 3.การสร้างองค์ความรู้อย่างมีความหมาย  4.การสาธิตและ
ประยกุตใ์ช ้
 

1.3 เทคนิคและขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น 
การจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลับด้านถือเป็นการจัดของการเรียนรูท้ี่

แตกต่างไปจากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม โดยการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียน
กลบัดา้นไดม้ีนักการศึกษาไดก้ล่าวถึงเทคนิคและวิธีขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้น (Cynthia J. Brame. 2012 และวิจารณ ์พานิช. 2551) ไวด้งัต่อไปนี ้1.ก าหนด
เป้าหมายของการเรียนรูใ้หไ้ดช้ดัเจน 2.เลือกว่าส่วนไหนควรที่จะตอ้งเรียนแบบและลงมือกระท า
และคน้ควา้ ส่วนไหนที่ผูเรียนควรเรียนแบบที่ไดร้บัจากการถ่ายทอดจากผูส้อน 3.ใหเ้กิดความแน่
ชดัว่าผูท้ี่จะเรียนเขา้ถึงวีดีโอเพื่อเรียนรูส้าระของเนือ้หาวิชา 4.สรา้งออกแบบก าหนดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อใหผู้เ้รียนนัน้จะไดล้งมือท าเพื่อที่จะเรียนรูใ้นหอ้งของโรงเรียน 5.ออกแบบวิธีทดสอบที่มีรูปแบบ
หลากหลายแตกต่างวิธี เพื่อที่จะพิสูจนว์่าผูเ้รียนนัน้ไดบ้รรลุผลสมัฤทธิ์ตามจุดประสงคท์ี่ตัง้ไวใ้น
แต่ละหน่วยของการเรียน และในแต่ละขัน้ตอนครูผูส้อนควรค านึงถึงการจดัการเรียนรูแ้ละเทคนิค
ดังต่อไปนี ้1.เปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดร้บัรูเ้นือ้หาสาระก่อนเขา้ชัน้เรียน กลไกที่ใช ้คือ มอบหมาย
ภาระก่อนเรียน ดว้ยการอ่านต ารา บทเรียน และการบรรยายผ่านวิดีโอใน YouTube ก่อนที่จะเขา้
ชัน้เรียน 2.ใหแ้รงจูงใจในการเรียน โดยการมอบหมายงานที่แตกต่างกันแต่มีความสัมพันธ์และ
เก่ียวขอ้งกับจุดประสงคเ์ดียวกัน 3.มีกลไกการประเมินความรูข้องผูเ้รียน ดว้ยแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน การมอบหมายให้ฝึกสอนแทน การเขียนสรุปเพื่อช่วยให้นักเรียน อธิบาย
ความคิด การอภิปรายสาระส าคัญ และเชื่อมโยงข้อเสนอแนะ ที่เกิดขึน้ในชั้นเรียน โดยผู้สอน
สามารถใหข้อ้เสนอแนะ แสดงความเห็นอย่างกวา้งขวาง นอกจากนีใ้นหลายกิจกรรมที่ใช ้ในเวลา
เรียน (เช่น ค าถามการอภิปราย ฯลฯ) สามารถท าหนา้ที่เป็นการตรวจสอบ ความเขา้ใจของผูเ้รียน 
4. สรา้งกิจกรรมในชั้นเรียน ที่มุ่งเน้นกิจกรรมการเรียนรูใ้นระดับสูง ถ้านักเรียนได้รับความรู ้
พืน้ฐานจากนอกหอ้งเรียนแลว้พวกเขาก็ตอ้งใชเ้วลาในชัน้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูอ้ย่างลึกซึง้ 
กิจกรรมจะขึน้อยู่กบัเปา้หมายของการเรียนรู ้เวลาส่วนใหญ่ที่ใช ้บรรยากาศในชัน้เรียนแบบ มีสว่น
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รว่ม จะตอ้งเกิดการตัง้ค าถาม การตัง้ประเด็นปัญหา การอธิบาย การวิเคราะหข์อ้มลู การอภิปราย 
การสังเคราะห ์การทดลองเพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นถึงหลักการ เพื่อเพิ่มทักษะของผูเ้รียน ที่จะ
สามารถเชื่อมโยงและไดใ้ชค้วามรูใ้หม่ของผูเ้รียน 

จากการศึกษาเอกสารในข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นมีเทคนิคและขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู ้คือ 1.ก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้
ชัดเจน 2.เลือกวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้  3.มีวิธีการตรวจสอบว่าผู้เรียน
สามารถเขา้ถึงสื่อขอ้มลูที่ผูส้อนก าหนดให้  4.การสรา้งกิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูใ้นชัน้เรียน 
ทัง้ 4 ขัน้ตอนนีถื้อเป็นขัน้ตอนที่ส  าคญัในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นผูส้อน
ควรค านึงโดยการจดัการเรียนรูเ้ป็นส าคญั 

1.4 ประโยชนข์องรูปแบบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น  
หอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) แนวทางการเรียนการสอนแบบใหม่โดยให้

นกัเรียนเรียนที่บา้น ท าการบา้นที่โรงเรียน ปัจจุบนัเป็นกระแสของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้นซึ่งไดเ้ป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศสหรฐัอเมริกา โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยได้
เริ่มน าการจัดการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นเขา้มาใชใ้นการเรียนรู ้(สพฐ.) เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนก์บัผูเ้รียนและผูส้อนดงันี ้ 

1. ด้านผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรูไ้ด้ทุกที่ทุกเวลาทั้งใน
หอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียนอีกทัง้สามารถเรียนรูล้่วงหนา้หรือเรียนตามชัน้เรียนไดง้่ายขึ ้น เป็นการ
ช่วยเหลือผูเ้รียนที่เรียนอ่อนใหข้วนขวายหาความรู ้และเสริมสรา้งความแตกต่างระหว่างบุคคลให้
กา้วหนา้ในการเรียนตามความสามารถของตนเอง นอกจากนีย้ังเป็นการใชเ้ทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรูส้มัยใหม่สื่อ ICT ในการเรียน อีกทัง้สรา้งบรรยากาศในการเรียนการสอนที่แปลกใหม่และ
เพลิดเพลินและสนุกสนาน  ผู้เรียนสามารถหยุดหรือรอกลับเมื่อเกิดค าถามหรือข้อสงสัยและ
สามารถหาค าตอบไดโ้ดยทันที และช่วยใหเ้กิดปฏิสมัพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อนและเพื่อนร่วม
ชัน้เพิ่มมากขึน้  

2. ดา้นผูส้อน เป็นการเปลี่ยนวิธีการสอนของครูผูส้อนจากการบรรยายหน้าชั้น
เรียน เป็นการใหค้ าปรกึษาหรือใหค้ าแนะน าซึ่งสามารถเสริมสรา้งศกัยภาพของครูผูส้อนได ้อีกทัง้
ช่วยใหค้รูผูส้อนเขา้ใจถึงศกัยภาพของนกัเรียนและความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

นอกจากนีป้ระโยชนข์องรูปแบบการจดัการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้น กล่าวได้
ว่า เป็นการเรียนการสอนที่ช่วยใหน้ักเรียนไม่ตอ้งเขา้ชัน้เรียนหรือนักเรียนตอ้งการท าความเขา้ใจ
เนือ้หาหลงัการเรียนในชัน้เรียนสามารถหวนกลบัมาศึกษาไดอี้กครัง้ ซึ่งเป็นการเรียนรูท้ี่เกิดไดทุ้กที่ 
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ทุกเวลา เมื่อนักเรียนไม่เขา้ใจเนือ้หาส่วนใดนักเรียนสามารถดูซ  า้หรือหยุดวิสัยทัศน์นั้นแล้วหา
ความรูเ้พิ่มเติมหรือสอบถามครูผูส้อนหรือเพื่อนในชัน้เรียนเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจไดท้นัที (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี. 2560) หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นการจดัการเรียนการ
สอนโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (Child Center) เป็นการท างานร่วมกนัในชัน้เรียนช่วยใหผู้เ้รียน
เรียนดว้ยความเขา้ใจและมีความสขุมากขึน้ (ชินภทัร ภมูิรตัน. 2556)  

ดงันัน้ผูท้  าการวิจัยจึงสรุปไดว้่า ประโยชนข์องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
กลบัดา้น เป็นการเปลี่ยนวิธีการสอนของครูผูส้อนเพื่อใหส้ามารถน าเอาเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นการ
จดัการเรียนรูเ้พื่อใหท้ันสมัยและตอบสนองกับความตอ้งการของผูเ้รียนในยุคปัจจุบนัและกระตุน้
ใหผู้เ้รียนขวนขวายหาความรูม้ากขึน้ทัง้ในและนอกหอ้งเรียน เสริมสรา้งทักษะความคิด วิเคราะห์
ของผู้เรียน สรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมี
ความสขุและสนกุในการเรียน อีกทัง้ท าใหผู้เ้รียนมีประสบการณจ์ากนอกหอ้งเรียนมากขึน้  

1.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น  
1.5.1 งานวิจยัต่างประเทศ 

Bergman และ Sams (2007) ได้ท าการวิจัยถึงปัญหาการเรียนในชั้นเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา และพบว่าการเรียนที่ทุเรียนมีความสามารถในการเขา้ถึงเวลาในชั้นเรียน
แตกต่างกันส่งผลท าใหผู้เ้รียนไม่สามารถติดตามเนือ้หาวิชาเรียนในชัน้เรียนไดท้ันผูอ่ื้น เบอรแ์มน 
และแซม  (Bergman and Sams) จึ งได้เขียนหนังสือที่ มี ชื่ อว่า   Flipped your Classroom ที่
กล่าวถึงวิธีการจดัการเรียนรูท้ี่สามารถช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มนีไ้ดแ้ละสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
ในทุกรายวิชา โดย เบอรแ์มน และแซม (Bergman and Sams)  จึงไดเ้ริ่มบันทึกวีดีโอที่พวกเขา
สอนเพื่อเปิดโอกาสใหน้ักเรียนที่ขาดเรียนดว้ยเหตุผลต่าง ๆ สามารถติดตามบทเรียนได ้และผล
การทดลองการใช้ห้องเรียนกลับด้านและการเรียนแบบห้องเรียนปกติ เบอรแ์มน และแซม 
(Bergman and Sams) ไดท้ าการทดลองสอนหอ้งเรียนกลับด้านในชั้นเรียนปกติที่ WoodLand 
Park High School ซึ่งผลการทดสอบระหว่างชัน้เรียนปกติกับชั้นเรียนแบบหอ้งเรียนกลับดา้นมี
ความใกลเ้คียงกันมากเขาทัง้สองคนจึงไดใ้หค้วามเห็นว่าหอ้งเรียนกลบัดา้นนัน้อาจจะเหมาะสม
กบัวิชาบางวิชาและอาจจะไม่เหมาะสมในบางวิชาเช่นกนั แต่การจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบั
ดา้นสามารถท าใหน้กัเรียนที่มีผลการเรียนอ่อนทางดา้นคณิตศาสตรม์ีผลการเรียนที่ดีขึน้เทียบเท่า
กนักบันกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 

Ruddick K.W. (2012) อธิบายถึงการออกแบบโครงการบนฐานแนวคิดของ
หอ้งเรียนกลบัดา้นก่อนการเรียนวิชาเคมี ผูเ้รียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนสลบัดา้นจะ
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ได้ดูวีดีโอเนื ้อหาผ่านการสอนบรรยายการที่บ้านและใช้เวลาส่วนของในห้องเรียนเพื่อที่จะท า
กิจกรรมอ่ืนๆและฝึกการแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้เรียนคนอ่ืนๆ การวิจัยพบว่าจากคะแนนสอบมี
จ านวนผูเ้รียนที่ประสบความส าเร็จในวิชาไดร้บัเกรด C และดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกบัชัน้เรียนปกติ 
และยิ่งไปกว่านั้นผูเ้รียนได ้แสดงความคิดเห็นฉากการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชแ้บบ
ส ารวจ SALG ผลที่ไดพ้บว่า ผูท้ี่เรียนในหอ้งเรียนหอ้งเรียนสลับดา้น Flipped Classroom  มีค่า
คะแนนของการเรียนที่สูงกว่าหอ้งเรียนรูปแบบของการบรรยายสอนแบบปกติทัง้ดา้นของคะแนน
ผลของการสอบที่สงูกว่าและผูเ้รียนเองประสบความส าเรจ็ในภาพรวมของหอ้งเรียนทัง้หมด 

Fulton, (2012) ไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น  คือ  
1 ผู้เรียนสามารถเคลื่อนย้ายปรบัเปลี่ยนสถานที่ตามความต้องการของผู้เรียนได้   2  การท า
การบา้นในชัน้เรียนนัน้ท าใหผู้ส้อนเขา้ใจปัญหาของผูเ้รียนไดม้ากยิ่งขึน้และยงัท าใหเ้กิดการเรียนรู้
รว่มกนั 3 ผูส้อนสามารถปรบัแต่งและปรบัปรุงหลกัสตูรการเรียนรูไ้ดส้ะดวกมากย่ิงขึน้และยงัจดัให้
ผูเ้รียนสามารถเขา้ดเูนือ้หาขอ้มลูไดต้ลอดเวลา  4 เวลาในชัน้เรียนถูกน ามาใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และสรา้งสรรคม์ากยิ่งขึน้  5 ผูส้อนใชว้ิธีการในการสงัเกตไดม้ากขึน้ทัง้ดา้นความสมัพันธ์ระหว่าง
ผูเ้รียนและผูส้อน ความสนใจ และการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน   6 เป็นทฤษฎีการเรียนรูท้ี่สนับสนุน
แนวคิดที่ทนัสมยั  7 เป็นการใชส้ื่อเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อยุคสมยัของ การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 

Marlowe (2012) ไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบผลของการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียน
กลับด้านท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเครียดของผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่าผูเ้รียนมี
ความเครียดลดนอ้ยลงเมื่อเทียบกบัการเรียนในชัน้เรียนฯ และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนพบว่ามีการ
พัฒนาสูงขึน้ ผู้มีความพึงพอใจกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและเห็นถึง
ประโยชนท์ี่เกิดขึน้จากท างานที่รบัมอบหมายดว้ยตนเองและสามารถคน้ควา้ตามความสนใจของ
ผูเ้รียนไดอ้ย่างลกึซึง้  

Pierce และ Fox (2012) ได้แสดงให้เห็นว่าห้องเรียนกลับด้านเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบหนึ่งที่ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจและยังเป็นการสนับสนุนให้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโครงการจดัการเรียนรูอ้ย่างแทจ้ริง ในการศึกษาครัง้นีม้ีรายละเอียดถึงการใช้
การเรียนการสอนแบบบรรยายและการเรียนการสอนโดยผ่านสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบวีดีโอ 
VODCASTS เป็นการกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมรวมถึงการใหน้กัเรียนเป็นศนูยก์ลางโดยการท าหนา้ที่
บรรยายแทน การด าเนินการศึกษาห้องเรียนกลับด้านในครัง้นี ้ท าให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ
ท างานของนกัเรียนท่ีดีขึน้และเป็นการสรา้งทศันคติที่ดีต่อประสบการณก์ารเรียนรูข้องผูเ้รียน 
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Strayer (2012) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบห้องเรียนแบบกลับด้านกลับ
หอ้งเรียนแบบปกติในวิชาสถิติของมหาวิทยาลัย ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาจากการจดบันทึก การ
สมัภาษณแ์ละการ Focus Group ขอนักเรียนในชัน้เรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น มีความพึงพอใจ
ในรูปแบบของหอ้งเรียน แต่พวกเขาไดเ้ปิดกวา้งและมีสว่นร่วมมากขึน้หน่วยการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
และยอมรบันวตักรรมการสอนแบบใหม่นี ้

Sachin Ahuja (2016) ไดท้ าการศึกษาการจดัการเรียนรูแ้บบหแ้งเรียนพลิกกลบั
ผสมผสารกับการจักการเรียนรูอ้อนไลนโ์ดยการใหน้ ากิจกรรมที่โรงเรียนเปลี่ยนไปท าที่บา้นและ
น าเอาการบา้นมาท าที่หอ้งเรียนเพื่อวิเคราะหป์ระสิทธิภาพของนกัเรียนและการสรา้งรูปแบบการ
เรียนรูแ้บบพลิกกลบั งานวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิเคราะหเ์ชิงปริมานและคุณภาพใชเ้พื่อสนับสนุน
การศกึษา 

Michael Olubunmi (2018) ได้ท าการศึกษาเพื่อค้นหาห้องเรียนพลิกกลับใน
บรบิทของ Creative Tie และ Dye ในสาขาศิลปะระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ใน Abeokuta ประเทศ
ไนจีเรีย การศึกษายังตรวจสอบอิทธิพลของเพศที่มีต่อการปฏิบัติงานของนักเรียนที่สอนด้วย
ห้องเรียนที่พลิกกลับ ใช้การออกแบบกึ่งทดลองของหลังการทดลอง การศึกษาสุ่มตัวอย่าง 5 
โรงเรียนมัธยมจูเนียรส์าธารณะที่เลือกแบบสุ่มสอง นักเรียนจากชัน้เรียนตัวอย่างถูกแบ่งชัน้ตาม
เพศเพิ่มเติม เครื่องมือที่ใชคื้อ CTDPT และการพลิกกลบัเป็นการทดสอบและการรกัษา CTDPT 
ไดร้บัการทดสอบน าร่องเพื่อความน่าเชื่อถือโดยใชว้ิธีการทดสอบซ า้ของช่วงเวลาสองสปัดาหแ์ละ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของเพียรส์ันเปิดเผยว่าค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือเท่ากับ 0.71 
ทดสอบสมมติฐานสองขอ้โดยใช ้ANOVA และ t-test analysis ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียน
โดยใชห้อ้งเรียนพลิกกลบัมีการด าเนินการอย่างมีนยัส าคญั มนัถกูเปิดเผยว่าเพศของนกัเรียนไม่ได้
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานของนักเรียนเมื่อพวกเขาไดร้บัการสอนโดยใชพ้ลิก จากการ
คน้พบการศึกษาครัง้นีไ้ด้แนะน าให้พลิกการสอน Creative Tie และ Dye ในสาขาศิลปะระดับ
มธัยมศกึษาตอนตน้ 
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1..2 งานวิจยัในประเทศ 
วนัเฉลิม อดุมทวี (2555) ไดท้ าการวิจัยเพื่อการพัฒนาความสามารถการคิดเชิง

บูรณาการ ของผูเ้รียน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน และยังไดม้ีการศึกษาผลของความพึง
พอใจของผู้เรียน  โดยผู้วิจัยได้มี ใช้รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  problem based Learning ร่วมออกแบบร่วมกับเทคโนโลยีห้องเรียนกลับด้าน Flipped 
Classroom ผลกาวิจยัปรากฎ พบว่าผูเ้รียนนัน้มีความคิดเชิงวิจารณญาณสงูขึน้มากกว่าเกณฑท์ี่
ได้ก าหนด และยังส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ เพิ่มสูงมากขึน้กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
เช่นเดียวกนั และนอกจากนัน้ผูว้ิจยัมีการศึกษาความพึ่งพอใจ พบว่าผูเ้รียนนัน้ไดม้ีความพึงพอใจ
ในเรียนในรูปแบบของการเรียนรูท้ี่มีการใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคหอ้งเรียนกลบัดา้นอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ 

ลลันล์ลิต เอี่ยมอ านวยสขุ (2556) ไดท้ าการวิจยักบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 
ของ โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา โดยไดส้รา้งชุดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัทาง ผูว้ิจยัมีการน าเอา
วิธีการจัดการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัทางมาออกแบบการจัดการเรียนรู ้ เรื่อง มัลติมีเดียเบือ้งตน้ ที่มี
การให้ผูเ้รียนไดศ้ึกษาและเรียนรูก้่อนล่วงหน้า เป้าหมายของการวิจัยในครัง้นีน้ั้นผูว้ิจัยได ้แบ่ง
ออกเป็น 3 ขอ้ คือ 1)  เพื่อสรา้งและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับทางเรื่อง 
มัลติมีเดียเบื ้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 2)  เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับทาง รายวิชา
มัลติมีเดียเบือ้งต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   5  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยากับเกณฑ์
สถานศึกษาก าหนด  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใชชุ้ดการเรียนรู้
แบบหอ้งเรียนกลบัทาง การวิจยัครัง้นีไ้ดท้ดลองกบัผูน้กัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  มีจ านวนทัง้หมด  
45  คน  ที่ผูว้ิจยันัน้ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง จากการทดลองนัน้พบว่า  1)  ผลการประเมิน
ชดุการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัทาง  เรื่อง มลัติมีเดียเบือ้งตน้  ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  
5 โรงเรียนเวียงเจดียว์ิทยา นัน้มีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ และชดุการเรียนรูม้ีผลการหา
ประสิทธิภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 จากการให้ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็น 2)  ค่า
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบขอ้ทดสอบหลังได้รบัการจัดการเรียนรูข้องนักเรียนทั้งหมด มีค่า
คะแนนที่ไดเ้ท่ากบั  41.07  ซึ่งสงูกว่าเกณฑท์ี่สถานศึกษาไดก้ าหนดเอาไว ้ 3)  ความพึงพอใจของ
ผูเ้รียนที่ไดม้ีต่อชุดของการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้น ที่มีค่าของคะแนนโดยรวมอยู่ใน
เกณฑท์ี่ระดบัมาก  
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นิชาภา บุรีกาญจน ์(2557) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษา
โดยมีการใชแ้นวคิดของหอ้งเรียนกลบัดา้นในการท าการวิจยัเพื่อศกึษาผลของความรบัผิดชอบของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้และผูว้ิจยัวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มตวัอย่างดว้ย งานวิจยันี ้
ไดท้ าการทดลองกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสิริรตันาธร โดยมีการศึกษา
กลุ่มผูเ้รียนทัง้หมด 60 คน โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ แบ่งเป็น 1. กลุ่มที่ท าการทดลอง
ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 30 คน ซึ่งกลุ่มทดลองนีจ้ะใชว้ิธีการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิดของหอ้งเรียน
กลบัดา้นในวิชาสุขศึกษา และ 2. ผูว้ิจัยไดก้ าหนดเป็นกลุ่มควบคุม จ านวนทัง้หมด 30 คน มีการ
จดัการเรียนรูโ้ดยการใชว้ิธีการจดัรูปแบบการเรียนรูแ้บบปกติในวิชาสขุศึกษา ซึ่งจะท าการทดลอล
ทัง้หมด 8 คาบรวม 8 สปัดาห ์โดยการใชแ้ผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดแบบหอ้งเรียนกลบั
ดา้นในวิชาสขุศึกษา และผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือที่จะน ามาใชใ้นการเก็บรวบรวมของขอ้มลู ผูว้ิจัย
ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 1.แบบวดัความรบัผิดชอบ 2.แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัย
ครัง้นีไ้ดพ้บว่า  1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรบัผิดชอบและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสขุศึกษา
ของผูเ้รียนกลุ่มทดลองหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูส้งูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรียนรู ้อย่างมีนยัยะ
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2 ค่าเฉลี่ยคะแนนความรบัผิดชอบและผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูว้ิชา
สขุศึกษาหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูข้องนักเรียนกลุ่มทดลองสงูกว่านักเรียนกลุ่มควบคมุ อย่างมี
นยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ทิชานนท ์ชุมแวงวาปี (2558) ไดท้ าการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทกัษะ
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้านของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาสงัคมศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่ใชท้ าการศึกษา
ครัง้นี ้คือผูเ้รียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองหานวิทยา โดยมีจ านวนทั้งสิน้ 35 
คน ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ ใช้ในการทดลองในการวิจัยนี ้ได้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. 
เครื่องมือที่ใชใ้นการจัดการเรียนรู ้แผนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับด้าน ที่ผุ ้วิจัยสรา้งขึน้จ านวน 9 แผ่น และจะใชเ้วลาในการจัดการ
เรียนรูแ้ละการกิจกรรมทัง้หมด จ านวน 9 ชั่วโมง 2. เครื่องรายงานผลแบบบนัทึกหลงัการสอนของ
ครูในแต่ละคาบ และแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้องครูโดยผู้ช่วยของผู้วิจัย แบบ
สมัภาษณผ์ูเ้รียน ทา้ยวงจร  3. เครื่องมือที่ใชว้ดัและประเมินการปฏิบติัการจัดการเรียนรูน้ัน้ไดแ้ก่
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนและแบบวดัทกัษะการแกปั้ญหาของผูเ้รียน โดย
ในการด าเนินการวิจยัในครัง้นีใ้ชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการผลการปรากฎพบว่า  1  ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียน ของผู้เรียนนั้น เมื่อวัดเป็นค่ารอ้ยละพบได้ว่า รอ้ยละ 82  ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และมีค่า
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คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 72.92 ซึ่งมีค่าสงูมากกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 2. ทกัษะการแกปั้ญหา เมื่อวดัเป็น
ค่ารอ้ยละพบว่าผู้เรียนรอ้ยละ 74 ผ่านเกณฑท์ี่ก าหนด ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 72.45 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑท์ี่ก าหนดเอาไว ้

กฤติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ (2560) ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนแบบการเรียนรูก้ลบัดา้นตามกรอบแนวคิดของ CPAC และผูว้ิจัยไดท้ าการศึกษาทฤษฎีการ
ขยายความคิดส าหรบัครูผูส้อนในระดับชั้นมัธยมศึกษาภายใตส้ังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาและท าการศึกษาผลการใชรู้ปแบบ
การออกแบบการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้กับด้านตามกรอบแนวคิดของ CPAC และ
นอกจากนีผู้ ้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีของการขยายความคิดส าหรบัครูมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นของการด าเนินวิจัยทั้งหมด 4 
ขั้นตอน โดยมีการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนั้นกลุ่มที่ต้องการและครูผู้สอนใรระดับ
มธัยมศึกษา จากนัน้ผูว้ิจัยไดท้ าการพัฒนารูปแบบของจดัการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้
กลบัดา้น และเมื่อไดรู้ปแบบที่ตอ้งการผูว้ิจยัไดท้ าการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบเรียน
รูก้ลบัดา้น จากนัน้ผูว้ยัไดร้บัรองรูปแบบของการเรียนการสอนแบบเรียนรูก้ลบัดา้น ซึ่งการวิจัยใน
ครัง้นีไ้ดพ้ัฒนารูปแบบของการเรียนรูแ้บบการเรียนรูก้ลบัดา้นตามกรอบแนวคิดหลกัและทฤษฎี
ขยายความคิดส าหรบัครูมัธยมศึกษาที่มี 8 องคป์ระกอบและขัน้ตอนการออกแบบการเรียนการ
สอน 12 ขั้นตอน ผลการทดลองใชรู้ปแบบการเรียนการสอนการเรียนรูก้ลับด้าน พบว่าครูกลุ่ม
ทดลองเห็นว่ารูปแบบนีม้ีความเหมาะสมและผูท้รงคุณวุฒิใหก้ารประเมินรบัรองรูปแบบฯ อยู่ใน
ระดบัดีมาก 

พฤทธิวรรณ ช่วงพิทักษ์ (2560) ได้ท าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
หอ้งเรียนกลบัดา้นร่วมกับการเรียนรูเ้ชิงรุกดว้ยบทเรียนอีเลิรน์นิ่ง (E-learning) เรื่องการน าเสนอ
คน้พบดว้ยสื่อเทคโนโลยีระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย งานวิจยันีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1 พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรูเ้ชิงรุกดว้ยบทเรียนอีเลิรน์นิ่ ง (E-
learning)  เรื่องการน าเสนอขอ้คน้พบดว้ยสื่อเทคโนโลยีที่มีคณุภาพสองพัฒนาบทเรียนอีเลิรน์นิ่ ง 
(E-learning) เรื่องการน าเสนอข้อค้นพบด้วยเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 3 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการน าเสนอของนักเรียนด้วยการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัทางรว่มกบัการเรียนรูเ้ชิงรุกดว้ยบทเรียนอีเลิรน์นิ่ง (E-learning) เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจัยในครัง้นีคื้อ 1 แผนการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัทางร่วมกับการเรียนรูเ้ชิงรุกเรื่องการ
น าเสนอขอ้คน้พบดว้ยสื่อเทคโนโลยี 2 แบบประเมินคณุภาพแผนการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
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กลบัทางร่วมกบัการเรียนรูเ้ชิงรุกเรื่องการน าเสนอขอ้คน้พบดว้ยสื่อเทคโนโลยี 3 บทเรียนอีเลิรน์นิ่ง
(E-learning) เรื่องการน าเสนอขอ้คน้พบดว้ยสื่อเทคโนโลยี 4 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร ์
นนิ่ง (E-learning) เรื่องการน าเสนอขอ้คน้พบดว้ยสื่อเทคโนโลยี 5 แบบประเมินผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนด้านทักษะการน าเสนอของนักเรียนที่เรียนเรื่องการน าเสนอข้อค้นพบด้วยสื่อเทคโนโลยี 
ผลการวจิยัพบว่า  1 แผนการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัทางรว่มกบัการเรียนรูเ้ชิงลกึเรื่องการ
น าเสนอขอ้คน้พบดว้ยสื่อเทคโนโลยีมีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก 2 บทเรียนอีเลิรน์นิ่ง (E-learning) 
เรื่องการน าเสนอขอ้คน้พบดว้ยสื่อเทคโนโลยีมีคณุภาพดา้นเนือ้หาโดยรวมอยู่ในระดบัดีมากและ
คุณภาพดา้นเทคนิคการผลิตสื่อโดยรวมอยู่ในระดับดี 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทักษะการ
น าเสนอเรื่องการน าเสนอขอ้คน้พบดว้ยสื่อเทคโนโลยีหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .01 

วสันต ์ศรีหิรญั (2560) ไดว้ิจัยคน้ควา้เก่ียวกับการจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียน
กลบัดา้นที่มุ่งเนน้กับทกัษะการคิดวิเคราะห ์จากการท ากิจกรรมทัง้ในส่วนชัน้เรียนซึ่งเกิดจากการ
เรียนรูท้างตรงผ่านสื่อต่าง ๆ จากผู้สอนที่สรา้งขึน้เพื่อให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและ
กิจกรรมต่างๆที่ผู ้สอนก าหนกขึน้ของนอกชั้นเรียนจากสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ICT ที่หลากหลาย
ประเภทในปัจจุบัน เพื่อให้ผู ้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการศึกษาข้อมูลจากแหล่ง
สารสนเทศผ่านสื่อเทคโนโลยี ICT เพื่อใหเ้กิดแผนความคิดรวบยอดของเนือ้หาสาระวิชาและท า
ความเขา้ใจในเนือ้หาขอ้มลู เรื่องราวต่าง หรือเนือ้หาของเรื่องในสว่นอ่ืน ๆ ว่าจะประกอบดว้ยอะไร
มจีะจดุมุ่งหมายอย่างไร หรือความตอ้งการใด ที่ส  าคญัเหล่านัน้ซึ่งในแต่ละเหตกุารณเ์ก่ียวมีความ
เก่ียวพันของกันและกันอย่างไร อีกทั้งความสามารถที่จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนนั้นสามารถ
อธิบายวิธีการแกปั้ญหาใหไ้ดช้ัดเจนมากขึน้และมีความเหมาะสมของเหตุผล สามารถเอาทกัษะ
การวิเคราะหท์ี่เกิดขึน้นัน้สามารถน าไปประยกุตใ์ชต่้อในอนาคตขา้งหนา้ 

อุบลวรรณ ปัณนะ (2560) ไดท้ าการวิจัยกับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ใน
การศกึษาผลของการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัเทคนิคหอ้งเรียนกลบัทาง
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแกปั้ญหาในวิชาคณิตศาสตรใ์นบทเรียนเรื่องบทประยุกต ์ในการ
วิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัก าหนดจุดมงุหมายไวด้งันี ้ 1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตรเ์รื่องบทประยุกตข์องนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมการ
เรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัเทคนิคหอ้งเรียนกลบัทาง 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรเ์รื่องบทประยุกตข์องนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 หลงัการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทางกับเกณฑ์รอ้ยละ 
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75  เครื่องมือที่ผูว้ิจัยใชใ้นการด าเนินการทดลองและเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ 1.แผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ี่ใช้รูปแบบการเรียนรูแ้บบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทางเรื่องบท
ประยุกต์ ผู ้วิจัยได้สรา้งแผนการจัดการเรียนรูท้ังหมดจ านวน 6 แผนการเรียนรู ้ใช้เวลาในการ
จดัการเรียนรูท้ัง้หมดจ านวน 12 ชั่วโมง 2.แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่องบทประยุกต ์ซึ่งผูว้ิจัยไดแ้บ่งขอ้ทดสอบออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.ขอ้สอบแบบอัตนัย จ านวน
ทั้งสิน้ 5ขอ้ 2.ขอ้สอบแบบปรนัย จ านวนทั้งสิน้ 20 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ก. ข. ค. ง. 
จากทดลองครบทัง้ 6 แผน 12 ชั่วโมง ผลปรากฎพบว่า 1.นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไดร้บั
การจัดการเรียนรูด้ว้ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบการใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคของ
หอ้งเรียนกลบัทางผูเ้รียนมีความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์ในเรื่องของบทประยกุต์
หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูส้งูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรียนรู ้อย่างมีนยัยะส าคญัที่ระดบั .05 2 ผู้
เรียนไที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูด้ว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัเทคนิค
หอ้งเรียนกลบัทางนัน้มีความสามารถของการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรเ์รื่องของบทประยุกตห์ลงั
ไดร้บัการจดัการเรียนสงูกว่าก่อนไดร้บัการจดัการเรียนรู ้รอ้ยละ 75 อย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  

สรุเชษฐ์ จนัทรง์าม (2561) ไดค้น้ควา้ศึกษารูปแบบของการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบั
ดา้นซึ่งผูว้ิจยัไดม้ีการออกแบบการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้นประสานดว้ยความจรงิเสรมิเพื่อ
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาทกัษะทางการคิดเชิงวิเคราะหข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึ่งการวิจยัครัง้
นีม้ีเป้าหมาย 1 เพื่อพัฒนารปแบบการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นประสานดว้ยความจริงเสริม
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหข์องนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของรปแบบการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นประสานดว้ยความจรงิเสรมิเพื่อพฒันาทกัษะการคิด
วิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดย จากการวิจัยในครั้งนี ้ได้การจัดการเรียนรูแ้บบ
หอ้งเรียนกลบัดา้นประสานดว้ยความจริงเสริม ไดส้งัเคราะหอ์อกมามีทัง้หมด 4 ขัน้ PIPE model 
ไดแ้ก่ ขั้นที่ 1.การเตรียมความพรอ้มก่อนการเรียนการสอน ขั้นที่ 2.การน าเขา้สู่เนือ้หา ขั้นที่ 3.
กระบวนการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น ขัน้ตอนที่ 4.การประเมินผล 

 
2. ความรอบรู้ด้านส่ือ (Media Literacy) 

2.1 ความหมายและองคป์ระกอบของความรอบรูด้า้นสื่อ 
จากอดีตจนถึงปัจจุบันสื่อการเรียนรูม้ีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา  

ความหมายที่เก่ียวขอ้งกบัความรอบรูด้า้นสื่อมีหลากหลาย ตามแนวคิดทฤษฎีและผูเ้ชี่ยวชาญแต่
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ละท่านโดยมีค าที่ใกล้เคียงและสอดคล้องกับความรอบรู้ด้านสื่อ เช่น การศึกษาสื่อ  Media 
Education การเรยีนรูส้ื่อ Media Study การรูเ้ท่าทนัสื่อสมยัใหม่ New media literacy ซึ่งเป็นค าที่
มีการใชก้ันอย่างกวา้งขวางของกลุ่มนักวิชาการที่เก่ียวขอ้งกบัสื่อ ในปี พ.ศ  2535 สถาบนั aspen 
media literacy leadership ได้ก าหนดนิยามและให้ความหมายกับ การรู ้เท่าทันสื่อ ไว้ว่า 
ความสามารถของการเขา้ถึงในการวิเคราะห ์การประเมิน และการสรา้งสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย 
ต่อมาปี พ.ศ. 2550 จินตนา ตนัสวุรรณนนท ์(2550) ไดใ้หน้ิยามของการรูเ้ท่าทนัสื่อไวว้่าการที่ผูร้บั
สื่อมีทักษะการคิดวิจารณญาณโดยสามารถเขา้ใจ วิเคราะห ์ตีความความหมาย ประเมินสื่อต่าง
อ่ืนและสิ่งที่ไดร้บัจากสื่อต่างๆไดโ้ดยไม่ตกอยู่ภายใตข้องอิทธิพลของสื่อ ผูร้บัสื่อไดต้ระหนักถึง
ผลกระทบของสื่อที่มี ต่อตนเอง บุคคลอ่ืนและสังคม มีการเลือกรับและใช้สื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเองและสงัคม ส่วนค าที่ก าหนดโดยยูเนสโก (UNESCO, 
2013) คือค าว่า Media and information literacy  แปลเป็นภาษาไทยไดว้่า การรูเ้ท่าทันสื่อและ
การรูส้ารสนเทศ และ UNESCO ได้กล่าวถึงความสามารถของบุคคลในการตีความและการ
ตัดสินใจในฐานะผูใ้ชส้ื่อตลอดจนเป็นผูท้ี่มีความช านาญในการสรา้งและผลิตสื่อตามสิทธิของ
ตนเอง การรูเ้ท่าทันสื่อและการรูส้ารสนเทศมีขอบเขตมุ่งเน้นที่แตกต่างกันนั่นคือการรูเ้ท่าทันสื่อ
มุ่งเนน้ใหบุ้คคลมีความเขา้ใจในการท าหนา้ที่ของสื่อและการใชส้ื่ออย่างมีวิจารณญาณ ส่วนการรู้
สารสนเทศมุ่งเน้นใหบุ้คคลมีความสามารถในการเขา้ถึงสื่อ การประเมินและการใชส้ารสนเทศ 
ต่อมา นอกจากนี ้Yenjabok, et al  ไดก้ล่าวถึง การรูเ้ท่าทันของสื่อ ว่าหมายถึง การอ่านเขา้มใจ
สื่อใหอ้อกอย่างชัดเจนเพื่อที่จะพัฒนาทักษะการเขา้ถึงสื่อในรูปแบบต่างๆ ในปัจจุบนั การเขา้ใจ
วิเคราะหตี์ความเนือ้หาประเด็นของสื่อที่ตอ้ง การประเมินค่า คณุค่าและการเขา้ใจถึงผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึน้ของสื่อ และยงัสามารถสรา้งสรรคส์ื่อในรูปแบบของตนเอง เพื่อใหเ้ห็นกระบวนการ
ในการรูเ้ท่าทันสื่ออย่างชัดเจน Yenjabok, et al ไดแ้ยกองคป์ระกอบจากค าส าคัญ 4 ค า ไดด้ังนี ้
คือ 1.การเขา้ถึง (Access) 2.วิเคราะห ์(Analyze) 3.ประเมิน  (Evaluate) 4.สรา้งสรรค ์(Create) 
และมีนักการศึกษาได้ให้องค์ประกอบความรอบรูด้้านสื่อไว้ 4 และ 5 องค์ประกอบ (Hobbs, 
2007)(Yenjabok, et al. 2005)(แหล่งเรียนรูเ้ท่าทนัสื่อและสารสนเทศแห่งประเทศไทย. 2555) ได้
ใหน้ิยามของค าศ พยก์ารรูเ้ท่าทนัสื่อ ไวด้งัต่อไปนี ้

1. การเข้าถึงสื่อ (Access) หมายถึง ความสามารถในการเข้าหรือถอดรหัส
สัญลักษณ์ รับรูแ้ละเข้าใจเนื ้อหาของสื่อรวมถึงการใช้ค าในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการตาม
ความสามารถในการใชเ้ครื่องมือเทคโนโลยี และการคน้ควา้หาเนือ้หาของข่าวสารจากโลกของสื่อ
ต่างๆที่หลากหลายประเภทโดยไม่จ ากดัอยู่กบัสื่อชนิดใดเพียงอย่างเดียวจนมากจนเกินไป 
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2. การวิ เคราะห์สื่ อ  (Analyze) หมายถึง ทักษะความเข้าใจการตี เนื ้อหา
ความหมาย รวมถึงความสามารถในการแบ่งแยกประเภทแนวคิด ความเป็นเหตุเป็นที่ผลของ
ขอ้มูล การพิจารณาองคป์ระกอบและการใชเ้ทคนิคต่างๆในการออกแบบและการผลิตสื่อ และ
วัตถุประสงคข์องผูผ้ลิตสื่อ ความสามารถในการวิเคราะหร์ะดับสูงขึน้ไป ทักษะในการวิเคราะห์
ขึน้อยู่กบัความสามารถในการเขา้ใจและการใชค้วามคิดอย่างมีประสิทธิภาพเชิงความเป็นเหตแุละ
ผลของรูปแบบการใชส้ื่อ โครงสรา้งและล าดับการเรียงเนือ้หาของสื่อนั้น โดยการแยกย่อยแต่ละ
องคป์ระกอบออกมาอย่างชดัเจน 

3. การประเมินสื่อ (Evaluate) หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับความสัมพันธ ์
คณุค่า ท่ีมีต่อผูอ่้านที่เขา้มาเจอ ซึ่งรวมถึงการตีความโดยการใชค้วามรูท้ี่มีอยู่เดิมอยู่แลว้ของผูอ่้าน
ที่ไดร้บัมาจากประสบการณ์ ท านายผลลพัธท์ี่จะตามมา สามารถบอกค่านิยมที่อยู่ในสื่อต่างๆและ
มีการชื่นชมคณุภาพในดา้นของสนุทรียะของงานเนือ้หาสื่อ ความสามารถของการประเมินตอ้งการ
ใชก้ารมองโลก ในดา้นความรู ้ดา้นทศันคติและค่านิยมของตนเองและสงัคม 

4. การสรา้งสรรค ์(Create) หมายถึง การออกแบบสรา้งสื่อในลกัษณะรูปแบบใน
แนวทางตัวเอง การแสดงบทบาทของผูบ้ริสุทธิ์ท่ีจะตอ้งมีการวางแผน เขียนบท เพื่อใหส้ื่อท่ีสรา้ง
ขึน้มานั้นมีวัตถุประสงคใ์นการสื่อสารตามที่ผูส้รา้งสื่อไดก้ าหนดเอาไว ้การใชค้ าในการอธิบาย
เนือ้หาความคิด การใชค้ าบรรยายขอ้มูลเนือ้หา การใชเ้สียงต่างๆเพื่อการสรา้งใหเ้ห็นภาพให้มี
ประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป การใชเ้ทคโนโลยีในการสื่อสาร
เพื่อใหเ้กิดความสรา้งสรรค ์ตดัต่อและเผยแพรเ่นือ้หา 

สว่นหนงัสือรูเ้ท่าทนัสื่อ (ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ. 2560) ได้
กลา่วถึงองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อ โดยการแบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ ดงันี ้ 

1. การเปิดรบัสื่อ คือ การรบัรูข้อ้มลูของสื่อในประสาทสมัผสัทัง้ 4 อย่างซึ่งไดแ้ก่  
ห ูที่ใชใ้นการฟังเสียง  ตา ที่ใชใ้นการมองภาพขอ้ความเนือ้หา  จมกู ที่ใชใ้นการรบักลิ่น และ ลิน้ ที่
ใชใ้นการรบัรสชาติต่างๆ   สมัผสัของเรานัน้ ซึ่งเมื่อไดม้ีการเปิดรบัขอ้มลูแลว้นัน้สมองจะสั่งท าการ
สั่งการใหเ้กิดความคิดและปรุงแต่งขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดอารมณ์ร่วมต่าง ๆ เกิดขึน้ตามมา ดงันัน้การ
รูเ้ท่าทันสื่อในระดบัของขัน้ในการรบัรูด้า้นของอารมณต์ของนเองนัน้จึงจะเป็นสิ่งมราส าคญัอย่าง
มากที่จะตอ้งแยกแยะความคิดต่างๆของตนเองและอารมณ์ที่เกิดขึน้ออกจากกันใหช้ัดเจน และ
ความคิดที่จะท าใหเ้รานัน้ไดร้บัรูค้วามจรงิไดว้่า “สิ่งใดเป็นสิ่งที่สื่อสรา้งขึน้และตอ้งการ” เป็นตน้ 

2. การวิเคราะหส์ื่อ คือ การที่จะแยกขอ้มลูองคป์ระกอบของสื่อที่ตอ้งการในการ
น าเสนอของขอ้มลูเนือ้หาของสื่อว่ามีจดุมงุหมายสิ่งใด 
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3. การเขา้ใจสื่อ คือ การที่เราตีความขอ้มลูของสื่อหลงัจากการที่เราเปิดรบัขอ้มลู
ของสื่อนัน้เขา้ไปแลว้ผ่านกระบวนการความคิด เพื่อที่จะท าใหเ้รามีความเขา้ใจเป้าหมายในสิ่งนัน้
จะสื่อน าเสนอออกมาใหร้บัไดร้บั ซึ่งผูท้ี่รบัสารนัน้ในแต่ละคนก็มักจะมีการตีความต่างกันออกไป
และความเขา้ใจสื่อเหล่านัน้ไดไ้ม่เหมือนกนัจากขอ้มูลที่รบัมาการตีความความหมาย อารมณ์ไป
คนละทาง คนละแบบ นัน้จะขึน้อยู่กบัประสบการณเ์ดิมที่ประสบมา และในดา้นพืน้ฐานของการได้
รยัการศึกษาของคุณสมบติัในการเรียนรูข้องผูร้บัสาร จนกระทั่งรวมถึงการรบัรูเ้นือ้หาของขอ้มูล
ของผูร้บัสารแต่ละบคุคลที่มีความไม่เท่ากนัมาก่อนหนา้นี ้

4. การประเมินค่า คือ หลังจากการวิเคราะห์เนื ้อหาข้อมูลและผู้รับสารได้ท า
ความเขา้ใจสื่อเป็นอย่างดีแลว้นัน้ เราควรที่จะคิดประเมินค่าเป้าหมายในสิ่งที่สื่อไดม้ีการน าเสนอ
ออกมาว่ามีประสิทธิภาพและสื่อเหล่านัน้มีคุณค่ามากหรือนอ้ยเท่าใดต่อตัวเราและสงัคม ทัง้ใน
ดา้นของขอ้มลูและเนือ้หา ผ่านรูปแบบการน าเสนอและมีการใชเ้ทคนิคอย่างไรที่ใหผู้ร้บัสารสนใจ 
เป็นตน้ 

5. การเลือกใชส้ื่อต่างๆเพื่อใหเ้กิดประโยชนก์บัตวัเราและสงัคม แมต้วัเรานัน้จะมี
ความสามารถในการเขา้ถึงสื่อ วิเคราะห์ และประเมินค่าสื่อได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่ผู้รบัสารไม่
สามารถที่จะออกไปจากโลกของสื่อได้เลย ตัวเราเองจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีวิธีการใช้สื่อ
เพื่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ดีต่อเรา คือ น าสิ่งที่เราวิเคราะหแ์ลว้นัน้ไปใชใ้หเ้กิดผลดี เราควรเลือกรบัสื่อ ที่
มีประโยชนไ์ดอ้ย่างเหมาะสม สามารถส่งขอ้มูลเนือ้หาแก่ผูอ่ื้นและมีวิธีการตอบกลับสื่อได้เป็น
อย่างดี เหมาะสมและไม่ผิดกฎหมาย อยู่บนพืน้ฐานมนษุยธรรม  

ซึ่งจากการสงัเคราะหจ์ะสามารถสรุปไดว้่า ความรอบรูด้า้นสื่อนัน้ประกอบไปดว้ย 4 
องคป์ระกอบหลกัซึ่งไดแ้ก่ 1. การเขา้ถึง (Access) 2. วิเคราะห ์(Analyze) 3. ประเมิน  (Evaluate) 
4. สรา้งสรรค ์(Create) สว่นที่มีนกัวิชาการและนกัการศกึษามีมากกว่า 5 องคป์ระกอบนัน้เป็นการ
แยกออกมาจากตวัขององคป์ระกอบหลกัทัง้ 4  

2.2 แนวทางการพฒันาความรอบรูด้า้นสื่อ 
มีนกัวิชาการหลายท่านออกมาแนะน าแนวทางในการพฒันาความรอบรูด้า้นสื่อหรือ

การรูเ้ท่าทันสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใหค้นในสังคมเกิดความรอบรูด้า้นสื่อ ไวด้ังนี ้(อุษณี กังวาร
จิตต.์ 2559) แนวทางในการรูเ้ท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชน ไดแ้ก่ 1. การจัดตัง้ศนูยฮ์อตไลนเ์พื่อ
รบัเรื่องราวรอ้งทุกข ์ติดตาม เฝ้าระวังและการจัดฝึกอบรมใหแ้ก่เด็กครูและครอบครวัใหม้ีความรู้
เก่ียวกบัสถานการณ์และการรูเ้ท่าทนัสื่อ 2. ควรมีการท าวิจยัและพัฒนา เก่ียวกบัการใชส้ื่อสงัคม
ออนไลนใ์นเด็กและเยาวชน 3. ควรมีการบงัคบัใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัสื่อออนไลนท์ี่ชดัเจนและ
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ควรสอนใหเ้ด็กมีความรูเ้ก่ียวกบักฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับการใชอิ้นเตอรเ์น็ต เพื่อป้องกันไม่ใหเ้ด็ก
กระท าความผิดโดยรูไ้ม่ถึงการณ์ 4. ควรส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง เช่น วารสาร รายงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาเด็กและเยาวชนในงานดา้นวฒันธรรม 
คณุธรรม และจริยธรรม 5. ควรใหค้วามส าคัญกบัการสรา้งความตระหนักและองคค์วามรูใ้นเรื่อง
ของการรูเ้ท่าทนัสื่อ ใหก้บัเด็ก เยาวชน และผูป้กครอง 6. พ่อแม่ผูป้กครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีใน
เรื่องการบริโภคสื่อและมีขอ้ตกลงเรื่องการใชส้ื่อที่สมเหตุสมผลกับลูก  7. โรงเรียนควรมีหลกัสูตร
ส่งเสริมการรูเ้ท่าทันสื่ออย่างเป็นรูปประธรรมทั้งในรูปแบบเนือ้หาสาระในบทเรียนและการจัด
กิจกรรมนอกห้องเรียน 8. สื่อมวลชนต้องค านึงถึงจะบันเป็นหลักควรพัฒนามาตรฐานในการ
น าเสนอและค านึงถึงเด็กและเยาวชนในฐานะผู้รับสื่อโดยมีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 9. ควรมีองคก์รท าหนา้ที่ควบคมุดูแลจรรยาบรรณของสื่อให้มีมาตรฐาน และส่งเสริมการ
เฝ้าระวังสื่อต่างๆ ที่สรา้งขึน้เพื่อท าลายสังคมในรูปแบบต่างๆ 10. รัฐควรมีการส่งเสริมและ
สนบัสนนุดา้นต่างๆเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูเ้ท่าทนัสื่อของเด็กและเยาวชนผ่านหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี
การสรา้งความมีสว่นรว่มของเยาวชนไทย อีกหนึ่งแนวทางในการพฒันาทกัษะของความรอบรูด้า้น
สื่อ (อุษา บิก้กิน้ส ,์ 2555) ไว้ดังนี  ้1. เมื่อกล่าวถึงการเข้าถึงสื่อนั้นจะเป็นไปในรูปแบบที่มีการ
เคลื่อนไหวและเป็นกระบวนการทางสงัคมที่มีความต่อเนื่อง เมื่อประชาชนมีความสามารถที่จะ
เขา้ถึงขอ้มลูของสื่อผ่านช่องทางต่างๆไดแ้ลว้จะตอ้งมีความสามารถของการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยเช่นกนั 
และผูร้บัสารก็จะมีทกัษะและมีการพฒันาความสามารถเพิ่มขึน้เรือย ๆ ท าใหผู้ท้ี่รบัสื่อนัน้จะตอ้งมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนืองและทกัษะต่างๆเก่ียวกบัสื่อใหม้ากขึน้อีกดว้ย อย่างไรก็ตามที่สภาพ
ของสิ่งแวดลอ้มของทางดา้นสงัคมในยุคปัจจบุนันัน้ยงัมีการเกิดความเหลื่อมล า้ทางสงัคมและไม่มี
ความทดัเทียมกันในดา้นต่างๆ ระหว่างในชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทสิ่งแวดลอ้มทรพัยากรไม่ว่า
จะเป็น ตึก อาคาร หา้งสรรพสินคา้ ที่บ่งบอกแสดงออกถึงความเจริญย่อมส่งผลกระทบท าใหเ้กิด
ความไม่ทัดเทียมกันในข้อมูลความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อสื่อสารใหข้อ้มลูหรือความรูอ่ื้น ๆ 2. การวิเคราะห ์ผูบ้รโิภคสื่อทุกวนันีเ้มื่อสามารถเขา้ถึงสื่อ
ไดอ้ย่างรวดเรว็แลว้ ก็ควรจะตอ้งมีทกัษะความสามารถของการวิเคราะหข์อ้มลูสื่อและความหมาย
ที่สื่อต้องการส่งสารผ่านการน าเสนอออกมาด้วย โดยอย่างยิ่งสื่อที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็น
จ านวนมากอย่างเช่นโทรทัศนท์ี่มีผูร้บัชมจ านวนมากจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีความ
เขา้ใจอย่างมากนับตัง้แต่ตวัของผูส้รา้งรายการขึน้มา ประเภทรายการ เทคโนโลยีที่ใชใ้นการผลิต 
ภาษาที่ใช้ในการสื่อ ตัวแทนที่สรา้งภาพขึน้มา จนกระทั่ งประเภทของกลุ่มผู้ชม ในปัจจุบัน 
ผูบ้ริโภคยังจ าเป็นที่จะตอ้งมีทักษะหรือความสามารถในการวิเคราะหส์ื่ อทีเผยแพร่ทางเว็บไซต์
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อินเตอรเ์น็ตเพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากสื่อประเภทนีใ้หไ้ดม้ากที่สดุ 3. การประเมิน เมื่อพดูถึง
การประเมินสื่อ ผูร้บัสารจะตอ้งมีการประเมินสื่อไปควบคู่กับการวิเคราะหส์ื่อ ในขัน้ตอนของการ
ประเมินสื่อเป็นเรื่องที่อธิบายไดย้ากในการตัดสินใจเพราะมีปัจจัยมากมายหลากหลายอย่าง ๆ 
เช่น เศรษฐกิจ สงัคม กฎเกณฑต่์าง ๆ 4.การสรา้งสรรคส์ื่อเนือ้หา เป็นการสรา้งขอ้มลู ข่าวสารเพื่อ
น าเสนอเนือ้หาสาระที่มีประโยชนผ์่านขอ้มูลที่ชดัเจนถูกตอ้งมีแหล่งอา้งอิงที่ถูกตอ้งและค านึงถึง
ขอ้ก าหนดในการสรา้งสื่อ อยู่ภายของกฎหมาย ขนบธรรมเนียมและจริยธรรมในการสรา้งสื่อและมี
นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงแนวทางในกระบวนการจดัการเรียนรูเ้ท่าทันสื่อไว ้4 องคป์ระกอบ (อลุิซษา 
ครุฑะเสน, 2556) ไดแ้ก่ 1. กระบวนทัศนก์ารเรียนรู ้Learning paradigm หมายถึงกระบวนทัศน์
ทางพุทธศาสนาที่มองว่ากระบวนการเรียนรูคื้อกระบวนการฝึกฝนพัฒนามนุษยป์ระกอบดว้ย  3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1. ขัน้พัฒนาดว้ยเนือ้หาอะไร 2. ช่องทางการเรียนรูคื้ออะไร 3. กระบวนการ
เรียนรู ้มีวิธีการในรายละเอียดเป็นแบบไหน  2. ผูจ้ัดกระบวนการเรียนรู ้Learning facilitator ท า
หนา้ที่เป็นผูก้  ากบักระบวนการการใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องเป็นผูอ้อกแบบวิธีการเรียนรู ้คัด
สรรเนือ้หาการเรียนรู ้เลือกแหลง่เรียนรู ้ประเมินสถานการณก์ารเรียนรู ้และปรบัการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้
ใหด้  าเนินไปสู่เป้าหมาย ผูจ้ดักระบวนการเรียนรู้คือแหล่งเรียนรูท้ี่ส  าคญัและมีอิทธิพลต่อผูเ้รียนใน
ทกุดา้น 3. การออกแบบกระบวนการเรียนรู ้Learning process Design เป็นการมองกระบวนการ
เรียนรูอ้ย่างเป็นองคร์วม ทุกองคป์ระกอบมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นล าดับขัน้ตอนที่
ต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่ผลลพัธป์ลายทางคือการรูเ้ท่าทันสื่อ 4. ความต่อเนื่อง Continuity การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ไดแ้ก่ การท าซ า้และการมีพืน้ที่เรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง สามารถท าใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรูเ้ท่าทนัสื่อในระดบัการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นระดบัการเรียนรูท้ี่แทจ้รงิได ้

ในปัจจุบนัประเทศไทยไทยไดเ้ห็นถึงความส าคัญของความรอบรูด้า้นสื่อจึงท าใหม้ี
หน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนออกมาสนบัสนุน ส่งเสริมและจดักิจกรรมเสริมสรา้งความ
รอบรูด้า้นสื่อต่าง ๆ มากมายดงัต่อไปนี ้ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ส านักงานปลดักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร. 2558) ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม  ดังนี ้ 1. กิจกรรมลูกเสือบนเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ต (Cyber Scout) เพื่อสรา้งและขยายเครือข่ายอาสาสมัครลูกเสือไซเบอรเ์ป็นเครือข่าย
ทางสังคมที่เข้มแข็งสนับสนุนความรักสามัคคีภายในชาติ เทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ซึ่งได้ด าเนินการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและจัดพิธีลงนามบันทึกความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกบัสถานศึกษา จ านวน 88 แห่งจัด
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อบรมแกนน าลูกเสือไซเบอรใ์หก้บับุคลากรจากสถานศึกษาที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นหน่วยลกูเสือไซ
เบอร ์จ านวน 200 คนและสัมมนาวิทยากรแกนน าลูกเสือไซเบอร ์จ านวน 387 คน 2. กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้สื่อ
สงัคมออนไลนใ์นเชิงสรา้งสรรครู์เ้ท่าทนัและมีวิจารณญาณถนดัถึงผลกระทบเชิงลบต่อสงัคมและ
ภัยคุกคามทางโลกไซเบอรเ์ผยแพร่สื่อเนือ้หาผสมกราฟฟิก ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดยได้ด าเนินการจัดสัมมนานักเรียน นักศึกษา ประชาชน 
ผูส้ื่อข่าว และผูป้ระกอบการเพื่อใหม้ีความรู้ เขา้ใจ และตระหนกัถึงการใชส้ื่อสงัคมออนไลนอ์ย่าง
สรา้งสรรคแ์ละรูเ้ท่าทันสื่อ จ านวน 230 คนส่งเสริมการใชส้ื่อและการใชเ้ทคโนโลยี จ านวน อย่าง
นอ้ย 40 ชิน้ 3. กิจกรรมสมัมนาผูบ้ริหารศนูยก์ารเรียนรู ้ICT ชุมชนเพื่อลดช่องว่างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สรา้งผู้ช  านาญการในชุมชนใหม้ีความรูพ้ัฒนาความรูแ้ละเสริมสรา้ง
ทกัษะ ติดตามประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารด าเนินการสมัมนาผูบ้รหิาร ICT ชุมชน 
จ านวน 300 ศนูย ์

กระทรวงศึกษาธิการ จดักิจกรรมส่งเสริมทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดย
ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับมูลนิธิอินเทอรเ์น็ตร่วมพัฒนาไทยและ
ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสขุภาพไดด้ าเนินการโครงการพฒันาศกัยภาพครูแกนน า
ในการใชเ้ทคโนโลยี ใหม้ีความปลอดภัยและสามารถสรา้งสรรค ์เกิดรูเ้ท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้ ICT  ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้มีความรูใ้นการสร้างความ
ตระหนกัในการใชส้ื่อและ ICT ใหเ้กิดประโยชนอ์ย่างคุม้ค่า หลีกเลี่ยงภยัอนัตรายและการใชง้านที่
ไม่เหมาะสมมีข้าราชการบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมจ านวน 150 คน (ส านักงาน
ปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2558: ออนไลน)์ 

มูลนิธิอินเทอรเ์น็ตร่วมพัฒนาไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร. 2558) ไดจ้ัดท าโครงการเด็กไทยรูเ้ท่าทันสื่อ ICT เพื่อใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ
ตระหนกัใหแ้ก่เด็กและเยาวชนเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอรแ์ละอุปกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหม้ีความเหมาะสม ไม่ตกเป็นทาสขอเทคโนโลยีและบริโภคนิยม รวมทัง้สรา้งเครื่องมือ
เพื่อจะลงสง่เสรมิเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมในการใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสรา้งเสริมสขุภาพร่วมกบัสถาบนัสื่อเด็กและเยาวชน 
แผนงานสรา้งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ภาคีเครือข่ายสื่อสรา้งสรรค์ (ส านักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2558) ได้จัดงาน มหกรรมสื่อและพื ้นที่สรา้งสรรค์เพื่อ 
เยาวชน และครอบครวั แรงบนัดาลใจคิดไดคิ้ดเป็น เพื่อถ่ายทอดแบ่งปันองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการ
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ท างานด้านสื่อและพืน้ที่สรา้งสรรคใ์ห้กับเด็ก เยาวชน   พ่อแม่ ครู อาจารย์ ชุมชนท้องถิ่น ร่วม
เรียนรูส้รา้งสรรคค์วามคิดไอเดียต่าง ๆ มาต่อยอดพัฒนาสื่อสรา้งสรรคแ์ละพืน้ที่สรา้งสรรคด์ว้ย
ตนเอง  

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการรูเ้ท่าทันสื่อเป็นแผนแม่บทที่ กสทช. มีการท างาน
ร่วมกบัภาคีหลายภาคส่วน ซึ่งมีแนวคิดใหค้นในสงัคมเกิดทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อที่เนน้ใหผู้บ้ริโภค
สื่อวิเคราะหแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากสื่อไดอ้ย่างรูเ้ท่าทนัซึ่งจะตอ้งพฒันาตัง้แต่เด็กจนโตเป็นผูใ้หญ่ทัง้
ในระบบการศึกษาและการส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคไดเ้รียนรูต้ลอดชีวิต ซึ่งจากขอ้มูลในขา้งตน้การจัด
กิจกรรมในหน่วยงานต่าง ๆ ยังขาดการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรอบรูด้้านสื่อ ให้ครบทั้ง 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การเข้าถึง (Access) 2. วิเคราะห์ (Analyze) 3. ประเมิน (Evaluate) 4. 
สรา้งสรรค ์(Create) ดงันัน้การสรา้งเสริมทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อโรงเรียนควรมีหลกัสตูรหรือการจัด
กิจกรรมอย่างเป็นรูปประธรรมทั้งในรูปแบบเนือ้หาสาระในบทเรียนและนอกหอ้งเรียนเพื่อสรา้ง
เสรมิใหผู้เ้รียนเกิดความรอบรูด้า้นสื่อ 

2.3 การประเมินความรอบรูด้า้นสื่อ 
การรูเ้ท่าทันสื่อหรือความรอบรูด้า้นสื่อสื่อนั้นถือเป็นทักษะที่ส  าคัญของมนุษย ์ในปี 

พ.ศ. 2550 Euro media literacy  ไดก้ าหนดกฎบตัรการรูเ้ท่าทันสื่อของยุโรป European charter 
of media literacy ได้ระบุถึงความสามารถของผู้ที่มีความรูเ้ท่าทันสื่อ  Media Literate people 
จะตอ้งมีความสามารถ 7 ประการ ดังนี ้1. การใชเ้ทคโนโลยีของสื่อในการเขา้ถึง จัดเก็บ คน้ควา้
และแบ่งปันเนือ้หาที่ตรงตามความตอ้งการและความสนใจของตนเองและสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี 2. 
การเขา้ถึงสื่อและก าหนดวิธีการเลือกสื่อที่เก่ียวขอ้งกับรูปแบบ เนือ้หาของสื่อจากแหล่งขอ้มลูต่าง 
ๆ ที่แตกต่างกัน  3. การเขา้ใจเนือ้หาของสื่อ ว่าสื่อนัน้ผลิตขึน้อย่างไรและเพื่อวัตถุประสงคใ์ด 4. 
การวิเคราะห์เทคนิค ภาษาที่ใช้ในการสื่อและข้อมูลข่าวสารที่สืบถ่ายทอดออกมาได้อย่างมี
วิจารณญาณ  5. การใชส้ื่ออย่างสรา้งสรรคเ์พื่อแสดงออกถึงแนวคิด  6. การระบุเนือ้หาและการ
บริการสื่อที่ไดร้บัการรอ้งขออนุญาต มีเนือ้หาที่แสดงถึงความกา้วรา้วและใหโ้ทษกับผูร้บัสาร   7. 
ใชส้ื่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามหลกัของกฎระเบียบ ขอ้กฎหมายที่ก าหนด  (ณัฐนันท ์ศิริเจริญ, 
2557) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบหลัก 3 ประการ ของความรูแ้ละทักษะเพื่อ  การรูเ้ท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ คือ องค์ประกอบที่  1 Access / Retrieval ได้แก่ 1) การก าหนดสารสนเทศ 2) การ
ก าหนดแหล่ง สารสนเทศ 3) การเขา้ถึงแหลง่สารสนเทศ 4) การก าหนดกลยุทธแ์สวงหาสารสนเทศ 
5) การจ าแนก สารสนเทศ องคป์ระกอบที่ 2 Understanding / Assessment / Evaluation ไดแ้ก่ 
1) การตระหนักถึง ผลกระทบของสื่อ 2) การรบัรูแ้ละเขา้ใจกระบวนการของสื่อ เขา้ใจผูผ้ลิตสื่อ 
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การเขา้ใจเนือ้หาสารสนเทศในแต่ละ วฒันธรรม 3) การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์การอภิปรายและ
การประเมินคุณค่าเนือ้หาสารสนเทศ องคป์ระกอบที่ 3 Use ไดแ้ก่ 1) การใชป้ระโยชนท์ี่ตอ้งการ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2) การมีสนุทรียศาสตรแ์ละค่านิยม 3) การเขา้ใจกระบวนการ
ผลิตและการสรา้งสรรค4์) การมีสว่นรว่ม 

2.4 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

2.4.1 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551)  

2.4.1.1 วิสยัทศัน ์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  มุ่งพัฒนาผูเ้รียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลงัของ

ชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู ้ คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยดึมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข   มีความรูแ้ละทักษะพื ้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเชื่อว่า ทุก
คนสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 

2.4.1.2 หลกัการ 
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั ดงันี ้

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายส าหรบัพัฒนาเด็กและเยาวชนใหม้ีความรู ้ทักษะ เจตคติ และ
คณุธรรมบนพืน้ฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศกึษาอย่างเสมอภาค และมีคณุภาพ 

3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ใหส้งัคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษา ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

4. เป็นหลกัสตูรการศึกษาที่มีโครงสรา้งยืดหยุ่นทัง้ดา้นสาระการเรียนรู ้เวลา
และการจดัการเรียนรู ้

5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรบัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั  ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้และประสบการณ ์
2.4.1.3 จดุหมาย 
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หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา 
มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อใหเ้กิดกับ
ผูเ้รียน  เมื่อจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มี
วินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ  ยดึหลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู ้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี  และมีทกัษะชีวิต  

3. มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี มีสขุนิสยั และรกัการออกก าลงักาย 
4. มีความรกัชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน

วิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
5. มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรกัษ์และ

พฒันาสิ่งแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชนแ์ละสรา้งสิ่งที่ดีงามในสงัคม และอยู่รว่มกนัใน
สงัคมอย่างมีความสขุ 

2.4.1.4 สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน มุ่งให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ 

ประการ ดงันี ้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มี

วฒันธรรมในการใชภ้าษาถ่ายทอดความคิด ความรูค้วามเขา้ใจ ความรูส้ึก และทัศนะของตนเอง
เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชนต่์อการพัฒนาตนเองและ
สงัคม รวมทัง้การเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแยง้ต่าง ๆ การเลือกรบัหรือไม่รบั
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงัคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิด
สงัเคราะห ์การคิด อย่างสรา้งสรรค ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่
การสรา้งองคค์วามรูห้รือสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อปุสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล คุณธรรมและขอ้มูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
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ความรู ้ประยุกตค์วามรูม้าใชใ้นการป้องกันและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ
โดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อตนเอง สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง 
ๆ ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรูด้ว้ยตนเอง การเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง  การท างาน 
และการอยู่ร่วมกันในสงัคมดว้ยการสรา้งเสริมความสมัพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา
และความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรบัตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรูจ้กัหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท์ี่สง่ผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพฒันาตนเองและสงัคม ใน
ดา้นการเรียนรู ้การสื่อสารการท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมี
คณุธรรม 

2.4.1.5 คณุลกัษณะอนัพงึประสงค ์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์เพื่อใหส้ามารถอยู่รว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ดงันี ้

1. รกัชาติ ศาสน ์กษัตรยิ ์
2. ซื่อสตัยส์จุรติ 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการท างาน 
7. รกัความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

2.5.1.6 มาตรฐานการเรียนรู ้
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุ

ปัญญา หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู ้๘ กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ดงันี ้ 

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร ์
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3. วิทยาศาสตร ์ 
4. สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สขุศกึษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรูเ้ป็นเป้าหมายส าคญั
ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรูร้ะบุสิ่งที่ผู ้เรียนพึงรู ้ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงคเ์มื่อจบการศึกษาขัน้พืน้ฐาน นอกจากนัน้มาตรฐานการเรียนรู้
ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจ้ะ
สะทอ้นใหท้ราบว่าตอ้งการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทัง้เป็นเครื่องมือในการ
ตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใชร้ะบบการประเมินคุณภาพภายใน และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพื ้นที่การศึกษา และการทดสอบ
ระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกนัคณุภาพดงักลา่วเป็นสิ่งส าคญัที่ช่วยสะทอ้นภาพการจดั
การศกึษาว่าสามารถพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรูก้  าหนดเพียงใด 

2.5.1.7 ตวัชีว้ดั 
ตัวชีว้ัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติได ้รวมทั้งคุณลักษณะของผูเ้รียนในแต่ละ

ระดบัชัน้ ซึ่งสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู ้มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น าไปใช้
ในการก าหนดเนือ้หา จัดท าหน่วยการเรียนรู ้จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑส์ าคัญส าหรบั
การวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคณุภาพผูเ้รียน  

1. ตวัชีว้ดัชัน้ปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้รียนแต่ละชัน้ปีในระดับการศึกษา
ภาคบงัคบั(มธัยมศกึษาปีที่ 1 – มธัยมศกึษาปีที่ 3) 

2. ตัวชีว้ัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้รียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มธัยมศกึษาปีที่ 4-6) 

1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา 
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรูใ้นกลุม่สาระการ

เรียนรูส้ขุศกึษาและพลศึกษาจ านวน 6 มาตรฐาน (กรมวิชาการ, 2545) ดงันี ้
2.4.2.1 สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 

สาระที่ 1 การเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนษุย ์
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มาตรฐาน พ. 1.1 เขา้ใจธรรมชาติของการเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนษุย ์
ตวัชีว้ดัระดบัชัน้ ม.2 

(1) อธิบายการเปลี่ยนแปลงดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใน
วยัรุน่ 

(2) ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และพฒันาการดา้นร่างกาย 
จิตใจ อารมณ ์สงัคม และสติปัญญาในวยัรุน่ 

สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครวั 
มาตรฐาน พ. 2.1 เขา้ใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครวั  และมีทักษะในการ

ด าเนินชีวิต 
ตวัชีว้ดัระดบัชัน้ ม.2 

(1) วิเคราะหปั์จจยัที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 
(2) วิเคราะหปั์ญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสมัพนัธใ์นวยัเรียน 
(3) อ ธิบ าย วิ ธี ป้ อ งกั น ต น เอ งแล ะห ลี ก เลี่ ย งจ าก โรค ติ ด ต่ อ ท า ง

เพศสมัพนัธ ์ เอดส ์และการตัง้ครรภโ์ดยไม่พงึประสงค ์
(4) อธิบายความส าคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่าง

เหมาะสม 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย และกีฬา

สากล 
มาตรฐาน พ. 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลน่เกม 

และกีฬา 
ตวัชีว้ดัระดบัชัน้ ม.2 

(1) น าผลการปฏิบติัตนเก่ียวกบัทกัษะกลไกและทกัษะการเคลื่อนไหวในการ
เลน่กีฬาจากแหลง่ขอ้มลูที่หลากหลายมาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมในบรบิทของตนเอง 

(2) เลน่กีฬาไทยและกีฬาสากลทัง้ประเภทบคุคลและทีมไดอ้ย่างละ 1 ชนิด 
(3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อการเล่น

กีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั 
(4) ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม และน าความรู้และ

หลกัการที่ไดไ้ปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัอย่างเป็นระบบ  
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มาตรฐาน พ. 3.2 รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาปฏิบติัเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กด กติกา มีน า้ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน 
และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

ตวัชีว้ดัระดบัชัน้ ม.2 
(1) อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา ที่เกิดจากการออกก าลงักาย และการเลน่กีฬาเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต 
(2) เลือกเขา้ร่วมกิจกรรม การออกก าลังกาย เล่นกีฬาตามความถนัดและ

ความสนใจพรอ้มทัง้วิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 
(3) มีวินยั ปฏิบติัตามกฎ กติกา และขอ้ตกลงในการเลน่กีฬาที่เลือก 
(4) วางแผนการรุกและการป้องกนัในการเล่นกีฬาที่ เลือกและน าไปใชใ้นการ

เลน่อย่างเหมาะสมกบัทีม 
สาระที่ 4 การสรา้งเสรมิสขุภาพ สมรรถภาพ และการปอ้งกนัโรค 
มาตรฐาน พ. 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสรา้งเสริมสุขภาพ การด ารง

สขุภาพ การปอ้งกนัโรค และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ 
ตวัชีว้ดัระดบัชัน้ ม.2 

(1) เลือกใชบ้รกิารทางสขุภาพอย่างมีเหตผุล 
(2) วิเคราะหผ์ลการใชเ้ทคโนโลยีที่มีต่อสขุภาพ 
(3) วิเคราะหค์วามเจรญิกา้วหนา้ทางการแพทยท์ี่มีผลต่อสขุภาพ 
(4) วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของภาวะสมดุลระหว่างสุขภาพกายและ

สขุภาพจิต 
(5) อธิบายลกัษณะอาการเบือ้งตน้ของผูม้ีปัญหาสขุภาพจิต 
(6) เสนอแนะวิธีการปฏิบติัตนเพื่อจดัการกบัอารมณแ์ละความเครียด 
(7) พฒันาสมรรถภาพทางกายตนเองใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

สาระที่ 5 ความปลอดภยัในชีวิต 
มาตรฐาน พ. 5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 

อบุติัเหต ุการใชย้าเสพติดและความรุนแรง 
ตวัชีว้ดัระดบัชัน้ ม.2 

(1) ระบวุิธีการ ปัจจยัและแหลง่ที่ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟผููติ้ดสารเสพติด 
(2) อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณเ์สี่ยง 
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(3) ใชท้กัษะชีวิตในการปอ้งกนัตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณค์บัขนัที่อาจ
น าไปสูอ่นัตราย 

1.2.2 คณุภาพผูเ้รียนเมื่อจบชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
1. เขา้ใจและเห็นคณุค่าความส าคญัของปัจจยัที่สง่ผลกระทบต่อการเจรญิเติบโต

และพฒันาการที่มีต่อสขุภาพและชีวิตในช่วงวยัต่าง ๆ  
2. เขา้ใจ ยอมรบั และสามารถปรบัตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ 

อารมณ์ ความรูส้ึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สรา้งและรกัษาพันธุ์ตะพาบกับผู้อ่ืน และ
ตดัสินใจแกปั้ญหาชีวิตดว้ยวิธีการที่เหมาะสม 

3. เลือกกินอาหารที่ เหมาะสม ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตและ
พฒันาการตามวยั 

4. มีทกัษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ เพื่อน ครอบครวั ชมุชนและวฒันธรรม
ที่มีต่อเจตคติ ค่านิยมเก่ียวกบัสขุภาพและชีวิต และสามารถจดัการไดอ้ย่างเหมาะสม 

5. ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและการเกิดโรค 
อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง รูจ้ักสรา้งเสริมความปลอดภัยให้แก่ตนเอง 
ครอบครวั และชมุชน 

6. เขา้ร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสรา้ง
เสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย 
สนกุสนานและปฏิบติัเป็นประจ าสม ่าเสมอตามความถนดัและความสนใจ 

7. แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน
โรค การด ารงสขุภาพ การจดัการกบัอารมณแ์ละความเครียด การออกก าลงักายและการเล่นกีฬา
กบัการมีวิถีชีวิตที่มีสขุภาพดี 

8. ส านึกในคณุค่า ศกัยภาพและความเป็นตวัของตวัเอง 
9. ปฏิบติัตามกฎ กติกา หนา้ที่ความรบัผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น 

ใหค้วามร่วมมือในการแข่งขันกีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ดว้ยความมุ่งมั่นและมี
น า้ใจนกักีฬาจนประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายดว้ยความชื่นชม และสนกุสนาน 

จากการศึกษาเอกสาร ขอ้มูลและเนือ้หาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งของจดุวตัถุประสงคใ์นงานวิจยัในครัง้นีซ้ึ่ง
ไดต้อบตวัชีว้ดัในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในสาระที่ 4 การสรา้ง
เสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค มาตรฐาน พ. 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการ
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สรา้งเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรคและการสรา้งเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
ตัวชีว้ัดระดับชั้น ม.2/2 วิเคราะหผ์ลการใชเ้ทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ จึงไดจ้ัดท าแผนการจัดการ
เรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้นเพื่อสรา้งใหผู้เ้รียนเกิดการพัฒนาทกัษะการเขา้ถึงสื่อ  (Media Literacy) 
และตอบสนองต่อตวัชีว้ดัในขา้งตน้ 
 

2.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความรอบรูด้า้นสื่อ 
2.5.1 งานวิจยัต่างประเทศ 

Hobbs (2007) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้จากการจัด
การศึกษาการรูเ้ท่าทันสื่อโดยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาประสิทธิภาพของการศึกษาในการพัฒนา
ทกัษะทางวิชาการของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5  ในประเทศอังกฤษ โดยเปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียน 2 กลุ่ม คือ  1 กลุ่มที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูก้ารรูเ้ท่าทนัสื่อ  2 
กลุม่ที่ไม่ไดร้บัการจดัการเรียนรูก้ารรูเ้ท่าทนัสื่อ ซึ่งไดใ้ชแ้บบวดัที่ปรบัปรุงมาจากแบบวดัทกัษะการ
รูท้ันสื่อของ Quin and Mamahon ซึ่งมีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิดและสามารถเลือกตอบโดย
การวัด 8 ตัวแปรคือ การระบุแนวคิดหลักของเรื่อง การระบุรายละเอียดของเรื่อง การเขียน
ถ่ายทอดเนือ้หาที่ไดอ่้าน ไดด้ ูไดฟั้ง การวิเคราะหเ์ทคนิคการสรา้งสื่อ การวิเคราะหจ์ดุเด่นของเรื่อง 
การวิเคราะหเ์นือ้หาที่ขาดหายไป การวิเคราะหค์วามเหมือนความแตกต่างของเนือ้หา และการระบุ
วตัถุประสงคข์องสื่อที่มี ต่อผูร้บัสื่อ ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ผูเ้รียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูก้ารรูเ้ท่า
ทนัสื่อ มีทกัษะเพิ่มขึน้ทกุตวัแปลอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

Potter (2005) ไดท้ าการพัฒนาองคค์วามรู ้เรื่อง การรูเ้ท่าทันสื่อ จากการศึกษา
พบว่าทักษะของการอ่านเป็นเขียนถูกตอ้งเป็นทักษะหนึ่งที่น าไปสู่การรูเ้ท่าทันสื่อ ทักษะการอ่าน
เปรียบไดก้ับเครื่องมือในการสะสมเพิ่มพูนพืน้ฐานความรูข้องตัวผูร้บัสาร ผูร้บัสารที่มีทักษะการ
อ่านเป็นเขียนถูกตอ้งในระดบัสงูท าใหส้ามารถมีความเขา้ใจคือหรือขอ้มูลไดเ้ป็นอย่างดียิ่ง ท าให้
จะมีการอ่านเขา้ใจสื่อไดส้งูขึน้ตามไปดว้ย คนเหล่านีถ้ึงจะสามารถมีความเขา้ใจในเนือ้หาขอ้มูล
สื่อไดเ้ป็นอย่างดี และมีการตัดสินใจที่ดีขึน้ว่าจะเชื่อสื่อหรือไม่เชื่อสื่อนัน้ได้สูงต ่าตามไปดว้ย ไป
จนถึงความสามารถเลือกใชส้ื่อเพื่อใหเ้กิดประโยชนต์ามวตัถปุระสงคข์องตนเองได ้

Tracy Marie Scull (2014) ไดท้ าการศึกษาแนวทางการใช้สื่อในการให้ความรู้
เรื่องเพศศกึษา ในวิชาวสขุศกึษา ของวยัรุน่ หลงัจากการเขา้รว่มโปรแกรม ผูเ้ขา้ร่วมมีแนวโนม้ที่จะ
ใชถุ้งยางอนามยัระหว่างมีเพศสมัพนัธแ์ละพดูคยุกบัคู่รกั ผูป้กครองหรือผูเ้ชี่ยวชาญทางการแพทย์
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ก่อนมีเพศสมัพนัธ์ ผลลพัธข์องการใชส้ื่อนัน้ส่งผลต่อการรบัรูแ้ละลดความสงสยัของขอ้ความของ
สื่อและเพิ่มทกัษะในการสรา้งสื่อของการแนะน าใหรู้เ้ท่าทนัสื่อ 

Nuriye Semerci ( 2017) ไดท้ าการศึกษาผลของระดบัการรูห้นงัสือที่ส  าคญัของ
ผูส้มคัรต่อระดบัการรูห้นงัสือของสื่อ ในการศกึษาครัง้นีผู้ว้ิจยัไดแ้จกแบบส ารวจกบันกัเรียนจ านวน 
565 คน ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย Bartın คณะศึกษาศาสตร ์จากผลของการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ด  าเนินขึน้เพื่อก าหนด ผลกระทบของการรูห้นังสือที่ส  าคัญของผูส้มัครที่มีต่อการรูเ้ท่าทันสื่อของ
พวกเขาจะเห็นว่าค่า t ที่เก่ียวขอ้งกับตัวแปรของการรูเ้ท่าทนัสื่อและการมีวิจารณม์ีความส าคญัที่
ระดับ. 05 . นอกจากนีจ้ะเห็นว่าค่า p มีความส าคัญในรูปแบบที่การรูห้นงัสือส าคญัมีผลต่อการรู ้
หนงัสือสื่อ 

Osman Solmaz (2017) ไดท้ าการศึกษาการปรบัการรูเ้ท่าทันสื่อใหม่ ดว้ยการ
ฝึกการรูเ้ท่าทันสื่อทางสงัคมของนักเรียนหลายภาษา เก็ยรวบรวมขอ้มูลผ่านการส ารวจออนไลน ์
90 IGSs การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งกับอาสาสมัคร 13 คน และข้อมูลโซเชียลมีเดียของ
อาสาสมคัรเหล่านี ้การวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพของขอ้มลู ผลปรากฎว่า IGSs มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานการรูห้นังสือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านการใช้เครื่องมือและทรัพยากร
หลากหลายที่เว็บไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลนใ์หค้วามสนใจแมว้่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่อง
จ านวนมาก จากผลการวิจัยวรรณกรรมสงัคมสื่อเสนอเป็นชุดของการปฏิบัติทางสงัคมที่จ  าเป็น
และการมีสว่นรว่มในเครือข่ายท่ีหลากหลายทางออนไลน ์ 

 
2.5.2 งานวิจยัในประเทศ 

วิสาลักษณ์ สิทธิ์ขุนทด (2551) ไดพ้ัฒนารูปแบบเชิงสาเหตุของการรูเ้ท่าทันสื่อ
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่ออยู่ในเกณฑ์
ระดับ 2 จาก 4 ระดับ นัน้หมายถึง ผูเ้รียนยังมีความรูเ้ท่าทันสื่อและถูกครอบง าโดยสื่อ โดยมีตัว
แปรที่ส่งผลต่อความรอบรูด้า้นสื่อของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นพฤติกรรมของการเปิดรบัขอ้มูลสื่อ 
ปัจจยัดา้นการศึกษา ปัจจยัดา้นการอ่านและการรบัรู ้ปัจจยัทางดา้นของเศรษฐกิจ และปัจจยัของ
การมีสว่นร่วมของผูป้กครองในการเปิดรบัขอ้มลูสื่อของผูเ้รียน รวมถึงตวัแปรสงูสดุที่สง่ผลในความ
ความรอบรูด้า้นสื่อของผูเ้รียน ไดแ้ก่ ปัจจยัของเศรษฐกิจและสงัคม  
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บบุผา เมฆศรีทองค า และ ดนุลดา จามจุรี (2554) ไดท้ าการศึกษาสภาพการใช้
สื่ออินเทอรเ์น็ตของเด็กและเยาวชนไทยตามช่วงพัฒนาการแห่งวัย ผลการวิจัยพบว่า เด็กและ
เยาวชนไทยมีการใชส้ื่ออินเตอรเ์น็ตอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้
เนื่องจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท าใหเ้ด็กและเยาวชนไทยสามารถเขา้ถึงสื่ออินเตอรเ์น็ตได้
ง่ายนอกจากนัน้ อินเตอรเ์น็ตเป็นสื่อที่สามารถก่อใหเ้กิดทัง้ผลดีและผลเสียต่อเด็กและเยาวชนไทย
ในฐานะที่เป็นผูใ้ชอิ้นเตอรเ์น็ต โดยในแง่ผลดีของการใชส้ื่ออินเตอรเ์น็ต คือ ช่วยในการคน้ควา้หา
ขอ้มูลใหม่ๆ ที่เป็นประโยชนต่์อการศึกษา การท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาและการรบัรู ้
ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในสังคม แต่เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ที่พบเห็น
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน พบว่า เด็กและเยาวชนไทยใชส้ื่ออินเตอรเ์น็ตไป
ในทางที่ไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเล่นเกมส ์แชท 
เปิดดูเว็บอนาจาร ตลอดจนดูหนัง ฟังเพลง อย่างไรก็ตาม การใชส้ื่ออินเตอรเ์น็ตก่อใหเ้กิดผลดี
หรือไม่  ขึน้อยู่กับผู้ใช้อินเตอรเ์น็ตเป็นหลัก ดังนั้น การจะให้เด็กและเยาวชนไทยเลิกใช้สื่อ
อินเตอรเ์น็ตจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได ้

กฤชณัท แสนทวี (2553) ไดศ้กึษาพฤติกรรมการเปิดรบัและระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อ
ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเปิดรับสื่อ 
อินเตอรเ์น็ต 1-3 ชั่วโมงต่อวันมากที่สุด ทั้งนี ้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรบัสื่อโทรทัศน์รอ้ยละ 
66.80 อินเตอรเ์น็ตรอ้ยละ 91.5 วิทยุกระจายเสียง รอ้ยละ 85.3 และหนังสือพิมพ์ รอ้ยละ 92.3 
ส าหรบัเหตุผลในการเปิดรบัสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรบัสื่อเพื่อความบันเทิง คือ 
โทรทัศน ์รอ้ยละ 81.30 อินเตอรเ์น็ต รอ้ยละ 61.80 วิทยุกระจายเสียง รอ้ยละ 61.30 ซึ่งช่วงเวลา
ในการเปิดรบัสื่อโทรทัศนแ์ละอินเตอรเ์น็ตมากที่สุดในเวลา 20.01–24.00 น. รอ้ยละ 60 และรอ้ย
ละ 75.30 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรูเ้ท่าทันสื่อในระดับที่ 2 คือ ระดับความเขา้ใจ ซึ่ง
ผูร้บัสารยังไม่สามารถวิเคราะหแ์ละประเมินค่าความหมายตรงที่สื่อนาเสนอได ้ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายไดท้ี่ไดจ้ากทางบ้านแตกต่างกัน และมีแผนการ
เรียนแตกต่างกนั จะมีระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อแตกต่างกนั รวมทัง้การหาค่าสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของ 
เพียรส์นั พบว่า ความถ่ีในการเปิดรบัสื่อ รูปแบบการเปิดรบัสื่อ และช่วงเวลาในการเปิดรบัสื่อ มี
ความสมัพนัธก์บัระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อที่ระดบัปานกลาง ส าหรบัผลการศกึษาเชิงคณุภาพ พบว่า มี
ความสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาเชิงปรมิาณ คือ กลุม่ตวัอย่างสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจในเนือ้หาของ
ละครซิทคอมไดต้ามที่ผูผ้ลิตน าเสนอ แต่ไม่สามารถวิเคราะหถ์ึงความหมายแฝง เช่น การโฆษณา
แฝงในฉากละคร การปลูกฝังอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่จากพฤติกรรมตัวละครพระเอกและกลุ่ม
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เพื่อนชายได้ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าละครได้ให้ข้อคิดและสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

สุนทร พรหมวงศา (2553) ท าการศึกษาพฤติกรรมการใชแ้ละการรูเ้ท่าทันสื่อ
อินเตอรเ์น็ตตามการรับรูข้องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดหนองบัวล าภ ู
ผลการวิจยัพบว่า 1. นักเรียนมีพฤติกรรมการใชอิ้นเตอรเ์น็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  2. 
ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเตอรเ์น็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่า นักเรียนเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตไม่
แตกต่างกนั 3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชอิ้นเตอรเ์น็ตของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายจงัหวดัหนองบัวล าภู จ าแนกตามสถานที่ใชง้านอินเตอรเ์น็ตเป็นส่วนใหญ่โดยภาพรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นด้านการใช้
อินเตอรเ์น็ตเพื่อการแสวงหาความรูเ้พียงดา้นเดียวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  4. นักเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่ออินเตอรเ์น็ตตามการรบัรูข้องนักเรียนเกือบทุกดา้นอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นด้านการสร้างสรรค์สื่อ เพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับปานกลาง 5. ผลการ
เปรียบเทียบการรับรูเ้ท่าทันสื่ออินเตอรเ์น็ตตามการรบัรูข้องนักเรียนชั้นอุดมศึกษาตอนปลาย
จงัหวัดหนองบวัล าภู จ าแนกตามเพศ พบว่าโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกัน   6. 
ผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่ออินเตอรเ์น็ตตามการรบัรูข้องนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลายจงัหวดัหนองบวัล าภู จ าแนกตามสถานที่ที่ใชง้านอินเตอรเ์น็ตเป็นสว่นใหญ่โดยภาพรวมและ
รายดา้นดา้นการเขา้ถึงสื่อและการประเมินค่าสื่อ แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01  ส่วนด้านอ่ืนกับทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน้ด้านการ
สงัเคราะหส์ื่อไม่มีความแตกต่างกนั 

ปกรณ ์ประจนับาน และ อนุชา กอนพ่วง (2558) ไดท้ าการพัฒนาแบบวดัทกัษะ
ในศตวรรษที่ 21 ดา้นการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 39 ในปี พ.ศ. 2557 
จ านวน 1,100 คน ซึ่งไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมือเป็นแบบวดัทักษะใน
ศตวรรษที่  21 ด้านการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   2 แบบ ได้แก่ แบบทดสอบ
สถานการณ์แบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ รวม 50 ขอ้ ผลการวิจัย
พบว่า แบบวดัทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษา จ าแนกออกเป็น 2 ชุดไดแ้ก่ ชุดที่ 
1  แบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 25 ข้อ และชุดที่  2  ข้อสอบสถานการณ ์
จ านวน 25 ขอ้ รวม 50 ขอ้ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
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โดยมีความตรงเชิงเนือ้หาทุกขอ้ผ่านการทดสอบใชก้บันกัเรียนเพื่อหาค่าความยาก อ านาจจ าแนก 
และความเที่ยง พบว่า มีความยากและค่าอ านาจจ าแนกตามเกณฑท์ุกขอ้มีความเที่ยงในระดบัสงู 
และสรา้งเกณฑ์การประเมินผล   4 ระดับ ได้แก่ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับ
ปรบัปรุง 

ปิยนุช สาที (2560) ไดท้ าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบคณุลกัษณะการรูเ้ท่าทันสื่อ
ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 18,687 คน กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 519 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะการรูเ้ท่าทันสื่อมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จ านวน 38 ข้อ มี ค่าความเชื่อมั่ น  (Reliability) เท่ากับ .95 สถิ ติที่ ใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบ เชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะการ
รูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 จากการวิเคราะหไ์ดจ้ านวนองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) การรบัสื่อ 2) การวิเคราะห์
สื่อ 3) การเขา้ใจสื่อ 4) การประเมินค่าสื่อ และ 5) การใชส้ื่อใหเ้กิดประโยชน ์ 

จากการศึกษาเอกสาร ขอ้มลู เนือ้หา แนวคิดและทฤษฎีของทักษะการเขา้ถึงสื่อ  
(Media Literacy) ผู้วิจัยได้สรุปว่าทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
การศึกษาในทุกระดบัตัง้แต่ระดบัประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดบัอดุมศึกษาเพราะเด็ก
และเยาวชนไทยในปัจจุบันนั้นประสบปัญหา ภาวะเสี่ยงจากการเปิดรบัสื่อที่ไม่ถูกต้อง ขาด
ความสามารถในการเขา้ถึงสื่อ ความสามารถในการวิเคราะหส์ื่อ การประเมินสื่อและน าไปใชใ้น
ทิศทางที่เกิดประโยชน ์ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยยงัขาดทักษะการรูเ้ท่าทนัสื่อจึงเป็น
หนา้ที่ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาที่ตอ้งรว่มมือกนัใหค้วามรู ้การต์นูเตือนให้
ตระหนักถึงความส าคัญของทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อว่าเป็นทักษะพืน้ฐานที่น าไปสู่การเรียนรูด้ว้ย
ตนเองและการเรียนรูต้ลอดชีวิตซึ่งสอดคลอ้งกับพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2551  
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3. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวัดประเมินผล 
3.1 การสรา้งเครื่องมือ 
หลกัการทั่วไปในการสรา้งขอ้สอบขอ้เขียน 
ขอ้สอบที่เป็นลกัษณะอตันัยหรือปรนัยสิ่งที่ผูส้รา้งขอ้สอบจะตอ้งค านึงถึงเป็นสิ่งส าคัญ

อยู่เสมอในการสรา้งขอ้สอบมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี ้(อนนัต ์
ศรีโสภา, 2525) 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสอน ก่อนจะเริ่มลงมือสรา้งข้อสอบจะต้องก าหนด
จดุมุ่งหมายในการจดัการเรียนรูใ้หอ้ยู่ในรูปจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม ที่จะสามารถสรา้งขอ้สอบได้
จรงิ 

2. เตรียมตารางวิเคราะหห์ลกัสตูรซึ่งจะสามารถช่วยใหก้ารสรา้งค าถาม ขอ้สอบได้
สอดคลอ้งกบัจดุมุ่งหมายของการทดสอบที่ก าหนดไว ้เพราะตารางวิเคราะหห์ลกัสตูร เป็นตารางที่
แสดงความสมัพนัธข์องจดุประสงคก์บัเนือ้หาวิชา 

3. ภาษาที่ใชค้วรชดัเจน เขา้ใจง่าย ภาษาไม่ก ากวม 
4. เขียนขอ้สอบแต่ละขอ้ลงในบตัร เพื่อสะดวกในการจดัเรียงล าดับ ตรวจสอบ และ

น าไปวิเคราะหไ์ดง้่ายขึน้ 
5. เตรียมเฉลยและก าหนดคะแนนในขณะสร้างขอ้สอบ ซึ่งจะท าใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด

นอ้ยลง 
6. จะตอ้งสรา้งขอ้สอบใหม้ีจ  านวนมากกว่าที่ตอ้งการ 
7. สรา้งขอ้สอบทันทีที่สอนเนือ้หาวิชานั้นจบ เพราะจะท าใหอ้อกขอ้สอบไดต้รงกับ

จดุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมที่ครูเนน้ในการสอยตอนนัน้ 
8. ควรออกขอ้สอบแต่เนิ่น ๆ เพราะจะท าใหม้ีเวลาแกไ้ข และตรวจทานขอ้สอบ 

ประเภทของแบบทดสอบ 
แบบทดสอบนัน้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นหลากหลายประเภท แลว้แต่ว่าจะยึดอะไร

เป็นเกณฑใ์นการแบ่งซึ่ง ผูว้ิจยัแบ่งตวัอย่างแต่ละประเภท ไวด้งัต่อไปนี ้
1.แบ่งตามสิ่งที่วดั 

1.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ คือ ขอ้สอบท่ีวดัสมรรถภาพของสมองดา้นต่างๆ 
ที่ผูเ้รียนไดร้บัการจดัการเรียนการสอนผ่านพน้มาแลว้ 

1.1.1 แบบทดสอบท่ีผู้สอนเป็นคนสรา้งขึน้ เป็นขอ้สอบท่ีมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์

ของผูเ้รียนดเฉพาะกลุม่ที่สอนเท่านัน้ ไม่น าไปใชท้ดสอบกบักลุม่อื่นๆ 
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1.1.2 แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นค าถาม ข้อสอบท่ีมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้รียน ไดม้ีการออกแบบและพัฒนาขึน้ดว้ยการวิเคราะหท์างดา้นสถิติมาแลว้หลายครัง้ จนไดม้ี
คณุภาพที่สมบูรณ์ อีกทัง้ยงัมีเกณฑป์กติ ไว้ใชส้  าหรบัการเปรียบเทียบคุณภาพต่างๆ ของผูเ้รียน
ต่างกลุม่กนัอีกดว้ย 

1.2 แบบทดสอบวัดความถนัด เป็นขอ้สอบที่มุ่งวดัสมรรถภาพสมองของผูเ้รียน
ว่าจะเรียนแลว้ประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใด เพื่อใชใ้นการท านายหรือพยากรณอ์นาคตของ
ผูเ้รียน  

1.2.1 แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียน คือ แบบทดสอบที่มุ่งวัด
ความสามารถทางวิชาการต่างๆ เช่น คณิตศาสตร ์ภาษา วิทยาศาสตร ์

1.2.2 แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะอย่าง คือ แบบทดสอบที่มุ่งวดัความ
ถนดัเฉพาะอย่างที่เก่ียวขอ้งกบัอาชีพ และความถนดัต่างๆ 

1.3 แบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ คือ แบบทดสอบที่ใช้วัดบุคลิกภาพและการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม 

2. แบ่งตามลกัษณะการเขียนตอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2515) 
2.1 แบบทดสอบอตันยั คือ แบบทดสอบที่ก าหนดปัญหาแลว้ใหผู้ต้อบเขียนตอบ

ยาวๆ 
2.2 แบบทดสอบปรนยั 
2.2.1 แบบถกู - ผิด 
2.2.2 แบบเติมค า 
2.2.3 แบบจบัคู่ 
2.2.4 แบบเลือกตอบ 

3. แบ่งตามวิธีการตอบ 
3.1 แบบใหล้งมือกระท า คือ ขอ้สอบภาคปฏิบติัทัง้หมด เช่น พลศกึษา การฝีมือ 
3.2 แบบใหเ้ขียนตอบ คือ ขอ้สอบที่ตอ้งใชก้ารเขียนตอบทัง้หมด 
3.3 แบบสอบปากเปล่า คือ การถามตอบแบบปากเปล่าโดยการโตต้อบกันทาง

วาจา เช่น การสอบสมัภาษณ ์
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การสรา้งขอ้สอบตามจดุประสงคข์องการเรียนรู ้
ในที่นีผู้ว้ิจัยน าเสนอรายละเอียดของจุดประสงคท์างดา้นการศึกษา ดา้นพุทธิพิสัย 

หรือดา้นความรูค้วามคิด (Cognitive Domain) ตามระดับขัน้ของพัฒนาการทางดา้นสมองและ
ดา้นสติปัญญาพรอ้มทัง้เสนอตวัอย่างการเขียนขอ้สอบหรือขอ้ค าถามตามจดุประสงค ์ดงันี ้

1. ความรูค้วามจ า (Knowledge) คือ ความสามารถทางดา้นสมองของผูเ้รียนในการ
รบัรู ้หรือดา้นความคิด (Cognitive Domain) ตามระดับขั้นพัฒนาการทางสมองและสติปัญญา
พรอ้มทัง้เสนอตวัอย่างการเขียนขอ้ค าถามหรือขอ้สอบตามจุดประสงค ์ดงันี ้

1.1 ความรูใ้นเนือ้เรื่องเฉพาะ (Knowledge of Specifics) ไดแ้ก่ 
 1.1.1 ค าศพัท ์(Terminology) จ านิยาม เครื่องหมาย สญัลกัษณ ์
 1.1.2 ขอ้เท็จจรงิ (Specific Facts) จ าขอ้ความจรงิ กฎเกณฑ ์ทฤษฎี สตูร 

1.2 ความรูใ้นวิธีด าเนินการ (Knowledge of Procedures) ไดแ้ก่ 
 1.2.1 ระเบียบแบบแผน (Convention) จ าหลกัประเพณี ระเบียบขอ้ตกลง 
 1.2.2 แนวโน้มและล าดับขั้น (Trends and Sequences) จ าขั้นตอนการ

ปฏิบติัเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของล าดบัขัน้ตอน 
 1 .2 .3  ก า รจัดป ระ เภ ท และระบบการจ า แนก  (Classification and 

Categories) จ าการจดัหมวดหมู่ ประเภท ชนิดของสิ่งต่างๆ 
 1.2.4 เกณฑ ์(Criteria) จ าคณุสมบติัที่ใชใ้นการจ าแนกหรือตดัสิน 
 1.2.5 วิธีการ (Methodology) จ าการด าเนินการใหบ้รรลตุามเปา้หมาย 

1.3  ความ รู้ในหลักสากลและนามธรรม  (Knowledge of Universal and 
Abstractions) 

1.3.1 หลกัการและนยัทั่วไป (Principles and Generalization) จ าหลกัการที่
ส  าคญัและการสามารถสรุปอา้งอิง 

 1.3.2 ทฤษฎีและโครงสรา้ง (Theories and Structure) จ ารูปแบบโครงสรา้ง
ของคณุลกัษณะตามหลกัการหรือทฤษฎี 

2. ความเขา้ใจ (Comprehension) คือ ความสามารถทางสมองของผู้เรียนในการ
เรียนรู้ จ า และสื่อสาร ความรู้ออกมาได้ในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง สามารถบางบอก
พฤติกรรมย่อยไดด้งัต่อไปนี ้

 2.1 การแปลความ (Translation) บอกความหมายตามนยัของค า กิจกรรม 
 2.2 การตีความ (Interpretation) น าผลการแปลความมาเปรียบเทียบขอ้ยุติ 
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 2.3 การขยายความ (Extrapolation) เปรียบเทียบความหมายของค า / กิจกรรม
ที่กวา้งไกลออกไปจากเดิม 

3. การน าไปประยุกใช ้(Application) คือ ความสามารถของการน าความรู ้ความ
เขา้ใจที่มีอยู่นัน้ ไปใชใ้นกบัแกปั้ญหาของสิ่งต่างๆ ในสถานการณท์ี่แปลกใหม่ไดเ้ป็นอย่างดี 

4. การวิเคราะห ์(Analysis) คือ ความสามารถในการแยกแยะขอ้มลู องคร์วมของสิ่ง
ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนประกอบย่อยได้สามารถท าใหเ้ห็นโครงสรา้งของสิ่งนั้นๆ ไดช้ัดเจน สามารถ
จ าแนกเป็นพฤติกรรมย่อยออกเป็นไดด้งัต่อไปนี ้

 4.1 การวิเคราะห์แบบย่อยส่วนประกอบ (Analysis of Elements) แยกแยะ
คณุลกัษณะของขอ้มลูองคร์วมออกเป็นส่วนประกอบที่ย่อย ๆ 

 4.2 การวิเคราะห์แบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของส่วนประกอบ (Analysis of 
Relationship) แยกแยะขอ้มลู องคร์วมออกเป็นสว่นประกอบที่ย่อย ๆ และสมัพนัธก์นั 

 4 .3  ก า รวิ เค ราะห์ แบ บ เชื่ อ ม โย ง โค รงส ร้า งขอ งห ลั ก ก าร  (Analysis 
Organizational Principles) แยกแยะองคร์วมเป็นโครงสรา้งของสว่นประกอบที่สมัพนัธก์นั 

5. การสงัเคราะห ์(Synthesis) คือ ความสามารถในการผสมผสานส่วนประกอบย่อย 
ๆ ผสานเขา้ดว้ยกัน ใหส้ามารถเป็นองคร์วมใหม่ที่กลมกลืนและเหมาะสมอย่างมีความหมาย จน
สามารถจ าแนกออกเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ ได ้ดงัต่อไปนี ้

 5.1 การสงัเคราะหข์อ้ความ (Production of a Unique Communications) รวบ
ยอดของขอ้มลู ขอ้ความเป็นขอ้สรุปต่าง ๆ ตามความส าคญั  

5.2  การสัง เคราะห์แผนงาน  (Production of a Plan or Operations) รวม
สว่นประกอบแยกย่อยเขา้ผสานดว้ยกนัเพื่อเป็นแผนการด าเนินงานในแบบต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลตุาม
เปา้หมายที่ตอ้งการ 

5.3 การสังเคราะห์แนวคิด (Derivation of Abstract Relations) ผสานความรู้
จากหลายแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และสรุปเป็นรูปแบบแนวคิดและองคค์วามรูท้ี่ชดัเจนอย่าง
เป็นระบบหรือรูปแบบแผนตามเปา้หมาย 

6. การประเมินค่า (evaluation) คือ ความสามารถในการตีค่า หรือตัดสินคณุค่าของ
สิ่งต่างๆ ตามเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้สามารถจ าแนกเป็นพฤติกรรมย่อยได ้ดงันี ้

 6.1 การประเมินค่าโดยการใชเ้กณฑภ์ายใน (Judgments in Terms of Internal 
criteria) ตดัสินคณุค่าต่าง ๆ ตามเกณฑภ์ายนอกที่มีการก าหนดไวใ้นเรื่องนัน้อย่างเหมาะสม 
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 6.2 การประเมินค่าโดยใชเ้กณฑภ์ายนอก (Judgments in Terms of External 
Criteria) ตดัสินคณุค่าต่าง ๆ ตามเกณฑภ์ายในท่ีมีการก าหนดไดอ้ย่างเป็นมาตรฐานที่ชดัเจน  

3.2 การหาคณุภาพเครื่องมือ 
การสร้างเครื่องมือเพื่อที่จะใช้ในการรวบรวมข้อมูล ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องหา

คณุภาพของเครื่องมือที่จะใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยนัว่าเครื่องมือนีม้ีคณุภาพ 
และเหมาะสม ซึ่งรูปแบบการหาคณุภาพเครื่องมือนัน้สามารถจ าแบ่งเป็น ๒ ลกัษณะ ดงัต่อไปนี ้

1. การหาคณุภาพเครื่องมือของทัง้ฉบบั คือ การที่จะตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวดั 
เก่ียวกบัความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) มรีายละเอียด ดงัต่อไปนี ้

1.1 ความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถของเครื่องมือวัด ที่สามารถวัดไดใ้น
สิ่งที่ตอ้งการวัด เป็นความสอดคลอ้งระหว่างผลการวัด กับสิ่งที่ตอ้งการวัด ความตรงที่ใชใ้นการ
ทดสอบจ าแนกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ความตรงตามเนือ้หา ความตรงตามโครงสรา้ง และ ความตรง
ตามเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งโดยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ จะเก่ียวขอ้งกบัความตรงตามเนือ้หามากกว่า
ความตรงชนิดอ่ืน ๆ 

การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) เป็นการหาค่าความ
เที่ยงตรงจากคะแนนที่ผูเ้ชี่ยวชาญลงความเห็นว่าขอ้สอบ หรือ ขอ้ค าถามในแต่ละขอ้ สามารถวัด
ไดต้รงตามสิ่งที่ตอ้งการจะวัดเนือ้หาหรือจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนมากหรือนอ้ยเพียงใด 
โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงันี ้

ใหค้ะแนน +1 หมายถึง มั่นใจว่าขอ้สอบวดัจดุประสงคห์รือเนือ้หานัน้ 
ใหค้ะแนน 0 หมายถึง ไม่มั่นใจว่าขอ้สอบวดัจดุประสงคห์รือเนือ้หานัน้ 
ใหค้ะแนน -1 หมายถึง มั่นใจว่าขอ้สอบไม่วดัตามจดุประสงคห์รือเนือ้หานัน้ 

แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ หาค่าความสอดคล้อง
ระหว่างขอ้ค าถามแต่ละขอ้กับจุดประสงค์หรือเนือ้หา (Index of Item-Objective Congruence 
หรือ IOC) จากสตูร 

IOC =  
ΣR

𝑁
 

เมื่อ  ΣR แทน ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญ 
  N แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ 
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เกณฑ์การตัดสินค่า IOC ถ้ามี ค่า 0.50 ขึ ้นไป แสดงว่า ข้อค าถามนั้นวัดได้ตรง
จดุประสงค ์หรือตรงตามเนือ้หานัน้ แสดงว่า ขอ้ค าถามขอ้นัน้ใชไ้ด ้

1.2 ความเชื่อมั่น หมายถึง ความคงที่ของคะแนนที่วัดไดแ้ต่ละครัง้ วิธีการหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท าไดห้ลายวิธีคือ 

 1. วิธีทดสอบซ า้ 
 2. วิธีแบบทดสอบคู่ขนาน 
 3. วิธีหาความสอดคลอ้งภายใน แบ่งเป็น 
    3.1 วิธีแบ่งครึง่แบบทดสอบ 
   3.2 วิธีหาจากสตูรคเูดอรแ์ละรชิารด์สนั 
   3.3 วิธีหาจากสตูรสมัประสิทธิ์แอลฟา 
1. วิ ธีสอบซ ้า  คือ การหาความเชื่ อมั่ นโดยวิ ธีทดสอบซ ้า เป็นการหา

ความสมัพันธ์ของคะแนนจากการท าแบบวดัหรือแบบทดสอบฉบบัเดียวกันทัง้สองครัง้ โดยมีการ
ทิง้ช่วงเวลาห่างกนัใหม้ีความเหมาะสมกนั (ประมาณ 2 สปัดาห)์ การหาความเชื่อมั่น ดว้ยวิธีนีจ้ะ
เป็นการตรวจสอบความคงที่ของการแสดงออกของผู้ทดสอบทั้งหมดสองครัง้ ว่าจะมีความคงที่
หรือไม่ รูปแบบการทดสอบนีม้ีจุดอ่อนคือความแปรเปลี่ยนภายในของตวัผูท้ดสอบเองในระหว่างที่
มีการเวน้ระยะของช่วงการทดสอบ ดงันัน้หมายความว่า การหาค่าของความเชื่อมั่นโดยวิธีนีค้วรมี
การน าไปใชก้บัแบบทดสอบและวดัคณุลกัษณะที่ค่อนขา้งที่จะคงและไม่แปรเปลี่ยนโดยง่าย 

2. วิธีใชแ้บบทดสอบคู่ขนาน คือ การหาความเชื่อมั่นโดยใชว้ิธีแบบทดสอบ
คู่ขนาน เป็นการหาความสมัพนัธข์องคะแนนจากการน าแบบทดสอบ 2 ฉบบัที่เทียบเท่ากนัไปสอบ
กบับุคคลกลุม่เดียวกนั วิธีการนีม้ีจุดอ่อนที่ความเป็นคู่ขนานกนัของแบบทดสอบ 2 ฉบบัซึ่งสรา้งได้
ยาก 

3. วิธีหาความสอดคลอ้งภายใน 
   3.1 วิธีแบ่งครึ่งแบบทดสอบ คือ การหาความเที่ยงโดยวิธีนี ้จะเป็นการหา

ความสมัพันธข์องค่าคะแนนจากการใชแ้บบทดสอบในฉบบัเดียว และการทดสอบเพียงครัง้เดียว
เท่านัน้ โดยการน าผลการทดสอบมาแบ่งออกเป็นขอ้มลู 2 ชุด โดยแบ่งขอ้ทดสอบออกเป็น ขอ้เลข
คู่ และข้อเลขค่ี มีการแบ่งออกเป็นครึ่งฉบับแรกและอีกส่วนเป็นครึ่งฉบับหลัง จากการหาค่า
สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธจ์ะไดค่้าสมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอย่างละครึ่งฉบบั จากนัน้
จึงจะสามารถน าไปเพิ่มขยายเป็นสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องแบบวดัหรือทดสอบทัง้ของฉบบั จาก
สตูรของสเปียรแ์มน บราวน ์(Spearman Brown) ดงัต่อไปนี ้
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𝑅𝑡𝑡 =
2𝑟𝑚𝑚

𝟏 + 𝑟𝑚𝑚
 

เมื่อ   𝑅𝑡𝑡  แทน ความเที่ยงขแบแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

 𝑅𝑚𝑚แทน สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องแบบทดสอดครึง่ฉบบั 
   3.2 วิธีหาค่าจากสูตรของคูเดอรแ์ละริชารด์สนั คือ การหาความเที่ยงโดย

การใชรู้ปแบบวิธีการนี ้จะเป็นการหาความสมัพันธข์องค่าคะแนนจากการน าแบบทดสอบฉบบันี ้
ฉบับเดียวและการทดสอบเพียงครัง้เดียวเท่านัน้ โดยการเอาผลการทดสอบน ามาค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์  โดยการใช้สูตรของคูเดอรแ์ละริชาร์ดสัน  ซึ่งจะเป็นการหาค่าความเที่ยงของ
แบบทดสอบที่มีระบบการใหค้ะแนนแบบ 0,1 (ผิด 0, ถกู 1) เท่านัน้ สตูรที่ใชม้ี2 สตูร คือ สตูร KR - 
20 กบัสตูร KR – 21 

สตูร KR -20 ในกรณีที่ค่าความยากง่ายของขอ้สอบแต่ละขอ้ไม่เท่ากนั 

𝑅𝐾𝑅−20 =
𝐾

𝐊 − 𝟏
[𝟏 −

Σ𝒑𝒒

𝑺𝟐
] 

เมื่อ  𝑅𝑡𝑡   แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ 
K  แทน จ านวนของขอ้แบบทดสอบ 
P  แทน ความยากง่ายของขอ้สอบในแต่ละขอ้ (สดัสว่นที่ตอบถกู) 
Q แทน สดัสว่นของขอ้ที่ตอบผิด (1-p) 

𝑺𝟐  แทน ความแปรปรวนของค่าคะแนนรวมของแบบทดสอบ 

𝑺𝟐 =
𝐾

𝐊 − 𝟏
[
NΣ𝑿𝟐 − (Σ𝑿)𝟐

𝑵𝟐
] 

 
สตูร KR-21 ในกรณีที่ค่าความยากง่ายของขอ้สอบทุกขอ้เท่ากนัหรือไม่แตกต่างกนัมาก 

𝑅𝐾𝑅−21 =
𝐾

𝐊 − 𝟏
[
1 − �̅�(k − 𝑿)̅̅̅̅

𝑲𝑺𝟐
] 

 

เมื่อ  𝑅𝑡𝑡   แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ 
K แทน จ านวนขอ้สอบ 
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X  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของแบบทดสอบทัง้ฉบบั 

𝑺𝟐 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
สตูร KR - 20 และ KR - 21 นีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะการหาความเที่ยงของแบบทดสอบที่ให้

คะแนนแต่ละขอ้ เป็นแบบ 0 กับ 1 เท่านั้น สูตร KR - 21 ใชใ้นกรณีขอ้สอบทุกขอ้มีค่าความยาก
เท่ากนั ซึ่งในทางปฏิบติัตอ้งพิจารณาเงื่อนไขที่เป็นจรงิดว้ย 

   3.3 วิธีหาจากสูตรสมัประสิทธิ์แอลฟา การหาค่าความเที่ยงโดยใชสู้ตรของครอนบัค 
(Cronbach) นีป้รบัมาจากสตูร KR – 20 ใชห้าความเที่ยงของเครื่องมือวดัที่ใหค้ะแนนแตกต่างกนั
ไปในแต่ละขอ้ไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งเป็นระบบการให้ คะแนน แบบ 1 กับ 0 สูตรการค านวณเป็น
ดั ง นี ้ 

 =
𝐾

𝐊 − 𝟏
[𝟏 −

Σ𝑺𝟐

𝑺𝟐
1𝑡] 

 

เมื่อ    แทน ความเที่ยงของแบบทดสอบ  

𝑺𝟐 แทน ความแปรปรวนของขอ้สอบแต่ละขอ้  

𝑺𝟐 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ  
K  แทน จ านวนขอ้สอบทัง้หมด  

การหาค่าความเท่ียงโดยใชส้ตูรสมัประสิทธิ์แอลฟา สามารถหาไดโ้ดยใชผ้ลการสอบจาก
แบบทดสอบฉบบัเดียว น าไปสอบกบับุคคลกลุ่มเดียว และน าไปใชก้ันไดอ้ย่างกวา้งขวาง โดยไม่
จ ากดัเฉพาะแบบทดสอบที่ใหค้ะแนนแบบ 1 กบั 0 

2. การวิเคราะหห์าคณุภาพของขอ้สอบรายขอ้ คือ การตรวจสอบคณุภาพของขอ้สอบแต่
ละข้อ โดยพิจารณาจากสมบัติที่ส  าคัญ  3 ประการ ได้แก่ความยาก อ านาจจ าแนก และ
ประสิทธิภาพของตวัลวง 

2..1 ความยากของขอ้สอบ หมายถึง สดัส่วนของจ านวนผูท้ดสอบที่ตอบขอ้ทดสอบ
ไดถู้กตอ้งต่อจ านวนผูท้ดสอบที่ตอบขอ้ทดสอบทัง้หมด หรือหมายถึงจ านวนรอ้ยละของผูท้ดสอบ
ตอบข้อทดสอบนั้น ๆ ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ค่า p = 0.10 แสดงว่า จ านวนผู้ตอบ 100 คน มีผู ้
ทดสอบที่ตอบขอ้นัน้ ๆ ถกู 10 คน ค่าความยากง่ายจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1.00 สามารถหาไดจ้าก 

สตูร   𝐏 =
𝑅𝐻+𝑅𝐿

𝑁𝐻+𝑁𝐿
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P  คือ ความยากง่าย 

𝑅𝐻   คือ จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่คะแนนสงู 

𝑅𝐿    คือ จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่คะแนนต ่า 

𝑁𝐻   คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่คะแนนสงู 

𝑁𝐿   คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่คะแนนต ่า 

ในการตรวจพิจารณาหาค่าความยากง่ายนัน้ ถา้ขอ้สอบมีค่าความยากง่ายสูง เช่น p = 
0.95 แสดงว่า มีผูท้ดสอบตอบถูกจ านวนมาก จึงถือว่าเป็นขอ้ทดสอบที่ง่าย แต่ในทางกลบักนั ถา้
ขอ้สอบนีม้ีผูท้ดสอบตอบถูกนอ้ย เช่น p = 0.10 แสดงว่าเป็นขอ้สอบที่ยาก ขอ้สอบที่ดีจะมีระดับ
ความยากง่าย เท่ากับ 0.5 ซึ่งจะสามารถท าใหเ้กิดค่าอ านาจการจ าแนกสงูสุดและมีความเชื่อมั่น
สูง อย่างไรก็ตามในการสอบวัดความรูผ้ลการเรียนโดยทั่วไป จึงจะนิยมใหม้ีขอ้ทดสอบที่มีระดับ
ความยากง่ายในระดับต่าง ๆ ปะปนรวมกันไปในขอ้ทดสอบ โดยจะจดัใหม้ีขอ้ทดสอบมีค่าความ
ยากง่ายพอเหมาะ ( p มีค่าใกลเ้คียง 0.5 มากที่สุด) เป็นส่วนใหญ่ รวมกระทั้งใหม้ีขอ้ทดสอบที่
ค่อนไปทางยากและค่อนไปทางง่ายอีกส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการทดสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกผูท้ี่มี
ความรู ้ความสามารถขอ้ทดสอบควรมีสัดส่วนของขอ้ทดสอบที่ยากสูงขึน้ ดังนั้น ในขอ้ทดสอบ
ประเภท 4 ตวัเลือก ควรมีค่าความยากง่ายของขอ้ทดสอบอยู่ ระหว่าง 0.20 – 0.80  

2.2 อ านาจจ าแนก ( r ) หมายถึง ความสามารถของขอ้ทดสอบในการจ าแนกหรือแยกให้
เห็นความแตกต่างระหว่างผูท้ดสอบท่ีมีผลสมัฤทธิ์ที่แตกต่างกนั เพื่อที่จะใชก้ารพยากรณห์รือบ่งชี ้
ความแตกต่างที่เห็นชดัเจนมากขึน้ในดา้นของความสามารถ เช่น จ าแนกคนเก่งที่มีความสามารถ
สูงกับคนที่มีความสามารถต ่าออกจากกันได ้โดยถือว่าคนเก่งจะสามารถท าขอ้ทดสอบขอ้นั้นได ้
สว่นผูท้ี่อ่อนจะไม่สามารถท าขอ้สอบขอ้นัน้ได ้อ านาจจ าแนกของขอ้สอบ จะมีค่าตัง้แต่ - 1 ถึง + 1 
ค่าอ านาจจ าแนกที่ดี ควรมีค่าตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป 

𝐏 =
𝑅𝐻+𝑅𝐿

𝑁𝐻  𝑜𝑟 𝑁𝐿
 

 
r  คือ ค่าอ านาจจ าแนก 
RH  คือ จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่คะแนนสงู 
RL  คือ จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถกูในกลุม่คะแนนต ่า 
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NH  คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่คะแนนสงู 
NL  คือ จ านวนนกัเรียนทัง้หมดในกลุม่คะแนนต ่า 

ในกรณีที่ ค่า r มีค่าติดลบ แสดงว่า ข้อทดสอบข้อนั้นจ าแนกกลับ คือ คนเก่งท าไม่
สามารถท าขอ้ทดสอบได ้แต่คนอ่อนสามารถท าขอ้ทดสอบได ้ถือว่าเป็นขอ้สอบที่ไม่ดี ดังนั้นขอ้
ดงักลา่วควรตดัทิง้ออกจากขอ้สอบ  
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจยัเรื่อง ผลการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีต่อความรอบรูด้า้น
สื่อวิชาสขุศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองและนกัเรียนกลุม่
ควบคมุ 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองระหว่างนกัเรียน
กลุม่ทดลองกบันกัเรียนกลุม่ควบคมุ ซึ่งผูว้ิจยัไดก้ าหนดการด าเนินการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ส ารวจและวดัความรอบรูด้า้นสื่อของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 ระยะที่ 2 ท าการทดลองการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีต่อ
ความรอบรูด้า้นสื่อวิชาสขุศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 ดงันี ้

ระยะที่  1 วิเคราะห์ผู้ เรียน  เป็นการด าเนินการวิจัยตามแผนการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) 

ขัน้ที่ 1 เตรียมการส ารวจ 
1.1 ศึกษาขอ้มูลพืน้ฐานจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และแบบส ารวจ

ดา้นการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
1.2 ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 การสรา้งเครื่องมือและหาคณุภาพของเครื่องมือ 

ขัน้ที่ 2 การด าเนินการส ารวจและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.1 ก าหนดแบบแผนการส ารวจและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.2 ติดต่อประสานก่อนการส ารวจและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.3 ด าเนินการส ารวจและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ขัน้ที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใช ้
3.1 วิเคราะหข์อ้มลู 
3.2 สถิติที่ใชใ้นการวิจยั 

ระยะที่ 2 ทดลอง เป็นการด าเนินการวิจัยตามแผนการทดลองแบบ (The Pre Test- 
Post Test Control Group Design) 

ขัน้ที่ 1 เตรียมการทดลอง 
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1.1 ศึกษาข้อมูลพื ้นฐานจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย เก่ียวกับการ
ออกแบบและการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น  

1.2 ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
1.3 การสรา้งเครื่องมือและหาคณุภาพของเครื่องมือ 

1.3.1 สรา้งและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา โดยใช้แนวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้น 

1.3.2 สร้างและพัฒนาแบบวัดความรอบ รู้ด้านสื่ อ  ของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 2 

ขัน้ที่ 2 การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.1 ก าหนดแบบแผนการทดลอง 
2.2 ติดต่อประสานก่อนการทดลอง 
2.3 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ขัน้ที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใช ้
3.1 วิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิานและเชิงคณุภาพ 
3.2 สถิติที่ใชใ้นการวิจยั 
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1.3 การสรา้งและพฒันา
เครื่องมือทดลอง 

ระยะที ่1 
ขัน้ท่ี 1 เตรียมการทดลอง 

ขัน้ท่ี 2 การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ขัน้ท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใช ้

ท าแบบวดัความรอบรูด้า้นส่ือ 
 

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคมุ 

ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู ้

การจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคดิ

หอ้งเรียนกลบัดา้น  
การจดัการเรียนรูแ้บบปกติ  

ทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู ้

ระยะที ่2 1.1 ศึกษาขอ้มลูทดลอง 

1.2 ก าหนดประชากร 
และกลุ่มตวัอย่าง 

1.3 การสรา้งและพฒันา
เครื่องมือทดลอง 

 

2.1 ก าหนดแบบแผนการ
ทดลอง 

2.2 ติดต่อประสานก่อนการ
ทดลอง 

2.3 ด าเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทดลอง 
 

ขัน้ท่ี 1 เตรียมการทดลอง 

ขัน้ท่ี 2 การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ขัน้ท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใช ้

เป รียบ เทียบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยความรอบ รู้ด้านสื่อ 
ระหว่างก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยการทดสอบค่าที  t-test 

เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี่ยความรอบรูด้า้นสื่อหลัง
เรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคมุโดยการ ทดสอบค่าที  t-test   

1.1 ศึกษาขอ้มลูทดลอง 

1.2 ก าหนดประชากร 
และกลุ่มตวัอย่าง 

2.1 ก าหนดแบบแผนการ
ทดลอง 

2.2 ติดต่อประสานก่อนการ
ทดลอง 

2.3 ด าเนินการทดลองและเก็บ
รวบรวมขอ้มลูทดลอง 
 

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรอบรู้
ดา้นสื่อของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 2 แต่ละหอ้งเรียน 

  
 

ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจยั 
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ระยะที ่1 วิเคราะหผ์ู้เรียน  

เป็นการด าเนินการวิจยัตามแผนการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ขัน้ที่ 1 เตรียมการส ารวจ 

1.1 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และแบบส ารวจ
ด้านความรอบรู้ด้านส่ือ 

1.1.1  ความหมาย ความเป็นมา องคป์ระกอบของความรอบรูด้า้นสื่อ 
1.1.2  ศกึษาขอ้มลู เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความรอบรูด้า้นสื่อ 

1.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.2.1 ประชากร คือ นกัเรียนโรงเรียนธัญรตัน ์ภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2563  
1.2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนธัญรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

2   จ านวน 350 คน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศกึษา 2563 โดยมีเกณฑด์งันี ้
2.2.1 การเลือกโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นโรงเรียนธัญรตัน ์โดยมีเกณฑด์งันี ้
1) เป็นโรงเรียนที่ผูบ้ริหารใหค้วามรว่มมือในการทดลองรวมถึงมีความพรอ้ม

ในการทดลองการจดัการเรียนรูว้ิชาการศกึษาโดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น 
2) เป็นโรงเรียนที่ นัก เรียนมี ระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถและ

องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ในสงักดัเดียวกนั  
3) เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากเป็นนักเรียนที่มีช่วงอายุที่

พรอ้มในการพฒันาความรอบรูด้า้นสื่อ 
1.3 การสรา้งเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย

ขัน้ตอนนี ้คือ  
1. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ  
1.3.2. สร้างและพัฒนาแบบวัดความรอบรู้ด้านสื่ อ  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยอิงจากแบบวัดทักษะในศตวรรษที่  21 ด้านการรูเ้ท่าทันสื่อ ของ ปกรณ ์
ประจนับาน ที่เป็นผูส้รา้งขึน้ 

1.3.2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งแบบวัดความรอบรู้
ดา้นสื่อ  

1.3.2.2 ก าหนดขอบเขตเนือ้หาองค์ประกอบของความรอบรูด้้านสื่อ ที่จะ
สรา้งแบบวดั 

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/hrad_th/9301dbaa80b2fe88f43ccc062223334a.pdf
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1.3.2.3 สรา้งแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ  
   1. การเขา้ถึง (Access) 
   2. วิเคราะห ์(Analyze) 
   3. ประเมิน (Evaluate) 
   4. สรา้งสรรค ์(Create) 
1.3.2.4 น าแบบวัดความรอบรูด้้านสื่อ ที่สรา้งขึน้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา ความสอดคลอ้งกับองค์ประกอบของความรอบรูด้า้นสื่อ 
ลักษณะการใชค้ าถาม ตัวเลือก พฤติกรรมที่ตอ้งการวัดและความถูกต้องดา้นภาษาเพื่อน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ข 

1.3.2.5 น าแบบวัดความรอบรูด้้านสื่อ  ให้ผู ้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวน 5 ท่าน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง ไดแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร 
จ านวน 1 ท่าน ดา้นหลกัสตูรและการสอนหรือเป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูด้า้น
สขุศึกษา จ านวน 2 ท่าน และผูท้รงคณุวฒุิดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 2 ท่าน โดยทุกท่านมี
คณุวฒุิระดับดสุดีบณัฑิตหรือคณุวฒุิระดบัมหาบณัฑิต น าขอ้มลูคะแนนความสอดคลอ้งระหว่าง
ขอ้ค าถามกบัวตัถปุระสงค ์คดัเลือกขอ้ทดสอบที่มีค่าจะมีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป 

1.3.2.6 น าแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ ไปทดลองใชก้บันกัเรียนที่ไม่ใช่กลุม่ตวั 
จ านวน  35 คน 

1.3.2.7 น าผลการวัดความรอบรูด้้านสื่อ ตรวจให้คะแนนและหาค่าความ
เชื่อมั่นของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) จากนั้นน าผล
การวดัความรอบรูด้า้นสื่อมาหาขา้ความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกเพื่อน าผลการวิเคราะหม์า
ใชใ้นการเลือกแบบวดัทกัษะการเขา้ถึงสื่อโดยมีเกณฑเ์ลือกขอ้สอบที่มีค่าความเที่ยงตัง้แต่ 0.8 ขึน้
ไปและระดบัความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.2-0.8 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไปสว่นขอ้สอบ
ที่มีระดบัความยากง่ายและอ านาจจ าแนกไม่ตรงตามเกณฑค์ณุภาพของแบบวดัความรอบรูด้า้น
สื่อผู้วิจัยจะท าการตัดทิ ้ง จากการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบวัดความรอบรูด้้านสื่อ 
(อัตนัย) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .90 และมีค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก ดัง
ตารางต่อไปนี ้

 
 
 



   61 

ตาราง 1 ตารางแสดงค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 

ขอ้ที่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.62 0.24 
2 0.63 0.48 
3 0.66 0.48 
4 0.57 0.48 
5 0.67 0.57 
6 0.67 0.95 
7 0.76 0.67 
8 0.67 0.86 
9 0.73 1.00 
10 0.81 1.00 
11 0.87 0.81 
12 0.12 0.43 
13 0.67 0.81 
14 0.75 0.43 
15 0.66 0.71 
16 0.72 0.62 
17 0.76 0.57 
18 0.67 0.48 
19 0.68 0.67 
20 0.77 0.33 

  
ขัน้ที่ 2 การด าเนินการส ารวจและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2.1 ก าหนดแบบแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิจัยตามแบบแผนวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อวดัความรอบรูด้า้นสื่อ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 
2.2 ติดต่อประสานก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.2.1 ผูว้ิจยัติดต่อขอความรว่มมือในการท าวิจยัจากผูบ้รหิารโรงเรียนธัญรตัน ์
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2.2.2 ผู้วิจัยชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวัดและ
ประเมินผลแก่ ผู้อ  านวยการ ฝ่ายวิชาการและผู้สอน เพื่อก าหนดตารางวันและเวลาในการเก็บ
ขอ้มลูเพื่อวิเคราะหผ์ูเ้รียนดา้นความรอบรูด้า้นสื่อ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 

2.3.1 ผูว้ิจยัส่งหนงัสือขอความร่วมมือในการวิจยักบัครูหวัหนา้ระดบัชัน้ เพื่อ
ขออนญุาตเก็บขอ้มลูกบันกัเรียนแต่ละระดบัชัน้ 

2.3.2 ผูว้ิจยัด าเนินการส ารวจความรอบรูด้า้นสื่อโดยการเก็บขอ้มูลดว้ยการ
แจกแบบวัดทักษะใหก้ับนักเรียนแต่ละหอ้ง พรอ้มอธิบายวิธีการตอบแบบวัดความรอบรูด้า้นสื่อ 
ใหก้บันกัเรียน 

ขัน้ที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใช ้

ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในขั้นตอนนี ้ ผู ้วิจัยน าข้อมูลที่ เก็บรวบรวมมาท าการ
วิเคราะหต์ามวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด ดงันี ้

3.1 วิเคราะหข์้อมูล 
3.1.1 ตรวจสอบขอ้มลูใหม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น 
3.1.2 น าข้อมูลที่ ได้จากการต่อแบบวัดความรอบรู้ด้านสื่อของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 2 มาวิเคราะหข์อ้มลู โดยน าขอ้มลูเชิงปริมาณที่ไดจ้ากแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) มาวิเคราะหด์ว้ยสถิติบรรยาย เพื่อหาค่าเฉลี่ย 
รอ้ยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.1.3 เปรียบเทียบความรอบรูด้า้นสื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แต่ละ
หอ้งเรียน 

3.1.4 สรุปผลและอภิปรายผลตามวัตถุประสงคข์องการวิจยั พรอ้มขอ้เสนอแนะ
ในประเด็นส าคญัและน าเสนอเป็นผลการวิจยัในขัน้ตอนนี ้

3.2 สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
3.2.1 วิเคราะหข์อ้มูลค านวณค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์



 
63 

 

ระยะที ่2 ทดลอง  

เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) และด าเนินการวิจัยตาม
แผนการทดลองแบบ (The Pre Test- Post Test Control Group Design) 

ขัน้ที่ 1 เตรียมการทดลอง 
1.1 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย เกี่ยวกับการ

ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 
1.1.1 ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การจัดการเรียนรูข้องผู้เรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษา ที่ตอบสนองต่อผูเ้รียนในยุคปัจจุบัน การจัดการเรียนรูผ้่านสื่อออนไลนแ์ละการใช้
เทคโนโลยี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น 

1.1.2 ความหมาย ความเป็นมา องคป์ระกอบในการจดัการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบั
ดา้นเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรอบรูด้า้นสื่อ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความรอบรูด้า้นสื่อ 

1.2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.2.1 ประชากร คือ นกัเรียนโรงเรียนธัญรตัน ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563  
2.2.2 กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนโรงเรียนธัญรตัน ์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 81 คน  
1.3. การสร้างเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัขัน้ตอนนี ้คือ  
1. เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด

หอ้งเรียนกลบัดา้นที่ส่งผลต่อความรอบรูด้า้นสื่อในหน่วยการเรียนรู ้เรื่องเน็ตไอดอล วิชาสขุศกึษา 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 จ านวน 4 แผน (4 คาบเรียน) 

2. เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรอบรูด้า้น
สื่อ (อตันยั) 

1.3.1 สรา้งและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้
เรื่องเน็ตไอดอล โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการดงันี ้

1.3.1.1 ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูห้้องเรียนกลับด้านที่ประกอบด้วย 3 
สว่น ไดแ้ก่ การท ากิจกรรมในชัน้เรียน การศึกษาผ่านสื่อออนไลนต์ามที่ได้รบัมอบหมาย และภาระ
งาน/ชิน้งานของผูเ้รียน 

1.3.1.2 อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบและผูว้ิจยัปรบัปรุงแกไ้ข
รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลบัดา้นตามที่อาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์นะน า  
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1.3.1.3 การหาคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูจ้ากการตรวจสอบโดย
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนในรูปแบบการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้นเพื่อสรา้งความรอบรูด้า้นสื่อของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสุขศึกษา ในแต่ละองคป์ระกอบที่ผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้ส  าหรบัการ
วิจยัครัง้นี ้โดยใชแ้บบสอบถามความคิดเห็นจากผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5  ท่าน ไดม้าจากการเลือก
แบบเจาะจง ไดแ้ก่ผูท้รงคุณวุฒิดา้นวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร จ านวน 1 ท่าน ดา้นหลกัสูตรและ
การสอนหรือเป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรูด้า้นสุขศึกษา จ านวน 2 ท่าน และ
ผูท้รงคณุวฒุิดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 2 ท่าน โดยทุกท่านมีคณุวฒุิระดบัดสุฎีบณัฑิตหรือ
คณุวฒุิระดับมหาบณัฑิต โดยใชเ้กณฑใ์นการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบที่สรา้งขึน้ใน
แต่ละด้านจะต้องมีค่าไม่ต ่ากว่า ระดับดีคือมีค่าคะแนนการประเมินตามแต่ละองค์ประกอบ
มากกว่า 4.0  ขึน้ไป (รตันะ บวัสนธ,์ 2552 : 161) 

ตาราง 2 เกณฑค์ะแนน 

ระดบัความเหมาะสม คะแนน 
ค่าเฉลี่ยช่วง
คะแนน 

ความหมาย 

มากที่สดุ 5 4.50-5.00 เหมาะสมมากที่สดุ 

มาก 4 3.50-4.49 เหมาะสมมาก 

ปานกลาง 3 2.50-3.49 เหมาะสมปานกลาง 

นอ้ย 2 1.50-2.49 เหมาะสมนอ้ย 

นอ้ยที่สดุ 1 1.00-1.49 เหมาะสมนอ้ยที่สดุ 

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อน ามาก าหนดสาระการเรียนรูใ้นแผนการ
จัดการเรียนรูก้็ไดศ้ึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลับด้านอ่านหนังสือ
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเพื่อน ามาสรา้งแผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษาในหน่วยการ
เรียนรูเ้รื่องเน็ตไอดอล โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นเพื่อใหค้รอบคลุมเนือ้หาในสาระที่ 4 การ
สรา้งเสริมสขุภาพ สมรรถภาพและการป้องกนัโรค มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคณุค่าและมีทกัษะในการ
สรา้งเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสรา้งเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
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ตวัชีว้ดั ม 2/2  วิเคราะหผ์ลของการใชเ้ทคโนโลยีที่มีต่อสขุภาพ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความรอบรูด้า้น
สื่อ ผูว้ิจยัไดส้รา้งและพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู ้จ านวน  4 แผนเพื่อใหต้อบสนององคป์ระกอบ
ของความรอบรูด้า้นสื่อ ทั้ง 4 องคป์ระกอบ คือ 1. การเขา้ถึง 2. การวิเคราะห ์3. การประเมิน 4. 
การสรา้งสรรค ์

1.3.1.4 แกไ้ขปรบัปรุงแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้โดยใชแ้นวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้นใหม้ีความสมบรูณต์ามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคณุวฒุิ 

1.3.1.5 น าแผนจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศกึษาในหน่วยการเรียนรูเ้รื่องเน็ตไอดอล
โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นไปทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่า 
เพื่อดคูวามเหมาะสมในเรื่องเวลาการจดัการเรียนรูเ้พื่อน ามาปรบัปรุงใหม้ีความสมบรูณย์ิ่งขึน้และ
น าไปใชจ้รงิต่อไป  

1.3.2. สรา้งและพฒันาแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

1.3.2.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการสรา้งแบบวัดความรอบรู้
ดา้นสื่อ 

1.3.2.2 ก าหนดขอบเขตเนือ้หาองคป์ระกอบของทกัษะที่จะสรา้งแบบวดั 
1.3.2.3 สรา้งแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ 
   1. การเขา้ถึง (Access) 
   2. วิเคราะห ์(Analyze) 
   3. ประเมิน (Evaluate) 
   4. สรา้งสรรค ์(Create) 
1.3.2.4 น าแบบวัดความรอบรูด้้านสื่อที่สร้างขึน้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา ความสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบของความรอบรูด้า้นสื่อ 
ลักษณะการใชค้ าถาม ตัวเลือก พฤติกรรมที่ตอ้งการวัดและความถูกต้องดา้นภาษาเพื่อน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ข 

1.3.2.5 น าแบบวัดความรอบ รู้ด้านสื่ อ  (อัตนัย )ให้ผู ้ เชี่ ยวชาญ และ
ผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและ
พฒันาหลกัสตูร จ านวน 1 ท่าน ดา้นหลกัสูตรและการสอนหรือเป็นผูเ้ชี่ยวชาญที่เก่ียวขอ้งกับการ
จดัการเรียนรูด้า้นสุขศึกษา จ านวน 2 ท่าน และผูท้รงคุณวุฒิดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 2 
ท่าน โดยทุกท่านมีคณุวฒุิระดบัดสุดีบณัฑิตหรือคณุวฒุิระดบัมหาบณัฑิต น าขอ้มลูคะแนนความ
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สอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์คดัเลือกขอ้ทดสอบที่มีค่าจะมีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 
0.50 ขึน้ไป ผลการประเมินแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ (อตันยั) ทัง้ฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.91 สามารถ
ใชไ้ด ้

1.3.2.6 น าแบบวัดความรอบรูด้า้นสื่อในหน่วยการเรียนรูเ้รื่องเน็ตไอดอลไป
ทดลองใชก้บันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญรตัน ์ปีการศกึษา 2563 จ านวน 1 หอ้งเรียน
ที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง 

1.3.2.7 น าผลการวัดความรอบรูด้้านสื่อตรวจให้คะแนนและหาค่าความ
เชื่อมั่นของค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) จากนั้นน าผล
คะแนนความรอบรูด้า้นสื่อมาหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกเพื่อน าผลการวิเคราะหม์า
ใชใ้นการเลือกแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อโดยมีเกณฑเ์ลือกขอ้สอบที่มีค่าความเที่ยงตัง้แต่ 0.8 ขึน้
ไปและระดบัความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.2-0.8 และมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.2 ขึน้ไปสว่นขอ้สอบ
ที่มีระดบัความยากง่ายและอ านาจจ าแนกไม่ตรงตามเกณฑค์ณุภาพของแบบวดัความรอบรูด้า้น
สื่อผู้วิจัยจะท าการตัดทิ ้ง จากการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบวัดความรอบรูด้้านสื่อ 
(อัตนัย) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .81 และมีค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก ดัง
ตารางต่อไปนี ้

ตาราง 3 ตารางแสดงค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 

ขอ้ที่ ค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนก 

1.1 0.27 0.20 
1.2 0.80 1.00 
1.3 0.71 0.90 
1.4 0.71 0.75 
2.1 0.72 0.80 
2.2 0.64 0.85 
2.3 0.75 0.80 

หลงัการทดลองใชแ้ละตรวจการตอบค าถามของนกัเรียนพบว่าตอ้งมีการปรบัปรุงแบบวดั
ความรอบรูด้า้นสื่อ (อตันยั) ดงันี ้
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1. ข้อที่  1.1 ปรับเป็น  นักเรียนใช้ช่องทางใดในการเข้าถึงเน็ตไอดอล พรอ้มระบุบ
ขัน้ตอนและค าส าคญัใหช้ดัเจน  

2. ขอ้ที่ 2.1 ปรบัเป็น ถา้นกัเรียนอยากลดความอว้นโดยการใชย้าลดความอว้นนกัเรียน
จะมีวิธีการหาขอ้มูลอย่าง ผ่านช่องทางใดและมีค าส าคัญอะไรบ้างในการค้นหา
ขอ้มลู 

แบบวัดความรอบรูด้า้นสื่อ (อัตนัย) ประกอบไปดว้ย 7 ขอ้ค าถาม แยกเป็นการวดัความ
รอบรูด้า้นสื่อได ้4 ดา้น ดงันี ้1.วดัการเขา้ถึงสื่อ คือ ขอ้ 1.1 และ 2.1 2.วดัการวิ เคราะหส์ื่อ ขอ้ 1.2 
3.วดัการประเมินสื่อ ขอ้ 1.3 และ 2.2 4.วดัการสรา้งสรรคส์ื่อ ขอ้ 1.4 และ 2.3 

ขัน้ที่ 2. การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
2.1 ก าหนดแบบแผนการทดลอง 

การวิจัยขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ได้
ท าการศึกษาแบบ 2 กลุ่มมีการทดสอบก่อนและหลงัการทดลอง  ซึ่งประกอบดว้ยกลุ่มทดลอง 1 
กลุ่มและกลุ่มควบคมุ 1 กลุ่ม ดงัแบบแผนการทดลองของ แคมเบลและเซลเลอร ์(Campbell and 
Seller. 1963) (อา้งถึงใน ดวงกมล ไตรวิจิตรคณุ, 2541)  ดงันี ้

ตาราง 4 แบบแผนด าเนินการวิจยั 

กลุม่
ตวัอย่าง 

การทดสอบก่อนการทดลอง การทดลอง 
การทดสอบหลงัการ

ทดลอง 

C O1  O2 

E O3 X O4 

    

C = กลุม่ควบคมุ 
E = กลุม่ทดลอง 
O1 O3 = ค่าสงัเกตหรือผลที่วดัไดก้่อนการทดลอง 
O2 O4 = ค่าสงัเกตหรือผลที่วดัไดห้ลงัการทดลอง 
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X = ตัวแปรที่จัดกระท า (การจัดการเรียนรูแ้บบหอ้งเรียนกลับดา้นในหน่วยการ
เรียนรูเ้รื่องเน็ตไอดอล) 

2.2 ติดต่อประสานก่อนการทดลอง 
2.2.1 ติดต่อขอความรว่มมือในการท าวิจยัจากผูบ้ริหารโรงเรียนธัญรตัน ์
2.2.2 ชีแ้จงวตัถุประสงคข์องการวิจยั ขัน้ตอนการวิจยั การวดัและประเมินผลแก่ 

ผูอ้  านวยการ ฝ่ายวิชาการและผูส้อน เพื่อก าหนดตารางเวลาในการจดัการเรียนรูว้ิชาสขุศึกษาโดย
ใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น ในหน่วยการเรียนรูเ้รื่องเน็ตไอดอล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 

2.3 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3.1 ผูว้ิจัยชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการตอบค าถามแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ จากนัน้

จึงใหผู้เ้รียนท าแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อก่อนเรียน 
2.3.2 ผูว้ิจัยด าเนินการจัดการเรียนรูต้ามแผนที่ก าหนดไวต้ามแนวคิดหอ้งเรียน

กลบัดา้นที่ส่งผลต่อความรอบรูด้า้นสื่อ ในหน่วยการเรียนรูเ้รื่องเน็ตไอดอล จ านวน 4 คาบ คาบละ 
50 นาที สปัดาหล์ะ 1 คาบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562 

1) กลุ่มทดลอง ผูว้ิจัยเป็นผูด้  าเนินการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา ในหน่วย
การเรียนรูเ้รื่องเน็ตไอดอล ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรอบรูด้้านสื่อ จ านวน 4 
สปัดาห ์
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2.3.3 ผูว้ิจัยชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการตอบค าถามแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ จากนัน้
จึงใหผู้เ้รียนท าแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อหลงัเรียน 

ตาราง 5 ตารางแสดงการด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู 

สปัดาหท์ี่ กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 
1 ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบก่อนเรียน 
2 จดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น จดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
3 จดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น จดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
4 จดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น จดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
5 จดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น จดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
6 ทดสอบหลงัเรียน ทดสอบหลงัเรียน 

 
ขัน้ที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใช ้

3.1 วิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมานและเชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้อมพิวเตอรเ์พื่อหาค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐานเพื่อน ามาเปรียบเทียบดงัรายการต่อไปนี ้
3.1.1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรอบรูด้า้นสื่อ ระหว่าง

ก่อนและหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลอง โดยการทดสอบค่าที t-test ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ .05 

3.1.2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยความรอบรูด้า้นสื่อหลังการ
ทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม  โดยการทดสอบค่าที t-test ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

3.2 สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
3.2.1. วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดความรอบรูด้า้นสื่อเพื่อหาความเที่ยง ค่า

ความยากง่ายและอ านาจจ าแนกโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์
3.2.2. วิเคราะหข์อ้มลูค านวณค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ ของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ

โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์
3.2.3. ทดสอบหาความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยความรอบรูด้า้นสื่อ ระหว่าง

ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง โดยการทดสอบค่าท ีt-test   
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

การวิจยัเรื่อง ผลการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีต่อความรอบรูด้า้น
สื่อวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ผูว้ิจัยไดน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลเป็น 2 
ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 วิเคราะหผ์ูเ้รียน 
ตอนที ่1 ผลการส ารวจและเปรียบทียบความรอบรู้ด้านส่ือของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่2 

ตาราง 6 ผลการส ารวจและเปรียบทียบความรอบรูด้า้นสื่อของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 

 
หอ้ง 

 
N 

การเขา้ถึงสื่อ การวิเคราะหส์ื่อ การประเมินสื่อ การสรา้งสรรคส์ื่อ 
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 

1 36 21.64 0.66 19.30 0.70 20.80 0.79 20.44 0.79 
2 35 22.94 0.60 20.08 0.84 21.34 0.73 21.82 0.72 
3 45 21.00 0.70 19.41 0.70 20.69 0.64 19.86 0.79 
4 44 19.11 0.90 18.86 2.36 18.75 0.89 18.30 1.00 
5 43 20.69 0.77 18.33 0.77 19.19 0.85 18.72 0.84 
6 44 20.50 0.86 19.47 2.07 19.72 0.89 20.02 1.80 
7 44 18.91 0.93 17.44 0.82 18.30 0.91 17.79 0.99 
8 45 21.13 0.78 18.41 0.76 20.19 0.79 20.22 0.81 
9 46 20.25 0.81 17.55 0.89 18.75 0.81 19.14 0.87 
10 44 20.61 0.77 18.19 0.86 19.58 0.82 19.33 0.84 
11 44 19.69 0.86 16.83 0.85 18.44 0.91 18.47 0.90 
12 45 20.77 0.90 18.61 1.06 19.52 1.01 19.75 0.99 
13 45 19.61 0.83 17.36 0.74 18.63 0.80 18.22 0.97 
14 45 20.66 0.86 17.97 0.85 19.80 0.89 19.00 1.05 
15 43 22.69 0.61 20.50 0.78 21.66 0.68 21.91 0.70 
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จากตาราง 6 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ไดแ้ก่ การเขา้ถึง
สื่อ การวิเคราะห์สื่อ การประเมินสื่อ และการสรา้งสรรค์สื่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่า หอ้งเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของความรอบรูด้า้นสื่อที่ใกลเ้คียงกนัคือนกัเรียนหอ้ง 1 และ หอ้ง 8 ที่มี
เฉลี่ยของคะแนนดา้นการเขา้ถึงสื่อเท่ากบั 21.64 และ 21.13 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการ
วิเคราะหส์ื่อเท่ากับ 19.30 และ 18.41 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการประเมินสื่อก่อนการ
ทดลองเท่ากับ 20.80 และ 20.19 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อเท่ากับ 
20.44 และ 20.22 คะแนน  ตามล าดบั 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้ห้อง 1 และห้อง 8 เพื่อด าเนินการวิจัยใน ระยะที่  2 ทดลอง โดย
ก าหนดใหห้อ้ง 1 เป็นกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น และ 
หอ้ง 8 เป็นกลุม่ควบคมุที่ไดก้ารจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 
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ระยะที่ 2 ทดลอง 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการ

ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นและ
นกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรอบรูด้้านสื่อหลังการทดลองระหว่าง
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลับดา้นกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

ตอนที ่1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความรอบรู้ด้านส่ือก่อนและ
หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียน
กลับด้านและนักเรียนกลุ่มควบคุมทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

1.1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้้านสื่อก่อนและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น ปรากฏ
ดงัตารางที่ 7 , 8 , 9 , 10 

ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุม่ทดลอง โดยใชแ้บบส ารวจและแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ 

 
ตวัแปรที่ศึกษา 

 
n 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง  
t 

 
p Mean SD Mean SD 

การเขา้ถึงสื่อ 36 21.63 2.45 23.30 1.41 4.56 0.00* 
การวิเคราะหส์ื่อ 36 19.30 2.26 21.94 1.54 7.49 0.00* 
การประเมินสื่อ 36 20.80 3.19 22.69 1.28 4.28 0.00* 
การสรา้งสรรคส์ื่อ 36 20.44 3.11 22.22 1.60 4.57 0.00* 

*p < .05 (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

จากตาราง 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ไดแ้ก่ การเข้าถึงสื่อ การ
วิเคราะหส์ื่อ การประเมินสื่อ และการสรา้งสรรคส์ื่อ ของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัไดร้บัการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นสูงกว่าก่อนไดร้บัการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 
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โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการเขา้ถึงสื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 21.63 คะแนน และ
หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการเขา้ถึงสื่อเท่ากบั 23.30 คะแนน 

สว่นค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการวิเคราะหส์ื่อก่อนการทดลองเท่ากบั 19.30 คะแนน และ
หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการวิเคราะหส์ื่อเท่ากบั 21.94 คะแนน 

ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการประเมินสื่อก่อนการทดลองเท่ากบั 20.80 คะแนน และ
หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการประเมินสื่อเท่ากบั 22.69 คะแนน 

และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 20.44 คะแนน 
และหลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อเท่ากบั 22.22 คะแนน 

 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุม่ทดลอง โดยใชแ้บบวดัความรอบรูด้า้นสื่ออตันยั  

 

ตวัแปรที่ศกึษา 
 

n 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง  

t 
 

p 
Mean SD Mean SD 

ความรอบรูด้า้นส่ือ 36 5.36 2.03 14.75 1.46 24.53 0.00* 

*p < .05 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

จากตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงั
ได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าก่อนได้รับการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 5.36 คะแนน และ
หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อเท่ากบั 14.75 คะแนน 



 
74 

 

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองรายขอ้ โดยใชแ้บบส ารวจและแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

ก่อนทดลอง 
(n = 36) 

หลงัทดลอง 
(n = 36) 

 
t 

 
p 

Mean SD Mean SD 
1 นักเรียนสามารถเลือกใชส่ื้อเพื่อการสืบคน้

ข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ทั้งส่ือที่ เป็น
ส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ ์วารสาร 
และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ เช่น อินเตอรเ์น็ต 
facebook Line Instagram ได ้

4.69 .46 4.89 .32 2.06 0.04* 

2 นักเรียนสามารถรับรูแ้ละท าความเข้าใจ
เนื ้อหา ข้อมูล ข่าวสาร และ รายละเอียด
จากสื่อประเภทต่าง ๆ ได ้

4.17 .74 4.61 .50 3.00 0.00* 

3 นกัเรียนสามารถเลือกใชว้ิธีการเขา้ถึงขอ้มลู
และส่ือไดอ้ย่างหลากหลาย 

4.33 .717 4.72 .45 2.75 0.01* 

4 นักเรียนเลือกวิธีการในการเข้าถึงไดอ้ย่าง
หลากหลาย ถกูตอ้งและรวดเรว็  

4.11 .71 4.56 .50 3.07 0.00* 

5 นักเรียนสามารถระบุค าหรือหัวข้อในการ
สืบคน้ได ้ 

4.33 .67 4.64 .54 2.11 0.04* 

6 นักเรียนสามารถแยกแยะความเห็นกับ
ขอ้เท็จจรงิจากสารได ้

3.86 .80 4.53 .50 4.23 0.00* 

7 นั ก เรียน วิ เค ราะห์ผ ลก ระทบของ ส่ื อ 
สารสนเทศที่มีต่อตนเองและผูอ้ื่นได ้

4.17 .61 4.64 .49 3.63 0.00* 

8 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
ค าศพัท ์สญัลกัษณข์องส่ือสารสนเทศได ้

3.64 .76 4.36 .59 4.49 0.00* 

9 นักเรียนวิเคราะห์วัตถุประสงคห์ลักในการ
สรา้งส่ือสารสนเทศได ้

4.00 .67 4.47 .56 3.29 0.00* 

10 นักเรียนวิเคราะห์วัตถุประสงคแ์ฝงในการ
สรา้งส่ือสารสนเทศได ้

3.64 .68 4.17 .65 3.35 0.00* 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

ก่อนทดลอง 
(n = 36) 

หลงัทดลอง 
(n = 36) 

 
t 

 
p 

Mean SD Mean SD 
11 เมื่อนักเรียนเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ

แล้ว  นัก เรียนสามารถให้เหตุผลความ
น่าเชื่อถือที่ไดจ้ากการตดัสินใจเลือกสื่อและ
สารสนเทศได ้

4.17 .70 4.56 .59 2.61 0.01* 

12 นกัเรียนสามารถเลือกรบัขอ้มลูข่าวสารจาก
ส่ือต่าง ๆ ที่สรา้งสรรค์และมีประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอ้ื่นได ้

4.36 .64 4.64 .48 2.07 0.04* 

13 นักเรียนรูแ้ละเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่แอบ
แฝงมากับ ส่ือ ในลักษณ ะต่ าง  ๆ  และ
สามารถตั ด สิน  ค วามถู กต้อ ง  ค วาม
เหมาะสม จากสื่อเหล่านัน้ได ้

4.11 .82 4.53 .56 2.51 0.01* 

14 นักเรียนใชห้ลักคุณธรรม และจริยธรรมใน
การตดัสินคุณค่าของขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ
ต่าง ๆ 

3.89 .88 4.44 .56 3.18 0.00* 

15 เมื่อนักเรียนได้รบัข่าวสารจากส่ือประเภท
ต่าง ๆ แล้วนักเรียนสามารถตัดสินใจเชื่อ
ข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างมีวิญาณหรือมี
เหตผุล 

4.28 .81 4.53 .56 1.40 0.17 

16 นักเรียนสามารถสรา้งสรรค์ส่ือในลักษณะ
ต่าง ๆ เพื่อน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ องค์
ความรู ้และความคิดเห็นในรูปแบบของตน
ได ้

3.94 .75 4.47 .56 3.37 0.01* 

17 นัก เรียนน า เสนอข้อมู ลข่ าวสารและ
ส า ร ส น เท ศ ด้ ว ย ส่ื อ อ ย่ า ง เ ปิ ด เผ ย 
ตรงไปตรงมา และอยู่บนพืน้ฐานของความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมและถกูกฎหมาย 

4.11 .92 4.58 .55 2.64 0.01* 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

ก่อนทดลอง 
(n = 36) 

หลงัทดลอง 
(n = 36) 

 
t 

 
P 

Mean SD Mean SD 
18 นัก เรียนผลิต ส่ือโดยผ่านกระบวนการ

วางแผน เขียนบท และคน้ควา้ขอ้มลูเนือ้หา
เพื่อน ามาออกแบบส่ือตามรูปแบบหรือ
เทคโนโลยีของส่ือไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.78 .93 4.50 .61 3.90 0.00* 

19 นกัเรียนสามารถเผยแพรส่ารสนเทศผ่านส่ือ
โดยไม่บิดเบือนส่ือและเคารพผู้สรา้งส่ือ
ล าดบัแรก  

4.19 .82 4.25 .80 .29 0.77 

20 นักเรียนแสดงความเห็นบนส่ือออนไลน์ได้
อย่างรบัผิดชอบและสรา้งสรรค ์

4.42 .55 4.42 .554 0.00 1.00 

 รวม 82.19 9.47 90.50 3.41 4.94 0.00* 
        

*p < .05 

จากตาราง 9 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ของนกัเรียนกลุ่มทดลองหลงั
ได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าก่อนได้รับการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 82.19 คะแนน และ
หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อเท่ากบั 90.50 คะแนน  

ส่วนใหญ่หลงัการทดลอง พบว่ามีค่าเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่มี
เพียงขอ้ที่ 19 และ 20 ที่ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุม่ทดลองรายขอ้ โดยใชแ้บบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ (อตันยั) 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

ก่อนทดลอง 
(n = 36) 

หลงัทดลอง 
(n = 36) 

 
t 

 
p 

Mean SD Mean SD 
1.1 นกัเรียนใชช้่องทางใดในการ

เขา้ถึงเน็ตไอดอล 
1.11 .32 2.00 0.00 16.73 0.00* 

1.2 ใหน้กัเรียนวิเคราะหพ์ฤติกรรมสขุภาพ
ของเน็ตไอดอลที่นกัเรียนสนใจ ปัญหา
สขุภาพนัน้สง่ผลมาจากพฤติกรรมใด 

1.08 .81 2.17 .45 7.44 0.00* 

1.3 สมมติว่านกัเรียนเป็นเน็ตไอดอลคน
ดงักลา่ว นกัเรียนจะมีวิธีการในการ
ดแูลและสง่เสรมิสขุภาพของตนเอง
อย่างไร 

0.31 .47 2.14 .54 15.78 0.00* 

1.4 ถา้นกัเรียนเป็นเน็ตไอดอลคนดงักล่าว 
นกัเรียนจะท าการเผยแพร่วิธีการดูแล
สขุภาพของตนเองอย่างไร 

0.36 .49 2.22 .42 17.47 0.00* 

2.1 ถา้นกัเรียนอยากลดความอว้นโดยการ
ใชย้าลดความอว้นนกัเรียนจะมีวิธีการ
หาขอ้มลูอย่างไร 

1.08 .37 2.25 .50 10.70 0.00* 

2.2 ถ้านักเรียนใช้ยาลดความอ้วนแล้ว
ส่งผลเสียต่อร่างกายจะมีวิธีการใน
การแกปั้ญหาอย่างไร 

0.67 .63 1.81 .47 8.97 0.00* 

2.3 ถา้นักเรียนลดความอว้นส าเร็จหรือไม่
ส  าเร็จจากการใช้ยา นักเรียนจะให้
ข้อมูลแก่ผู้อ่ืนผ่านสื่อชนิดใดและมี
ลกัษณะอย่างไร 

0.75 .55 2.17 .38 11.04 0.00* 
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จากตาราง 10 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นสูงกว่าก่อนไดร้บัการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1.2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการทดลอง
ของนกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ ปรากฏดงัตารางที่  11 ,12 , 13 , 14 

ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

 
ตวัแปรที่ศึกษา 

 
n 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง  
t 

 
p Mean SD Mean SD 

การเขา้ถึงสื่อ 45 21.06 2.60 23.02 1.30 5.20 0.00* 
การวิเคราะหส์ื่อ 45  18.28 2.65 22.11 1.77 7.97 0.00* 
การประเมินสื่อ 45 20.15 2.79 22.17 1.61 5.77 0.00* 
การสรา้งสรรคส์ื่อ 45 20.20 2.97 22.33 1.38 5.72 0.00* 

*p < .05 (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
จากตาราง 11 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงสื่อ การ

วิเคราะหส์ื่อ การประเมินสื่อ และการสรา้งสรรคส์ื่อ ของนกัเรียนกลุ่มควบคมุหลงัไดร้บัการจดัการ
เรียนรูแ้บบปกติสงูกว่าก่อนไดร้บัการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการเขา้ถึงสื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 21.06 คะแนน และ
หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการเขา้ถึงสื่อเท่ากบั 23.02 คะแนน 

สว่นค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการวิเคราะหส์ื่อก่อนการทดลองเท่ากบั 18.28 คะแนน และ
หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการวิเคราะหส์ื่อเท่ากบั 22.11 คะแนน 

ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการประเมินสื่อก่อนการทดลองเท่ากบั 20.15 คะแนน และ
หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการประเมินสื่อเท่ากบั 22.17 คะแนน 

และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 20.20 คะแนน 
และหลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อเท่ากบั 22.33 คะแนน 
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

 

ตวัแปรที่ศกึษา 
 

n 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง  

t 
 

p 
Mean SD Mean SD 

ความรอบรูด้า้นส่ือ 45 5.55 1.56 11.57 1.91 15.00 0.00* 

*p < .05 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
จากตาราง 12 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ของนักเรียนกลุ่มควบคุม

หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติสงูกว่าก่อนไดร้บัการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 

โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 5.55 คะแนน และ
หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อเท่ากบั 11.57 คะแนน 
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ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุม่ควบคมุรายขอ้ โดยใชแ้บบส ารวจและแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

ก่อนทดลอง 
(n = 45) 

หลงัทดลอง 
(n = 45) 

 
t 

 
p 

Mean SD Mean SD 
1 นักเรียนสามารถเลือกใชส่ื้อเพื่อการสืบคน้

ข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ทั้งส่ือที่ เป็น
ส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ ์วารสาร 
และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ เช่น อินเตอรเ์น็ต 
facebook Line Instagram ได ้

4.69 0.56 5.00 0.00 2.06 0.00* 

2 นักเรียนสามารถรับรูแ้ละท าความเข้าใจ
เนื ้อหา ข้อมูล ข่าวสาร และ รายละเอียด
จากสื่อประเภทต่าง ๆ ได ้

4.13 0.66 4.47 0.59 3.00 0.01* 

3 นกัเรียนสามารถเลือกใชว้ิธีการเขา้ถึงขอ้มลู
และส่ือไดอ้ย่างหลากหลาย 

4.24 0.77 4.60 0.49 2.75 0.01* 

4 นักเรียนเลือกวิธีการในการเข้าถึงไดอ้ย่าง
หลากหลาย ถกูตอ้งและรวดเรว็  

3.98 .091 4.51 0.63 3.07 0.00* 

5 นักเรียนสามารถระบุค าหรือหัวข้อในการ
สืบคน้ได ้ 

4.02 0.78 4.44 0.62 2.11 0.01* 

6 นักเรียนสามารถแยกแยะความเห็นกับ
ขอ้เท็จจรงิจากสารได ้

3.71 0.73 4.84 0.37 4.23 0.00* 

7 นั ก เรียน วิ เค ราะห์ผ ลก ระทบของ ส่ื อ 
สารสนเทศที่มีต่อตนเองและผูอ้ื่นได ้

4.00 0.71 4.40 0.58 3.63 0.00* 

8 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
ค าศพัท ์สญัลกัษณข์องส่ือสารสนเทศได ้

3.58 0.78 4.13 0.69 4.49 0.00* 

9 นักเรียนวิเคราะห์วัตถุประสงคห์ลักในการ
สรา้งส่ือสารสนเทศได ้

3.62 0.72 4.47 0.66 3.29 0.00* 

10 นักเรียนวิเคราะห์วัตถุประสงคแ์ฝงในการ
สรา้งส่ือสารสนเทศได ้

3.38 0.72 4.27 0.72 3.35 0.00* 

 

 



   81 

ตาราง 13 (ต่อ) 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

ก่อนทดลอง 
(n = 45) 

หลงัทดลอง 
(n = 45) 

 
t 

 
p 

Mean SD Mean SD 
11 เมื่อนักเรียนเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ

แล้ว  นัก เรียนสามารถให้เหตุผลความ
น่าเชื่อถือที่ไดจ้ากการตดัสินใจเลือกสื่อและ
สารสนเทศได ้

3.91 0.87 4.53 0.59 2.61 0.00* 

12 นกัเรียนสามารถเลือกรบัขอ้มลูข่าวสารจาก
ส่ือต่าง ๆ ที่สรา้งสรรค์และมีประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอ้ื่นได ้

4.40 0.78 4.82 0.39 2.07 0.02* 

13 นักเรียนรูแ้ละเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่แอบ
แฝงมากับ ส่ือ ในลักษณ ะต่ าง  ๆ  และ
สามารถตั ด สิน  ค วามถู กต้อ ง  ค วาม
เหมาะสม จากสื่อเหล่านัน้ได ้

4.00 0.83 4.29 0.69 2.51 0.08 

14 นักเรียนใชห้ลักคุณธรรม และจริยธรรมใน
การตดัสินคุณค่าของขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ
ต่าง ๆ 

3.78 0.73 4.16 0.71 3.18 0.01* 

15 เมื่อนักเรียนได้รบัข่าวสารจากส่ือประเภท
ต่าง ๆ แล้วนักเรียนสามารถตัดสินใจเชื่อ
ข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างมีวิญาณหรือมี
เหตผุล 

4.07 0.75 4.38 0.58 1.40 0.03* 

16 นักเรียนสามารถสรา้งสรรค์ส่ือในลักษณะ
ต่าง ๆ เพื่อน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ องค์
ความรู ้และความคิดเห็นในรูปแบบของตน
ได ้

3.80 0.84 4.18 0.78 3.37 0.03* 

17 นัก เรียนน า เสนอข้อมู ลข่ าวสารและ
ส า ร ส น เท ศ ด้ ว ย ส่ื อ อ ย่ า ง เ ปิ ด เผ ย 
ตรงไปตรงมา และอยู่บนพืน้ฐานของความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมและถกูกฎหมาย 

4.13 0.66 4.49 0.55 2.64 0.01* 

 



 
82 

 

ตาราง 13 (ต่อ) 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

ก่อนทดลอง 
(n = 45) 

หลงัทดลอง 
(n = 45) 

 
t 

 
P 

Mean SD Mean SD 
18 นัก เรียนผลิต ส่ือโดยผ่านกระบวนการ

วางแผน เขียนบท และคน้ควา้ขอ้มลูเนือ้หา
เพื่อน ามาออกแบบส่ือตามรูปแบบหรือ
เทคโนโลยีของส่ือไดอ้ย่างเหมาะสม 

3.64 0.83 4.36 .61 3.90 0.00* 

19 นกัเรียนสามารถเผยแพรส่ารสนเทศผ่านส่ือ
โดยไม่บิดเบือนส่ือและเคารพผู้สรา้งส่ือ
ล าดบัแรก  

4.33 0.88 4.91 0.29 .29 0.00* 

20 นักเรียนแสดงความเห็นบนส่ือออนไลน์ได้
อย่างรบัผิดชอบและสรา้งสรรค ์

4.29 0.76 4.40 0.62 0.00 0.45 

 รวม 79.71 9.52 89.64 4.31 7.80 0.02* 
        

*p < .05 

จากตาราง 13 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ของนักเรียนกลุ่มควบคุม
หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกตสิงูกว่าก่อนไดร้บัการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 

โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 79.71 คะแนน และ
หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อเท่ากบั 89.64 คะแนน  

ส่วนใหญ่หลงัการทดลอง พบว่ามีค่าเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่มี
เพียงขอ้ที่ 20 ที่ไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลงัการทดลองของ
นกัเรียนกลุม่ควบคมุรายขอ้ โดยใชแ้บบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ (อตันยั) 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

ก่อนทดลอง 
(n = 45) 

หลงัทดลอง 
(n = 45) 

 
t 

 
p 

Mean SD Mean SD 
1.1 นักเรียนใช้ช่องทางใดในการเข้าถึงเน็ต

ไอดอล 

0.89 .53 1.87 .34 12.08 0.00* 

1.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ
ของเน็ตไอดอลที่นักเรียนสนใจ ปัญหา
สุขภาพนั้นส่งผลมาจากพฤติกรรมใด 

1.02 .78 1.76 .65 4.99 0.00* 

1.3 สมมติว่านักเรียนเป็นเน็ตไอดอลคน
ดังกล่าว นักเรียนจะมีวิธีการในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพของตนเองอย่างไร 

0.58 .62 1.38 .49 7.39 0.00* 

1.4 ถ้านักเรียนเป็นเน็ตไอดอลคนดังกล่าว 
นักเรียนจะทำการเผยแพร่วิธีการดูแล
สุขภาพของตนเองอย่างไร 

0.71 .51 1.62 .54 9.15 0.00* 

2.1 ถ้านักเรียนอยากลดความอ้วนโดยการ
ใช้ยาลดความอ้วนนักเรียนจะมีวิธีการ
หาข้อมูลอย่างไร 

0.89 .49 1.96 .37 12.34 0.00* 

2.2 ถ้านักเรียนใช้ยาลดความอ้วนแล้วส่งผล
เสี ยต่ อ ร่ างกายจะมี วิ ธี ก ารในการ
แก้ปัญหาอย่างไร 

0.58 .69 1.31 .63 5.70 0.00* 

2.3 ถ้านักเรียนลดความอ้วนสำเร็จหรือไม่
สำเร็จจากการใช้ยา นักเรียนจะให้
ข้อมูลแก่ผู้ อ่ืนผ่านสื่อชนิดใดและมี
ลักษณะอย่างไร 

0.89 .53 1.69 .67 6.83 0.00* 

จากตารางที่ 14 พบว่า ค่าเฉลี่ยรายขอ้ของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ของนักเรียน
กลุ่มควบคุมหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติสูงกว่าก่อนไดร้บัการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความรอบรู้ด้านส่ือหลังการทดลอง
ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับ
นักเรียนกลุ่มควบคุมทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

ตาราง 15 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองระหว่างนกัเรยีนกลุม่
ทดลองกบันกัเรียนกลุม่ควบคมุ 

 

ตวัแปรที่ศึกษา 
กลุม่ทดลอง 
(n = 36) 

กลุม่ควบคมุ 

(n = 45) 
 
t 

 
p 

Mean SD Mean SD   

การเขา้ถึงสื่อ 23.41 1.27 23.02 1.30 1.37 1.76 

การวิเคราะหส์ื่อ 22.17 1.25 22.11 1.77 1.59 0.87 

การประเมินสื่อ 22.69 1.28 22.17 1.61 1.56 0.12 

การสรา้งสรรคส์ื่อ 22.22 1.60 22.33 1.38 0.33 0.74 

 *p < .05 (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 

จากตารางที่ 15 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงสื่อ การ

วิเคราะห์สื่อ การประเมินสื่อ และการสรา้งสรรค์สื่อของนักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่ม

ควบคมุไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการเขา้ถึงสื่อหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากบั 23.41 
คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการเขา้ถึงสื่อของกลุม่ควบคมุเท่ากบั 23.02 คะแนน 

ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการวิเคราะห์สื่อหลังการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากับ 
22.17 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการวิเคราะห์สื่อของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 22.11 
คะแนน 

ส่วนค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการประเมินสื่อหลังการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากับ 
22.69 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการประเมินสื่อของกลุม่ควบคมุเท่ากบั 22.17 คะแนน 

และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อหลังการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากับ 
22.22 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการสรา้งสรรค์สื่อของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 22.33 
คะแนน 
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ตาราง 16 ผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนความรอบรูด้า้นสือ่หลงัการทดลองระหว่าง
นกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุรายขอ้ โดยใชแ้บบส ารวจและแบบวดัความรอบรูด้า้นสือ่ 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

กลุ่มทดลอง 
(n = 36) 

กลุ่มควบคมุ 
(n = 45) 

 
t 

 
p 

Mean SD Mean SD 
1 นักเรียนสามารถเลือกใชส่ื้อเพื่อการสืบคน้

ข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่างๆ ทั้งส่ือที่ เป็น
ส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ ์วารสาร 
และส่ืออิเล็กทรอนิคส์ เช่น อินเตอรเ์น็ต 
facebook Line Instagram ได ้

4.89 .32 5.00 0.00 2.34 0.11 

2 นักเรียนสามารถรับรูแ้ละท าความเข้าใจ
เนื ้อหา ข้อมูล ข่าวสาร และ รายละเอียด
จากสื่อประเภทต่าง ๆ ได ้

4.61 .50 4.47 0.59 1.18 0.14 

3 นกัเรียนสามารถเลือกใชว้ิธีการเขา้ถึงขอ้มลู
และส่ือไดอ้ย่างหลากหลาย 

4.72 .45 4.60 0.49 1.15 0.12 

4 นักเรียนเลือกวิธีการในการเข้าถึงไดอ้ย่าง
หลากหลาย ถกูตอ้งและรวดเรว็  

4.56 .50 4.51 0.63 0.35 0.73 

5 นักเรียนสามารถระบุค าหรือหัวข้อในการ
สืบคน้ได ้ 

4.64 .54 4.44 0.62 1.47 0.14 

6 นักเรียนสามารถแยกแยะความเห็นกับ
ขอ้เท็จจรงิจากสารได ้

4.53 .50 4.84 0.37 3.26 0.02* 

7 นั ก เรียน วิ เค ราะห์ผ ลก ระทบของ ส่ื อ 
สารสนเทศที่มีต่อตนเองและผูอ้ื่นได ้

4.64 .49 4.40 0.58 1.97 0.05* 

8 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของ
ค าศพัท ์สญัลกัษณข์องส่ือสารสนเทศได ้

4.36 .59 4.13 0.69 1.56 0.12 

9 นักเรียนวิเคราะห์วัตถุประสงคห์ลักในการ
สรา้งส่ือสารสนเทศได ้

4.47 .56 4.47 0.66 0.04 0.97 

10 นักเรียนวิเคราะห์วัตถุประสงคแ์ฝงในการ
สรา้งส่ือสารสนเทศได ้

4.17 .65 4.27 0.72 0.65 0.52 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

กลุ่มทดลอง 
(n = 36) 

กลุ่มควบคมุ 
(n = 45) 

 
t 

 
p 

Mean SD Mean SD 
11 เมื่อนักเรียนเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากส่ือ

แล้ว  นัก เรียนสามารถให้เหตุผลความ
น่าเชื่อถือที่ไดจ้ากการตดัสินใจเลือกสื่อและ
สารสนเทศได ้

4.56 .59 4.53 0.59 0.18 0.85 

12 นกัเรียนสามารถเลือกรบัขอ้มลูข่าวสารจาก
ส่ือต่าง ๆ ที่สรา้งสรรค์และมีประโยชน์ต่อ
ตนเองและผูอ้ื่นได ้

4.64 .48 4.82 0.39 1.89 0.63 

13 นักเรียนรูแ้ละเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่แอบ
แฝงมากับ ส่ือ ในลักษณ ะต่ าง  ๆ  และ
สามารถตั ด สิน  ค วามถู กต้อ ง  ค วาม
เหมาะสม จากสื่อเหล่านัน้ได ้

4.53 .56 4.29 0.69 1.67 0.10 

14 นักเรียนใชห้ลักคุณธรรม และจริยธรรมใน
การตดัสินคุณค่าของขอ้มูลข่าวสารจากส่ือ
ต่าง ๆ 

4.44 .56 4.16 0.71 2.00 0.04* 

15 เมื่อนักเรียนได้รบัข่าวสารจากส่ือประเภท
ต่าง ๆ แล้วนักเรียนสามารถตัดสินใจเชื่อ
ข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างมีวิญาณหรือมี
เหตผุล 

4.53 .56 4.38 0.58 1.18 0.24 

16 นักเรียนสามารถสรา้งสรรค์ส่ือในลักษณะ
ต่าง ๆ เพื่อน าเสนอขอ้มูลสารสนเทศ องค์
ความรู ้และความคิดเห็นในรูปแบบของตน
ได ้

4.47 .56 4.18 0.78 1.91 0.05* 

17 นัก เรียนน า เสนอข้อมู ลข่ าวสารและ
ส า ร ส น เท ศ ด้ ว ย ส่ื อ อ ย่ า ง เ ปิ ด เผ ย 
ตรงไปตรงมา และอยู่บนพืน้ฐานของความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมและถกูกฎหมาย 

4.58 .55 4.49 0.55 0.77 0.45 
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ตาราง 16 (ต่อ) 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

กลุ่มทดลอง 
(n = 36) 

กลุ่มควบคมุ 
(n = 45) 

 
t 

 
P 

Mean SD Mean SD 
18 นัก เรียนผลิต ส่ือโดยผ่านกระบวนการ

วางแผน เขียนบท และคน้ควา้ขอ้มลูเนือ้หา
เพื่อน ามาออกแบบส่ือตามรูปแบบหรือ
เทคโนโลยีของส่ือไดอ้ย่างเหมาะสม 

4.50 .61 4.36 .61 1.06 0.29 

19 นกัเรียนสามารถเผยแพรส่ารสนเทศผ่านส่ือ
โดยไม่บิดเบือนส่ือและเคารพผู้สรา้งส่ือ
ล าดบัแรก  

4.25 .80 4.91 0.29 5.11 0.00* 

20 นักเรียนแสดงความเห็นบนส่ือออนไลน์ได้
อย่างรบัผิดชอบและสรา้งสรรค ์

4.42 .554 4.40 0.62 1.26 0.90 

 รวม 90.50 3.41 89.64 4.31 0.36 1.27 
        

*p < .05 

จากตาราง 16 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นและกลุ่มควบคมุหลงัไดร้บัการจดัการ
เรียนรูแ้บบปกติไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากบั 90.50 
คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองของกลุ่มควบคมุเท่ากบั 89.64 
คะแนน  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลอง
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขอ้ที่ 
6,14,16,19 เท่านัน้ 
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ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองระหว่าง
นกัเรียนกลุม่ทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นกบักลุม่ควบคมุที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

 

ตวัแปรที่ศกึษา 
กลุ่มทดลอง 
(n = 36) 

กลุ่มควบคมุ 
(n = 45) 

 

t 
 

p 

Mean SD Mean SD   
ความรอบรูด้า้นส่ือ 14.75 1.46 11.57 1.91 8.21 0.00* 
       

*p < .05 (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

จากตาราง 17 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองของนกัเรียน
กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นสงูกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
หลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลังการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากับ 14.75 
คะแนน และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองเท่ากับ 11.57 
คะแนน 

เมื่อพิจารณา พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นสื่อหลงัจากที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้

แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นสงูกว่าของนักเรียนกลุ่มกลุ่มควบคมุอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  
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ตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองระหว่าง
นกัเรียนกลุม่ทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นกบักลุม่ควบคมุที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติรายขอ้ โดยใชแ้บบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ (อตันยั) 

 
ขอ้ 

 
ค าถาม 

กลุ่มทดลอง 
(n = 36) 

กลุ่มควบคมุ 

(n = 45) 
 
t 

 
p 

Mean SD Mean SD 
1.1 นักเรียนใช้ช่องทางใดในการเข้าถึงเน็ต

ไอดอล 

2.00 0.00 1.87 .34 2.32 0.00* 

1.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพ
ของเน็ตไอดอลที่นักเรียนสนใจ ปัญหา
สุขภาพนั้นส่งผลมาจากพฤติกรรมใด 

2.17 .45 1.76 .65 3.25 0.01* 

1.3 สมมติว่านักเรียนเป็นเน็ตไอดอลคน
ดังกล่าว นักเรียนจะมีวิธีการในการดูแล
และส่งเสริมสุขภาพของตนเองอย่างไร 

2.14 .54 1.38 .49 6.62 0.00* 

1.4 ถ้านักเรียนเป็นเน็ตไอดอลคนดังกล่าว 
นักเรียนจะทำการเผยแพร่วิธีการดูแล
สุขภาพของตนเองอย่างไร 

2.22 .42 1.62 .54 5.50 0.01* 

2.1 ถ้านักเรียนอยากลดความอ้วนโดยการ
ใช้ยาลดความอ้วนนักเรียนจะมีวิธีการ
หาข้อมูลอย่างไร 

2.25 .50 1.96 .37 3.05 0.00* 

2.2 ถ้านักเรียนใช้ยาลดความอ้วนแล้วส่งผล
เสี ยต่ อ ร่ างกายจะมี วิ ธี ก ารในการ
แก้ปัญหาอย่างไร 

1.81 .47 1.31 .63 3.90 0.03* 

2.3 ถ้านักเรียนลดความอ้วนสำเร็จหรือไม่
สำเร็จจากการใช้ยา นักเรียนจะให้
ข้อมูลแก่ผู้ อ่ืนผ่านสื่อชนิดใดและมี
ลักษณะอย่างไร 

2.17 .38 1.69 .67 3.82 0.00* 
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จากตาราง 18 พบว่า ค่าเฉลี่ยรายขอ้ของคะแนนความรอบรูด้้านสื่อหลังการทดลอง
ระหว่างนกัเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นสงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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บทที ่5  
อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การวิจยัเรื่อง ผลการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีต่อความรอบรู้
ดา้นสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
แนวคิดห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อความรอบรูด้้านสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย 1)
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ไดร้บั
การจัดการเรียนรูแ้บบปกติ 2)เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรอบรูด้า้นสื่อหลังการทดลองระหว่าง
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลับดา้นกับนักเรียนกลุ่ม
ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ ประชากร คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศกึษา 
2563 โรงเรียนธัญรตัน ์การเลือกโรงเรียนตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) มีเกณฑใ์นการพิจารณาดังนี ้1) เป็นโรงเรียนที่คณะผูบ้ริหาร ครู 
อาจารย ์และนักเรียนยินดีใหค้วามร่วมมือ และ 2) เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีระดับความสามารถ
และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน (สพฐ.) การเลือกหอ้งเรียนเขา้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ผูว้ิจัยท าการวิเคราะหผ์ูเ้รียน
โดยใชแ้บบส ารวจและแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรอบรูด้า้นสื่อของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 2 แต่ละหอ้งเรียน และท าการเลือกหอ้งเรียนที่มีค่าเฉลี่ยใกลเ้คียง
กันเพื่อน ามาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง จ านวน 2 ห้องเรียง ได้แก่ห้องเรียนที่ 1 เป็นกลุ่ม
ทดลองที่จดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น จ านวน 36 คน และหอ้งเรียนที่ 8 เป็นกลุ่ม
ควบคุมที่จัดการเรียนรูแ้บบปกติ จ านวน 45 คน ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 6 สัปดาห ์
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ประกอบดว้ย 1) เครื่องมือที่ใชใ้นการด าเนินการวิเคราะหผ์ูเ้รียน ไดแ้ก่ 
แบบส ารวจและแบบวัดความรอบรูด้า้นสื่อของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 2)เครื่องมือที่ใชใ้น
การทดลอง ไดแ้ก่ แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น จ านวน 4 แผน และ 3) 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ (อตันยั)  

วิเคราะหข์อ้มูลโดยใชค่้าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อดว้ยค่าที 
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเรื่อง ผลการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีต่อความรอบรูด้า้น
สื่อวิชาสขุศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงันี ้

1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้้านสื่อก่อนและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นและ
นกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ มีดงันี ้

1.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงสื่อ การวิเคราะหส์ื่อ การ
ประเมินสื่อ และการสรา้งสรรค์สื่อ ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นสงูกว่าก่อนไดร้บัการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

1.1.1 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการเข้าถึงสื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 21.63 
คะแนน และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการเข้าถึงสื่อเท่ากับ 23.30 คะแนน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการวิเคราะห์สื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 19.30 คะแนน และหลังการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการวิเคราะหส์ื่อเท่ากับ 21.94 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้น
การประเมินสื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 20.80 คะแนน และหลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ดา้นการประเมินสื่อเท่ากบั 22.69 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อก่อนการ
ทดลองเท่ากับ 20.44 คะแนน และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อ
เท่ากบั 22.22 คะแนน 

1.1.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
แต่มีเพียงขอ้ที่ 19 และ 20 ที่คะแนนลดลง 

1.1.3 เมื่อพิจารณาดว้ยแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อแบบอัตนัย  ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรอบรูด้า้นสื่อ ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านสูงกว่าก่อนได้รบัการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนการทดลองเท่ากบั 5.36 คะแนน และหลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรอบรูด้า้นสื่อเท่ากบั 14.75 คะแนน 

1.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงสื่อ การวิเคราะหส์ื่อ การ
ประเมินสื่อ และการสรา้งสรรคส์ื่อ ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ
สงูกว่าก่อนไดร้บัการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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1.2.1 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการเข้าถึงสื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 21.06 
คะแนน และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการเข้าถึงสื่อเท่ากับ 23.02 คะแนน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านการวิเคราะห์สื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 18.28 คะแนน และหลังการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการวิเคราะหส์ื่อเท่ากับ 22.11 คะแนน  ค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้น
การประเมินสื่อก่อนการทดลองเท่ากับ 20.15 คะแนน และหลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ดา้นการประเมินสื่อเท่ากบั 22.17 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อก่อนการ
ทดลองเท่ากับ 20.20 คะแนน และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อ
เท่ากบั 22.33 คะแนน 

1.2.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อส่วน
ใหญ่ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลังการทดลองมีค่าเพิ่มขึน้กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่มีเพียงขอ้ที่ 20 ที่ไม่แตกต่างกนั 

1.2.3 เมื่อพิจารณาดว้ยแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อแบบอัตนัย ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความรอบรูด้า้นสื่อ ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียน
กลับด้านสูงกว่าก่อนได้รบัการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรอบรูด้า้นสื่อก่อนการทดลองเท่ากบั 5.36 คะแนน และหลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรอบรูด้า้นสื่อเท่ากับ 14.75 คะแนน จากการตอบในแต่ละขอ้หลงัการทดลอง พบว่า 
นักเรียนสามารถอธิบายและวิเคราะหไ์ดอ้ย่างละเอียด ตรงประเด็น ชัดเจน เช่น 1.การเขา้ถึงสื่อ 
นกัเรียนสามารถระบุช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลไดห้ลากหลายและบอกขอ้ความที่สามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว อธิบายขัน้ตอนในการคน้หาขอ้มูลผ่านช่องทางต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี 2.การ
วิเคราะหส์ื่อ นกัเรียนสามารถอธิบาย วิเคราะหพ์ฤติกรรมสขุภาพของเน็ตดอลที่ตนเองสนใจ พรอ้ม
กบัใหเ้หตผุลสนบัสนุนพฤติกรรมสขุภาพนัน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 3.ทกัษะการประเมิน นกัเรียนสามารถ
ตัดสินใจในการเลือกรบัขอ้มูล หรือเชื่อขอ้มูล และอธิบายวิธีการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ไดอ้ย่าง
เหมาะสมและมีเหตผุลสนบัสนุน 4.การสรา้งสรรคส์ื่อ นกัเรียนสามารถออกแบบสื่อในการน าเสนอ
ขอ้มลูไดอ้ย่างเหมาะสม มีความหนา้สนใจ และมีประสิทธิภาพ 

 
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรอบรูด้า้นสื่อหลังการทดลองระหว่างนักเรียน

กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ มีดงันี ้
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2.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงสื่อ การวิเคราะหส์ื่อ การ
ประเมินสื่อ และการสรา้งสรรคส์ื่อของนกัเรียนกลุม่ทดลองและนกัเรียนกลุ่มควบคมุไม่แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการเขา้ถึงสื่อหลงัการทดลอง
ของกลุม่ทดลองเท่ากบั 23.41 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการเขา้ถึงสื่อของกลุม่ควบคมุ
เท่ากับ 23.02 คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการวิเคราะหส์ื่อหลงัการทดลองของกลุ่มทดลอง
เท่ากบั 22.17 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการวิเคราะหส์ื่อของกลุ่มควบคมุเท่ากบั 22.11 
คะแนน ค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการประเมินสื่อหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากับ 22.69 
คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการประเมินสื่อของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 22.17 คะแนน และ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากับ 22.22 คะแนน 
และค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นการสรา้งสรรคส์ื่อของกลุม่ควบคมุเท่ากบั 22.33 คะแนน 

2.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัไดร้บัการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นและกลุ่มควบคุมหลังไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบ
ปกติไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้น
สื่อหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองเท่ากบั 90.50 คะแนน และค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้น
สื่อหลงัการทดลองของกลุ่มควบคมุเท่ากบั 89.64 คะแนน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่าง
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในขอ้ที่ 6,14,16,19 เท่านัน้ 

2.3 เมื่อพิจารณาด้วยแบบวัดความรอบรูด้้านสื่อแบบอัตนัย  พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นสงูกว่านกัเรียนกลุ่มควบคมุหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการทดลองของกลุ่ม
ทดลองเท่ากบั 14.75 คะแนน และกลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อหลงัการ
ทดลองเท่ากบั 11.57 คะแนน เมื่อพิจารณา พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนดา้นสื่อหลงัจากที่ไดร้บัการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าของนักเรียนกลุ่มกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองไดค้ะแนนเฉลี่ยมากขึน้ เนื่องจากการตอบค าถามใน
ขอ้สอบมีรายละเอียดที่ชัดเจนและครบถ้วน ยกตัวอย่างเช่น ขอ้ที่ 1.1 และ 2.1 มีการน าเสนอ
ช่องทางในการคน้หาขอ้มลูไดห้ลากหลายและอธิบายขัน้ตอนไดอ้ย่างชดั ขอ้ที่ 1.2 สามารถอธิบาย
พฤติกรรมสขุภาพไดอ้ย่างครบถว้นและสามารถใหเ้หตผุลสนบัสนุนไดอ้ย่างถูกตอ้ง ขอ้ที่  1.3 และ 
2.2   สามารถตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อขอ้มูลต่างได ้พรอ้มอธิบาย เหตุผลไดอ้ย่างชัดเจน ขอ้ที่ 1.4 
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และ 2.3 สามารถออกแบบและน าเสนอขอ้มูล ผ่านช่องทางของสื่อไดแ้ละเกิดความหน้าสนใจ 
สามารถเผยแพรไ่ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การวิจยัเรื่อง ผลการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นที่มีต่อความรอบรูด้า้น
สื่อของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลการวิจยัในประเด็นดงัต่อไปนี ้

1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้้านสื่อก่อนและหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลับดา้นและ
นกัเรียนกลุม่ควบคมุที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

จากการวิเคราะหค่์าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ก่อนและหลงัการทดลอง
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น พบว่าหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
กระบวนการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัด้านเป็นส่วนส าคัญที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดความ
รอบรูด้้านสื่อซึ่งพิจารณาได้จากผลคะแนนความรอบรูด้้านสื่อของผู้เรียนอยู่ในระดับดีและมี
คะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการทดลองสะทอ้นให้
เห็นว่า กระบวนการการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น สามารถส่งเสริมและพฒันา
ความรอบรูด้า้นสื่อใหก้ับผูเ้รียนจนเกิดความรอบรูด้า้นสื่อทัง้ 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงสื่อ 
การวิเคราะหส์ื่อ การประเมินสื่อ และการสรา้งสรรคส์ื่อ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าใหผู้เ้รียนเรียนรูท้ี่
จะมีปฏิสมัพันธ์กับสื่อไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผูร้บัสารและผูส้่งสาร ดังที่ บุบผา เมฆศรี
ทองค า กล่าวว่า การศึกษาการรูเ้ท่าทันสื่อเป็นพืน้ฐานสิทธิมนุษยชนในการพัฒนาพลเมืองใหม้ี
ความสามารถในการรูเ้ท่าทนัสื่อในสงัคมข่าวสารยคุใหม่ดว้ยการช่วยใหพ้ลเมืองสามารถใชส้ื่อและ
สื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมในฐานะพลเมืองซึ่งมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มตัง้แต่วยัเด็กโดยบูรณาการเขา้สู่การศึกษาของประเทศและจดัวาง
ใหอ้ยู่ในกรอบแนวคิดของการเรียนรูต้ลอดชีวิตในทุกระดบัไวและครอบคลมุทกุสื่อ ทัง้นีก้ารจดัการ
เรียนรูโ้ดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ผู้เรียนจะต้องศึกษาเรียนรูแ้ละท าความเข้าใจเนื ้อหา
เบือ้งต้นดว้ยตนเอง จากสื่อและขอ้มูลต่างๆที่ครูผูส้อนจัดเตรียมหรือแนะน าให้ ซึ่งส่วนใหญ่สื่อ
วิดีโอและเอกสารการเรียนรูผู้ว้ิจยัเป็นผูจ้ดัท าขึน้มาเอง และใชส้ื่อที่ตรงกบัเนือ้หามีความน่าสนใจ
จากแหล่งต่างๆ เพิ่มเติมประกอบการจดัการเรียนรู ้โดยการจดัการเรียนรูจ้ะใหผู้เ้รียนสามารถเขา้
ไปศึกษาขอ้มลูต่างๆผ่าน QR Code เพื่อเขา้ถึงขอ้มลูและสื่อวิดีโอไดทุ้กเวลา ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 
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ซึ่งส่งผลใหผู้เ้รียนที่มีความสามารถในการเรียนรูท้ี่แตกต่างกัน มี อิสระในการก าหนดช่วงเวลาใน
การเรียนดว้ยตนเองและสามารศึกษาซ า้หรือยอ้นกลบัในหอ้งขอ้ที่ยงัไม่เขา้ใจได ้การจดัการเรียนรู้
โดยใชห้อ้งเรียนกลบัดา้น ในหอ้งเรียนจะเริ่มจากขัน้ตอนการถาม-ตอบขอ้สงสยัและสรุปความรูท้ี่
ไดไ้ปศกึษามารว่มกนั จากนัน้จึงจะเขา้สูก้ิจกรรมการเรียนรู ้ซึ่งการจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนจะเนน้
เนือ้หาที่ลึกซึง้มากขึน้ ผ่านการฝึกทักษะและท าโจทยปั์ญหาท าใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมมากขึน้เพิ่ม
ทักษะในการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมใจ และช่วยให้เกิดองค์ความรู ้ดังที่  Bergman and Sams 
กล่าวไวว้่าการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูท้ี่ดี 
เกิดการเรียนรูจ้ริง ช่วยส่งเสริมการเรียนแบบตั้งขอ้สงสัยหรือตั้งค าถาม ผูเ้รียนกันเป็นกลุ่มหรือ
เดี่ยวสามารถเรียนรูด้ว้ยการฝึกทกัษะดว้ยตนเอง ช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีความสามารถแตกต่างกนัให้
กา้วหนา้ในการเรียนตามความสามารถของตนเอง ช่วยเพิ่มองคค์วามรู ้ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียน 
และเป็นการสรา้งความมั่นใจในตนเอง  

จากการสงัเกตพบว่าการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นมีส่วนช่วยให้
ผู้เรียนมีความสนใจกระตือรือรน้ที่จะค้นหาข้อมูลความรู ้และมีอิสระในการเรียนรู ้เกิดความ
สนุกสนาน มีความสขุกบัการเรียนรูใ้นการท ากิจกรรม อีกครัง้การที่ผูเ้รียนทกุคนเป็นผูล้งมือด าเนิน
กิจกรรมนั่นท าใหส้ามารถแกปั้ญหาพฤติกรรม เช่น การไม่สนใจบทเรียน การน างานอ่ืนขึน้มาท า 
การเล่นโทรศัพท์ พูดคุยเรื่องอ่ืนนอกเหนือการเรียน ได้อีกด้วย สอดคล้องกับค ากล่าวของ 
Bergman and Sams ที่ ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านนั้น 
บทบาทของผูส้อนจะถูกเปลี่ยนไปจากเดิมที่ผูส้อนมีบทบาทเป็นผู้ถ่ายทอดความรูแ้ละอธิบาย
เนือ้หา มาเปรียบเสมือน Coach ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้โดยตัวของผูส้อนเอง
จะต้องคอยอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู ้และกิจกรรม โดยการตั้งค าถามใหผู้เ้รียน
อยากรูอ้ยากเห็น และเกิดความคิดสรา้งสรรค์ เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือรน้ที่จะเรียน 
กระตุ้นให้เกิดความท้าทาย และสนุกไปกับการตอบค าถามและการเรียนรู้ ซึ่งการที่ ผู ้สอน
ปฏิสมัพันธ์ 2 ทางกับผูเ้รียนท าใหผู้เ้รียนที่เรียนรูไ้ดช้า้ไดร้บัการเอาใจใส่มากขึน้และส่งผลท าให้
ผูเ้รียนเกิดการพฒันาอย่างต่อเนื่องจนเทียบเท่ากบัผูเ้รียนคนอ่ืนๆ 

จากผลการวิจยัไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ Marlowe ซึ่งไดศ้กึษาผลของการจดัการ
เรียนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้นโดยพบว่าผูเ้รียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น
มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ทิชานนท ์ชุมแวงวาปี และนิชาภา บุรีกาญจน์ ที่ไดท้ าการวิจัยโดยการใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบ
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หอ้งเรียนกลบัดา้นโดยผลการวิจยัของทัง้ 2 งานวิจยัสรุปไดว้่าคะแนนหลงัการจดัการเรียนรูส้งูกว่า
คะแนนก่อนการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

 
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรอบรูด้า้นสื่อหลังการทดลองระหว่างนักเรียน

กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรูด้า้นสื่อ ไดแ้ก่การเขา้ถึงสื่อ การ
วิเคราะหส์ื่อ การประเมินสื่อ และการสรา้งสรรคส์ื่อ หลงัการทดลองระหว่างนกัเรียนกลุ่มทดลองที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นและนกัเรียนกลุ่มควบคมุที่ไดร้บัการจดัการ
เรียนรูแ้บบปกติ พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของความรอบรูด้า้นสื่อสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยมีคะแนนเฉลี่ยความรอบรูด้า้นสื่อของ
กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรูแ้บบปกติ ทัง้นีเ้นื่องมาจากการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นเป็น
ลกัษณะการจดัการเรียนรูท้ี่สง่เสรมิและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาดา้นความรอบรูด้า้นสื่อ ซึ่ง
ไดจ้ากกิจกรรมการเรียนรูเ้รียนผ่านสื่อออนไลน ์วิดีโอ และเอกสารออนไลน ์ที่ผูเ้รียนสามารถเขา้
ศกึษาไดจ้ากการแสกน QR Code จนเกิดทกัษะการเขา้ถึงสื่อ และการวิเคราะหส์ื่อ จากนัน้ผูเ้รียน
สามารถวิเคราะหค์วามหน้าเชื่อถือของขอ้มูลที่ไดศ้ึกษามา วิเคราะหพ์ฤติกรรมด้านสุขภาพทั้ง
ของเน็ตไปดอลและตนเอง สามารถตัดสินใจเชื่อ และเลือกปฏิบัติพฤติกรรมต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม ผ่านทักษะการประเมินสื่อ และกิจกรรมการสรา้งสรรคส์ื่อที่ใหน้ักเรียนสรุปองคค์วามรู้
เก่ียวกบัสขุภาพที่ตนเองไดศ้กึษามาแลว้เผยแพรผ่่านช่องทางของสื่อออนไลน ์ ซึ่งการจดัการเรียนรู้
โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นนี ้ไดส้อดคลอ้งกบัที่ Stayer ไดศ้ึกษาเปรียบเทียบหอ้งเรียนกลบั
ดา้นกลบัหอ้งเรียนแบบปกติ ผลการศึกษาพบว่าหอ้งเรียนกลบัดา้นมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าห้องเรียนแบบปกติ นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับการศึกษาของลัลน์ลลิต เอ่ียมอ านวย ที่ใช้
วิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เพื่อพฒันาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนจากงานวิจัยผลปรากฎว่า
ผูเ้รียนมีผลการเรียนที่เพิ่มสงูมากขึน้ และยงัสอดคลอ้งกบันิชาภา บรุีกาญจน ์ศกึษาผลการจดัการ
เรียนรูว้ิชาสขุศึกษาโดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียน
ชัน้ประถมศกึษา เมื่อน าการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นมาใชส้่งเสริมความรอบ
รูด้้านสื่อจะเป็นการท าให้ผู ้เรียนสามารถค้นควา้หาข้อมูล ไดอ้ย่างอิสระ สามารถวางแผนและ



   98 

ก าหนดการเรียนรูข้องตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม ผ่านทกัษะของความรอบรูด้า้นสื่อ ดงันัน้สรุปไดว้่า
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นสง่ผลต่อความรอบรูด้า้นสื่อไดเ้ป็นอย่างดี 

จากการสังเกตพบว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลับด้าน เป็นการ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้ส่งผลท าใหใ้นคาบเรียนผูเ้รียนมีความพรอ้มในการเรียนเพราะมี
การศึกษาขอ้มลูต่างๆตามที่ผูส้อนไดก้ าหนดหัวขอ้ และสื่อออนไลนท์ี่ผูส้อนเตรียมไว ้เมื่อถึงเวลา
ท ากิจกรรมผูเ้รียนจะสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างรวดเรว็เพราะมีความเขา้ใจในเนือ้หาวิชา ท า
ให้เวลาท ากิจกรรมผู้เรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม และเกิดความสนุกสนานไปกับ
กิจกรรมและบทเรียนที่ผูส้อนสรา้งไว ้ซึ่งตรงกบัที่  Bergman and Sams ไดก้ลา่วไวว้่า  การจดัการ
เรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับด้านมีความเหมาะสมกับการเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 เพราะเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู ้สอนและผู้เรียนไดพ้ัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนรู ้รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้ ทุกที่ทุกเวลา และ
เรียนซ า้ไดจ้นกว่าจะเขา้ใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัดงักลา่ว ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี ้

1.ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 
1.1 การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ควรจัดรูปแบบ

กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาในแต่ละคาบเรียน ดงันัน้ครูควรควบคมุระยะเวลาใหเ้หมาะสม
กับกิจกรรม ทั้งนีร้ะยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ามารถยืดหยุ่นไดต้ามความเหมาะสม 
เช่น บางกิจกรรมค่อนขา้งใชเ้วลามาก ครูจึงใหน้ักเรียนบางกลุ่มไดเ้ป็นตวัแทนในการท ากิจกรรม 
หรือน าเสนอผลงาน เพื่อใหน้ักเรียนไดร้บัความรูจ้ากการจดักิจกรรมครบถว้น และทุกคนไดม้ีส่วน
รว่มกบักิจกรรมการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 การจัดการเรียนรูสุ้ขศึกษาโดยใช้แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น นักเรียนบางคนไม่
ศกึษาหรือสนใจในบทเรียนออนไลน ์ครูจึงควรใชก้ารติดถาม ทวงถาม และกระตุน้นกัเรียน เพื่อให้
นกัเรียนเขา้ถึงบทเรียนที่ครูก าหนด 

1.3 การศึกษาในยุคปัจจุบันที่เต็มไปดว้ยเทคโนโลยีเขา้ถึงง่ายและหลากหลาย ครู
ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาข้อมูล และค าตอบที่หลากหลาย และค านึงอยู่ เสมอว่า
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แหล่งขอ้มลูที่อาจมีทัง้ขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ และไม่น่าเชื่อถือ ดงันัน้นักเรียนจะตอ้งรูจ้กัน าทักษะการ
วิเคราะห ์ประเมินค่า เขา้มาตดัสินและรูจ้กัตรวจสอบขอ้มลูที่เขา้ถึงจากแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

2.ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรูส้ขุศึกษาโดยใช้แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นที่

มีต่อตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการท างานรว่มกนั ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการใชส้ื่อออนไลน ์และ
ทกัษะชีวิต เป็นตน้ 

2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรูด้า้นสื่อกับความฉลาดรูท้าง
สขุภาพของนกัเรียน 
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ข-3 แบบส ารวจและแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ



  108 

ข-1 แผนการจดัการเรียนรูส้ขุศกึษาโดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น  
 

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

รายวิชา สขุศึกษาและพลศึกษา  (พ32101)   กลุม่สาระการเรียนรู ้     สขุศึกษาและพล
ศกึษา 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 1                ปีการศกึษา 2562 
หน่วยการเรียนรูเ้รื่อง เน็ตไอดอล       จ านวน 1 คาบ              เวลา 50 นาที 
แผนการจดัการเรียนรูเ้รื่อง การเขา้ถึงขอ้มลูสื่อ 
ผูส้อน นายวิศวกร  คณุสตัย ์
 
สาระที ่4 การสรา้งเสรมิสขุภาพสมรรถภาพ และการป้องกนัโรค 
 มาตรฐาน พ. 4.1 : เห็นคณุค่า และมีทกัษะในการเสรมิสรา้งสขุภาพ การด ารงสขุภาพ 
การป้องกนัโรค และการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพื่อสขุภาพ 
 ตวัชีว้ดั ม.2 : ม.2/2 วิเคราะหผ์ลการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีต่อสขุภาพ  
 
สาระส าคัญ  
 ในยุคปัจจุบนัสื่อสงัคมออนไลนไ์ดเ้ขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัค่อนขา้งมากและสื่อ
เทคโนโลยีดงักล่าวก็เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ เพราะสื่อออนไลนน์ัน้มี
ขอ้มูล ข่าวสารมากมาย ทั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและขอ้มูลที่ไม่ถูกต้องเผยแพร่อยู่บนสื่อสังคม
ออนไลน ์ผ่านในรูปแบบของขอ้ความ  วิดีโอและเน็ตไอดอล ดงันัน้การเขา้ถึงสื่ออย่างถูกตอ้งจึงมี
ความส าคญัอย่างมากในการตรวจสอบและคดักรองขอ้มลูต่างๆก่อนตดัสินใจเชื่อเนือ้นัน้ๆ 

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 เพื่อใหไ้ดผู้เ้รียนมีความรูค้วามสามารถดงันี ้
  1) อธิบายวิธีการเขา้ถึงสื่อ ขอ้มลู ข่าวสาร แต่ละประเภทไดอ้ย่างถูกตอ้ง (K) 
  2) วางแผนเพื่อเขา้ถึงขอ้มลูของเน็ตไอดอลที่ตนเองสนใจ (A) 
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3) ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อคน้หา ขอ้มลู ข่าวสาร ประเภทต่างๆที่เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถปุระสงคท์ี่ตอ้งการ  (P)
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
  ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 
 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 ความสามารถในการเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  รกัชาติ ศาสตร ์กษัตริย ์
  ซื่อสตัย ์สจุริต 
  มีวินยั 
  ใฝ่เรียนรู ้
  
 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รกัความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ
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สาระการเรียนรู้  
 ทกัษะการเขา้ถึง (Access Skill)  
  ความสามารถเก่ียวกบัความรูค้วามเขา้ใจและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการสรา้ง
โอกาสใหต้นไดร้บัสื่อประเภทต่างๆ อย่างเต็มที่ รวดเร็ว สามารถรบัรูเ้ขา้ใจเนือ้หาของสื่อประเภท
ต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ มีการแสวงหาข่าวสารไดจ้ากสื่อหลายประเภทและไม่ถกูจ ากดัอยู่
กับสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป มีความสามารถในการเก็บขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชน ์พรอ้มทัง้ทาความเขา้ใจความหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ่านเนือ้หาจากสื่อนัน้ๆ 
และท าความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้จดจ าและเขา้ใจความหมายของคาศพัท ์สญัลกัษณ ์และเทคนิคที่
ใช้ในการสื่อสาร สามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อหาต าแหน่งที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  ที่
หลากหลาย และสามารถเลือกกรองขอ้มลูประเภทต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่
ตอ้งการ  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมหอ้งเรียนกลบัดา้น 
 1.1 นกัเรียนดคูลิปเพื่อศึกษา เรื่อง ทกัษะการเขา้ถึงสื่อ  (Access Skill) 

-เขา้ดสูื่อออนไลนผ์่าน QR Code  
 1.2 นกัเรียนหาขอ้มลูเน็ตไอดอลที่ตนเองสนใจ ตามหวัขอ้ในใบงานที่ 1 ดงัต่อไปนี ้  

-เขา้ดสูื่อออนไลนผ์่าน QR Code  
 

2.กิจกรรมในชัน้เรียน 
 ขัน้กระตุน้การเรียนรู ้(5 นาที) 
  1.ครูกลา่วถึงบทเรียนออนไลนท์ี่ใหน้กัเรียนไปศกึษา 

2. ครูใหน้กัเรียนบอกชื่อเน็ตไอดอลที่ตนเองรูจ้กัหรือสนใจในตวัของเน็ตไอดอลคน
นัน้ จากนัน้ครูใหน้กัเรียนที่มีความชื่นชอบในเน็ตไอดอลที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั
มานั่งรวมกลุม่กนั 

ขัน้จดัการเรียนรู ้(40 นาที) 
1. ครูแบ่งกลุม่นกัเรียนเป็น 4 กลุม่ ตามลกัษณะเด่นของเน็ตไอดอลที่ผูเ้รียนสนใจ 
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2. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกนัอภิปราย (10 นาที) ในเนือ้หาที่ครอบคลมุ
ประเด็นดงันี ้

   1) สื่อที่ใชใ้นการติดตามเน็ตไอดอล  
   2) วิธีการเขา้ถึงสื่อ 
   3) ขอ้มลูอพไรบา้งของเน็ตไอดอลที่เราสนใจ 
  3. ครูผูส้อนใหน้กัเรียนท าแผนผงัความคิดในการน าเสนอขอ้มลูของกลุม่ตวัเอง 

4. ครูใหน้กัเรียนน าเสนอผลการอภิปรายหนา้ชัน้เรียนจากการสรุปผลการ
อภิปราย 

กลุม่ตามประเด็นในขา้งตน้ (น าเสนอกลุม่ละ 3-5 นาท)ี  

 

ขัน้อภิปรายการเรียนรู ้(5นาที) 
  1.นกัเรียนท าใบงานที่ 1 เรื่อง การเขา้ถึงเน็ตไอดอล 
  2. ครูผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเนือ้หาที่เรียนในคาบนี ้
  3. ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหเ้รียนซกัถามและรว่มแสดงความคิดเห็น 
  4. มอบหมายใหน้กัเรียนติดตามบทเรียนออนไลน ์
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 1. อปุกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต โทรศพัทม์ือถือ 
 2. สื่อออนไลนผ์่านอินเตอรเ์น็ต  YouTube  Facebook  Instagram  เว็บไซต ์ ฯลฯ  

3. หอ้งสมดุโรงเรียน 
4. ใบงานที่ 1  เรื่อง การเขา้ถึงเน็ตไอดอล 

 
การวัดและประเมินผล 
 ดา้นความรูค้วามสามารถ 
  1. ใชแ้บบสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 
  2. ใชแ้บบประเมินการน าเสนอผลงาน 
  3. ประเมินจากใบงานที่ 1 เรื่อง การเขา้ถึงเน็ตไอดอล  
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ล าดั
บที่ 

ชื่อ
สกุ
ล 

ความ
รว่มมือการ
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรบัฟัง
ความ
คิดเห็น 

การตัง้ใจ
ท างาน 

การ
แกปั้ญหา
หรือ

ปรบัปรุง
ผลงานกลุม่ 

รวม 
20 
คะแน
น 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

 
    เกณฑก์ารให้คะแนน 

ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ให ้4 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้   ให ้3 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้   ให ้2 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมนอ้ยครัง้   ให ้1 คะแนน 

 

เกณฑต์ดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน 
ระดบั
คณุภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 -17 ดี 
10 - 13 พอใช ้
ต ่ากว่า 10 ปรบัปรุง 

 

 

 
ชื่อผู.้..............................................ประเมิน       
     .........../....................../............... 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงานแผนผงัความคิด เรื่อง การเขา้ถึงเน็ตไอดอล 
 

ล าดบั
ที่ 

รายการประเมิน 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

1 ความถูกตอ้งของเนือ้หา 
    

2 ความคิดสรา้งสรรค ์
    

3 วิธีการน าเสนอผลงาน 
    

4 การน าไปใชป้ระโยชน ์
    

5 การตรงต่อเวลา 
    

รวม 
 

ลงชื่อ…………………………………………..ผูป้ระเมิน 
………./………./………… 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบรูณช์ดัเจน  ให ้  4  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้บกพรอ่งบางสว่น ให ้  3  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้บกพรอ่งเป็นสว่นใหญ่ ให ้  2  คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีขอ้บกพรอ่งมาก  ให ้  1  คะแนน 

เกณฑก์ารตดัสินคณุภาพ ช่วงคะแนน ระดบัคณุภาพ 

18-20 ดีมาก 

14-17 ดี 

10-13 พอใช ้

ต ่ากว่า 10 ปรบัปรุง 
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ใบงานที ่1 
เร่ือง การเข้าถึงเน็ตไอดอล 

ค าชีแ้จง : ใหน้กัเรียนกรอกขอ้มลูของเน็ตไอดอลที่ตนเองสนใจตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

ชื่อของเน็ตไอดอล : …………………………………………………………… 

เพศ : O ชาย    O หญิง                       อายุ : ......... ปี 

อาชีพ : ................................................................... 

ช่องทางในการเขา้ถึงเน็ตไอดอล 

O Facebook       O YouTube    O Twitter        O Google           O Instagram 

O Twitch Prime   O T.V.            O นิตยาสาร    O หนงัสือพิมพ ์   O วารสาร 

O อ่ืนๆ   ................................. 

เวลาที่ใชใ้นการเขา้ถึงเน็ตไอดอลใน 1 วนั 

   O นอ้ยกว่า 1 ชม.    O 1-2 ชม.    O 2-3 ชม.    O 3-4 ชม.    O 4-5 ชม.    O 5-6 ชม.    O มาก

ว่า 6 ชม. 

ขัน้ตอน/วิธีในการเขา้ถึงขอ้มลูของเน็ตไอดอล 

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

เหตผุลในการเลือกติดตามเน็ตไอดอล

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

กิจกรรมที่เน็ตไอดอลท าเป็นประจ า 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
            ลงชื่อ.......................................................... 
                (.........................................................) 
               วันที่..........เดือน...................ปี พ.ศ. ......... 
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แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  (พ32101)   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 1              ปีการศึกษา 2562 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เน็ตไอดอล     จำนวน 1 คาบ             เวลา 50 นาท ี
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การวิเคราะห์สื่อที่ส่งผต่อสุขภาพ 
ผู้สอน นายวิศวกร คุณสัตย์ 
 
สาระท่ี 4  การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพ และการป้องกันโรค 
 มาตรฐาน พ. 4.1 : เห็นคุณค่า และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 ตัวชี้วัด ม.2 : ม.2/2 วิเคราะห์ผลการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ  

สาระสำคัญ  
 โฆษณาในยุคปัจจุบันมีทั้งวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์แฝงที่มาพร้อมกันหลอกลวงให้
ผู้ที่เสพสื่อนั้นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนั้นการวิเคราะห์สื่อจึงเป็น
สิ่งที่สำคัญในการเสพสื่อและค้นหาข้อมูล เพ่ือไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อ และเครื่ องมือของผู้สร้างสื่อ
โฆษณา 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือให้ได้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้ 
  1) วิเคราะห์วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์แฝงของสื่อ ข้อมูล ข่าวสาร ได้อย่าง
ถูกต้อง (K) 
  2) เสนอแนวทางในการสังเกตวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์แฝงของสื่อข้อมูล
แต่ละประเภทได ้(A) 

3) ซื้อหรือใช้สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพได้อย่างเหมาะสม (P)



  118 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
  ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 
 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 ความสามารถในการเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  รกัชาติ ศาสตร ์กษัตริย ์
  ซื่อสตัย ์สจุริต 
  มีวินยั 
  ใฝ่เรียนรู ้

 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รกัความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู้ 
 ทักษะการวิเคราะห์ (Analyze Skill)  
  ความสามารถเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการบอกหรือ
อธิบายเพื่อแยกแยะข้อเท็จ ข้อจริง ข้อเสนอเกินจริง ความคิดเห็น ข้อดี ข้อเสีย และการโน้มน้าวจูงใจ
จากการนำเสนอของสื่อ รวมถึงสามารถทบทวนผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่มีต่อตนเองและผู้อื่นจาก
การเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ และสามารถบอกหรืออธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลัก และ
วัตถุประสงค์แฝงของสื่อในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมครบถ้วน รวมถึงสามารถให้
เหตุผลสนับสนุนได้อย่างสมเหตุสมผล  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน 

1.1 นักเรียนดูคลิปเพ่ือศึกษา เรื่อง ทักษะการวิเคราะห ์(Analyze Skill)  

-เขา้ดสูื่อออนไลนผ์่าน QR Code  
 1.2 นักเรียนหาข้อมูลเน็ตไอดอลเกี่ยวกับสุขภาพทีต่นเองเลือก ตามหัวข้อดังต่อไปนี้  

-เขา้ดสูื่อออนไลนผ์่าน QR Code  
 

2.กิจกรรมในชั้นเรียน 
 ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ (5 นาที) 

ครยูกตัวอย่างโฆษณาที่กำลังเป็นที่สนใจในสังคมขึ้นมา และครูผู้สอนตั้งคำถามเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการวิเคราะห์สื่อก่อนการตัดสินใจและเชื่อสื่อนั้นๆ 

 
 ขั้นจัดการเรียนรู้ (40 นาที) 

1. ครูให้นักเรียนวิเคราะห์โฆษณาหรือพฤติกรรมของเน็ตไอดอลที่ตนเองเลือกผ่าน
แผนผังความคิด (Mind Mapping) ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
 1.1 พฤติกรรมส่งผลต่อสุขภาพของเน็ตไอดอลมีอะไรบ้าง 
 1.2 นักเรียนเชื่อหรือทำตาม/ไม่เชื่อหรือไม่ทำตาม เพราะเหตุใด 
 1.3 โฆษณาท่ีแอบแฝงมากับข้อมูลของเน็ตไอดอลที่เราสนใจมีอะไรบ้าง 
 1.4 ซื้อหรือใช้บริการที่เกี่ยวกับสุขภาพนั้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
2. ครูผู้สอนให้นักเรียนจับคู่อภิปราย แนวคิดของตนเองจากการวิเคราะห์สื่อใน
ข้างต้นในเวลา 3 นาที 
3. เมื่อครบเวลาตามกำหนดให้นักเรียนเปลี่ยนคู่ใหม่และอภิปรายกับคู่ใหม่เพ่ือให้
เกิดความหลากหลายในการวิเคราะห์ 

 
 
ขั้นอภิปรายการเรียนรู้ (5นาที) 

  1. ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนในคาบนี้ 
  2. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้เรียนซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น 
  3. มอบหมายให้นักเรียนติดตามบทเรียนออนไลน์ 
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สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ 
 2. สื่อออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต  YouTube  Facebook  Instagram  เว็บไซต์  ฯลฯ  

3. ห้องสมุดโรงเรียน 
4. โปรแกรมถามตอบ Online Kahoot 

 
การวัดและประเมินผล 
          1. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน 

ล าดั
บที่ 

ชื่อ
สกุ
ล 

ความ
รว่มมือการ
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรบัฟัง
ความ
คิดเห็น 

การตัง้ใจ
ท างาน 

การ
แกปั้ญหา
หรือ

ปรบัปรุง
ผลงาน 

รวม 
20 
คะแน
น 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

 
    เกณฑก์ารให้คะแนน 

ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ให ้4 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้   ให ้3 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้   ให ้2 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมนอ้ยครัง้   ให ้1 คะแนน 
 

 

 

เกณฑต์ดัสินคณุภาพ 

ช่วงคะแนน 
ระดบั
คณุภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 -17 ดี 
10 - 13 พอใช ้
ต ่ากว่า 10 ปรบัปรุง 

 

 

 
ชื่อผู.้..............................................ประเมิน       
     .........../....................../............... 
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การวิเคราะห์สาเหตุการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของคนไทย และแนวทางการป้องกัน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์หลักและ
วัตถุประสงค์แฝงของ
สื่อ (K) 
 

วิเคราะห์
วัตถุประสงค์หลัก
และวัตถุประสงค์
แฝงของสื่อได้
ถูกต้องชัดเจน 
ครบถ้วน 

วิเคราะห์
วัตถุประสงค์หลัก
และวัตถุประสงค์
แฝงของสื่อ ได้
ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่

วิเคราะห์
วัตถุประสงค์หลัก
และวัตถุประสงค์
แฝงของสื่อ ได้
ถูกต้องเป็น
บางส่วน 

วิเคราะห์
วัตถุประสงค์หลัก
และวัตถุประสงค์
แฝงของสื่อ ได้
ถูกต้องเพียงส่วน
น้อย 

2. เสนอแนวทางใน
การสังเกต
วัตถุประสงค์หลัก และ
วัตถุประสงค์แฝงของ
สื่อข้อมูลแต่ละ
ประเภทได ้(A) 

เสนอแนวทางใน
การสังเกต
วัตถุประสงค์หลัก 
และวัตถุประสงค์
แฝงของสื่อข้อมูล
แต่ละประเภทได้
ถูกต้อง เหมาะสม 
ครบถ้วน 

เสนอแนวทางใน
การสังเกต
วัตถุประสงค์หลัก 
และวัตถุประสงค์
แฝงของสื่อข้อมูล
แต่ละประเภทได้
ถูกต้อง เหมาะสม 
เป็นส่วนใหญ่ 

เสนอแนวทางใน
การสังเกต
วัตถุประสงค์หลัก 
และวัตถุประสงค์
แฝงของสื่อข้อมูล
แต่ละประเภทได้
ถูกต้อง เหมาะสม 
เป็นบางส่วน 

เสนอแนวทางใน
การสังเกต
วัตถุประสงค์หลัก 
และวัตถุประสงค์
แฝงของสื่อข้อมูล
แต่ละประเภทได้
ถูกต้องเพียงส่วน
น้อย 

3. ซื้อหรือใช้สินค้า
และบริการที่เก่ียวกับ
สุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม (P) 

ซื้อหรือใช้สินค้า
และบริการที่
เกี่ยวกับสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม 
เป็นประจำทุกครั้ง 

ซื้อหรือใช้สินค้า
และบริการที่
เกี่ยวกับสุขภาพได้
อย่างเหมาะสม
เป็นส่วนใหญ่ 

ซื้อหรือใช้สินค้า
และบริการที่
เกี่ยวกับสุขภาพได้
อย่างเหมาะสมเป็น
บางครั้ง 

ซื้อหรือใช้สินค้า
และบริการที่
เกี่ยวกับสุขภาพได้
เพียงเล็กน้อย 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนน 14 - 16 11 - 13 8 - 10 ต่ำกว่า 8 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ปัญหาและอุปสรรค 
............................................................................................................................................ ....................
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ................................... 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
            ลงชื่อ.......................................................... 
                (.........................................................) 
               วันที่..........เดือน...................ปี พ.ศ. ......... 
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แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  (พ32101)   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 1             ปีการศึกษา 2562 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เน็ตไอดอล     จำนวน 1 คาบ            เวลา 50 นาท ี
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การประเมินพฤติกรมสุขภาพ 
ผู้สอน นายวิศวกร คุณสัตย์ 
 
สาระท่ี 4  การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพ และการป้องกันโรค 
 มาตรฐาน พ. 4.1 : เห็นคุณค่า และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 ตัวชี้วัด ม.2 : ม.2/2 วิเคราะห์ผลการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ  
 
สาระสำคัญ  
 การประเมินสื่อนั้นเป็นการตีความและแปลความหมายของข้อมูลข่าวสารที่สื่อต้อ งการ
นำเสนอหรือแอบแฝงมาในลักษณะต่างๆ โดยผู้เสพสื่อสามารถตัดสินคุณค่า ความถูกต้อง เหมาะสม
และคุณภาพของสารสนเทศท่ีได้รับจากสื่อ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือให้ได้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้ 
  1) ประเมินพฤติกรรมของตนเองที่ส่งผลต่อสุขภาพ (K) 
  2) ตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของเน็ตไอดอลในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม (A) 

3) เลือกปฏิบัติพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม (P) 
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สาระการเรียนรู้ 
 ทักษะการประเมินสื่อ (Evaluate Skill)  
 ความสามารถเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการตัดสินใจเชื่อ
หรือไม่เชื่อ เลือกรับหรือปฏิเสธข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่บุคคลเปิดรับ และได้ผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์เพ่ือแยกแยะสารสนเทศที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนตามจุดมุ่งหมายที่ ได้
ตั้งไว้ โดยสามารถตีความและแปลความหมายของข้อมูลข่าวสารที่สื่อต้องการนำเสนอ หรือแอบแฝง
มาในลักษณะต่างๆ โดยสามารถตัดสินคุณค่า ความถูกต้อง เหมาะสม และคุณภาพของสารสนเทศที่
ได้รับจากสื่อบนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และหลักการประชาธิปไตย  

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน 
 1.1 นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากสื่อออนไลน์ ในหัวข้อเรื่องเรื่อง ทกัษะการประเมินสื่อ 

(Evaluate Skill) 
 

 1.2 นักเรียนทำใบงานที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  
-เขา้ดสูื่อออนไลนผ์่าน QR Code  

 
 
2.กิจกรรมในชั้นเรียน 
 ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ (5 นาที) 
  ครยูกตัวอย่างพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพด้านลบ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเน็ตไอดอล 
 ขั้นจัดการเรียนรู้ (40 นาที) 

1. ครูให้นักเรียนทำใบงานวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพของตนเอง 
   1) ประเมินพฤติกรรมว่าพฤติกรรมใดบ้างที่ส่งผลต่อสุขภาพตนเอง 
   2) ตัดสินใจในการเลือกลดพฤติกรรมที่ไม่ดีและเพ่ิมพฤติกรรมที่ดี  
  2. ครูให้นักเรียนรวมกลุ่ม 4 กลุ่ม แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
   1) พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
   2) ตัดสินใจเลือก ลด/เพิ่ม พฤติกรรมนั้นๆ เพราะเหตุใด 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก 1 พฤติกรรมเก่ียวกับสุขภาพและแสดงบทบาทสม
มุตติในการลดหรือเพ่ิมพฤติกรรมสุขภาพนั้น 
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ขั้นอภิปรายการเรียนรู้ (5นาที) 
  1. นักเรียนทำใบงานที่ 2 เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
  2. ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนในคาบนี้ 
  3. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้เรียนซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น 
  4. มอบหมายให้นักเรียนติดตามบทเรียนออนไลน์ 
 
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ 
 2. สื่อออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต  YouTube  Facebook  Instagram  เว็บไซต์  ฯลฯ  

3. ห้องสมุดโรงเรียน 
4. ใบงานที่ 2  เรื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

-เขา้ดสูื่อออนไลนผ์่าน QR Code  
 

 
การวัดและประเมินผล 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 2. แบบประเมินบทบาทสมมุต
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

ล าดั
บที่ 

ชื่อ
สกุ
ล 

ความ
รว่มมือการ
ท ากิจกรรม 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การรบัฟัง
ความ
คิดเห็น 

การตัง้ใจ
ท างาน 

การ
แกปั้ญหา
หรือ

ปรบัปรุง
ผลงาน 

รวม 
20 
คะแน
น 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

 
    เกณฑก์ารให้คะแนน 

ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม ่าเสมอ  ให ้4 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง้   ให ้3 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง้   ให ้2 คะแนน 
ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมนอ้ยครัง้   ให ้1 คะแนน 
 

 

เกณฑต์ดัสินคณุภาพ 
ช่วง

คะแนน 
ระดบั
คณุภาพ 

18 - 20 ดีมาก 
14 -17 ดี 
10 - 13 พอใช ้
ต ่ากว่า 10 ปรบัปรุง 

 

 

 
ชื่อผู.้..............................................ประเมิน       
     .........../....................../............... 
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บบประเมินการน าเสนอผลงานกลุ่ม ( การแสดงบทบาทสมมติ ) 

กลุ่มท่ี.............เร่ือง........................................................................................................... 

ค าชี้แจง  ใหผู้ป้ระเมินกาเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัคะแนนใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 

  

รายการประเมิน ระดบัคะแนน รวม หมาย
เหตุ 3 2 1 

1. ความเหมาะสมของบทบาทการน าเสนอ           
2. ความถูกตอ้งขอ้มูล  สาระ  ความรู้           
3. ส่วนประกอบอ่ืนๆและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์           
คะแนนรวม           

                 ตอ้งไดค้ะแนนรวมตั้งแต่  6  ขึ้นไป  จึงจะถือว่าผา่นเกณฑ ์

 ประเด็นการประเมิน เกณฑก์ารใหค้ะแนน / ระดบัคุณภาพ 

3 2 1 

1. ความเหมาะสมของ
บทบาทการน าเสนอ 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียงดงัฟัง
ชดั  ลีลาประกอบดีมาก 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียงดงั
ปานกลาง  ลีลา
ประกอบดี 

แสดงบทบาท
เหมาะสม  เสียง
เบา  ลีลาประกอบ
ค่อนขา้งนอ้ย 

2. ความถูกตอ้ง
ขอ้มูล  สาระ  ความรู้ 

เน้ือหาสาระถูกตอ้ง
ครบถว้น 

เน้ือหาสาระถูกตอ้ง
เป็นส่วนมาก 

เน้ือหาสาระถูกตอ้ง
เป็นส่วนนอ้ย 

3. ส่วนประกอบอ่ืนๆ
และความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ดีมาก 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ดี 

มีการน าอุปกรณ์มา
ประกอบการน าเสนอ 
ค่อนขา้งนอ้ย 
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แผนการจัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษา 
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  (พ32101)   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพล
ศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 1              ปีการศึกษา 2562 
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เน็ตไอดอล     จำนวน 1 คาบ             เวลา 50 นาท ี
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อ 
ผู้สอน นายวิศวกร คุณสัตย์ 
 
สาระท่ี 4  การสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพ และการป้องกันโรค 
 มาตรฐาน พ. 4.1 : เห็นคุณค่า และมีทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพ 
 ตัวชี้วัด ม.2 : ม.2/2 วิเคราะห์ผลการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อสุขภาพ  
 
สาระสำคัญ  
 การออกแบบสื่อเพ่ือนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และความคิดเห็นผ่านการเลือก
อย่างเหมาะสมและมีรูปแบบที่หลากหลาย เป็นตัวช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้เข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าใจใน
เนื้อหา ใจความสำคัญได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ผ่านเทคโนโลยีต่างๆหรือสื่อในแต่ละประเภทอย่าง
เปิดเผย ตรงไปตรงมา และอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรมของตนเอง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 เพ่ือให้ได้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถดังนี้ 
  1) วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของสื่อ ข้อมูล ข่าวสาร แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง (K) 
  2) ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเลือกสื่อในการนำเสนอข้อมูล (A) 

3) ออกแบบสื่อที่เหมาะสมกับข้อมูลสารสนเทศของตนเอง (P) 
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สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   
  ความสามารถในการสื่อสาร 
  ความสามารถในการคิด 
  ความสามารถในการแกปั้ญหา 

 
 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 ความสามารถในการเทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  รกัชาติ ศาสตร ์กษัตริย ์
  ซื่อสตัย ์สจุริต 
  มีวินยั 
  ใฝ่เรียนรู ้
  

 
 อยู่อย่างพอเพียง 
 มุ่งมั่นในการท างาน 
 รกัความเป็นไทย 
 มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู้ 
 ทักษะการสร้างสรรค์ (Create Skill)  
  ความสามารถเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงการการ
ออกแบบเพ่ือนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้ และความคิดเห็นของตนผ่านสื่อที่ผ่านการเลือก
อย่างเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบได้อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และอยู่บนพ้ืนฐานของความ
รับผิดชอบและจริยธรรมของตนเอง มีความสามารถในการเป็นผู้ผลิตสื่อที่ผ่านการวางแผน เขียนบท 
และค้นคว้าข้อมูลเนื้อหาเพ่ือนำมาประกอบตามเทคโนโลยีของสื่อหรือรูปแบบของสื่อแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม ทำให้ได้สื่อที่จะสามารถสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ของตน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ ของสื่อเพ่ือแก้ไข และเผยแพร่สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการแสดงความเห็นและ
เสนอแนะความคิดของตนอย่างสร้างสรรค์ในการวิพากษ์วิจารณ์ต่อข้อมูลสารสนเทศ ค่านิยม ความ
เชื่อ ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง การโน้มน้าวจูงใจ การโฆษณาชวนเชื่อ และข้อเสนอเกินจริงที่นาเสนอ
หรือแฝงมากับสื่อที่ตนเองได้เปิดรับ  
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน 
 1.1 นักเรียนค้นคว้าสื่อออนไลน์ในหัวข้อ การสร้างสรรค์สื่อ (Create Skill)  
 1.2 นักเรียนศึกษาข้อมูลการใช้และการออกแบบ เพ่ือการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของ
ตนเอง 

1.3 นักเรียนสร้างสรรค์สื่อในหัวข้อเรื่อง เน็ตไอดอลของฉัน 
1.4 นักเรียนตอบคำถาม เรื่องการสร้างสรรค์สื่อ 

-เขา้ดสูื่อออนไลนผ์่าน QR Code  
 
2.กิจกรรมในชั้นเรียน 
 ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ (5 นาที) 

ครผูู้สอนนำเสนอตัวอย่างการสรา้งสรรคอ์อกแบบขอ้มลูสารสนเทศ องคค์วามรู ้ใน
รูปแบบต่างๆของสื่อแต่ละประเภท 

 ขั้นจัดการเรียนรู้ (40 นาที) 
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนตามลักษณะของสื่อที่นักเรียนทำมาและให้แต่ละกลุ่มร่วมกัน
อภิปราย ในเนื้อหาที่ครอบคลุมประเด็นดังนี้ (10 นาที) 

   1) เน็ตไอดอลของฉัน (นักเรียนในกลุ่มพรีเซนของตนเองให้เพ่ือนฟัง) 
   2) ข้อดี-ข้อเสียของสื่อประเภทนี้    

2. ครูผู้สอนให้นักเรียนเลือกผลงานออกมา 1 อัน แล้วออกมานำเสนอในหัวข้อใน
ข้างต้น 
3. ครูให้นักเรียนนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียนจากการสรุปผลการอภิปราย
กลุ่มตามประเด็นในข้างต้นโดยให้นำเสนอกลุ่มละ 3-5 นาที  

ขั้นอภิปรายการเรียนรู้ (5นาที) 
  1.ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนในคาบนี้ 
  2. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้เรียนซักถามและร่วมแสดงความคิดเห็น 
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สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ 
 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ 
 2. สื่อออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต  YouTube  Facebook  Instagram  เว็บไซต์  ฯลฯ  

3. ห้องสมุดโรงเรียน 
 
การวัดและประเมินผล 
  1. แบบประเมินชิ้นงาน เน็ตไอดอลของฉัน  
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แบบประเมินชิ้นงาน เน็ตไอดอลของฉัน 

คำชี้แจง: ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน  

ประเด็นที่ประเมิน 

ผู้ประเมิน 

ตนเอง เพ่ือน ครู 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1. ตรงจุดประสงค์ที่กำหนด  
           

2. มีความถูกต้องสมบูรณ์  
           

3. มีความคิดสร้างสรรค์  
           

4. มีความเป็นระเบียบ  
           

รวม    

รวมทุกรายการ  

เฉลี่ย  

 

 

ผู้ประเมิน ...........................................................(ตนเอง)               ผู้ประเมิน .......................................................... (เพ่ือน) 

 

                                        ผู้ประเมิน ................................................................ (ครู) 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นที่ประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1.  ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่กำหนด 

ผลงานสอดคล้อง

กับจุดประสงค์  

ทุกประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง

กับจุดประสงค์   

เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง

กับจุดประสงค์

บางประเด็น 

ผลงานไม่

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความถูกต้อง

สมบูรณ์ 

เนื้อหาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

ครบถ้วน 

เนื้อหาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่ 

เนื้อหาสาระของ

ผลงานถูกต้องเป็น

บางประเด็น 

เนื้อหาสาระของ

ผลงานไม่ถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด

สร้างสรรค์ 

ผลงานแสดงออก

ถึงความคิด

สร้างสรรค์   

แปลกใหม่     

และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด

แปลกใหม่แต่ยัง

ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมีความ

น่าสนใจ แต่ยัง ไม่

มีแนวคิดแปลก

ใหม่ 

ผลงานไม่แสดง

แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น

ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น

ระเบียบแสดงออก

ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่มี

ความเป็น

ระเบียบแต่ยังมี

ข้อบกพร่อง

เล็กน้อย 

ผลงานมีความ

เป็นระเบียบแต่มี

ข้อบกพร่อง

บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่

ไม่เป็นระเบียบ 

และมีข้อ 

บกพร่องมาก 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ...................................
......... 
ปัญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ...................................
......... 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
............................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ...................................
......... 
 
            ลงชื่อ.......................................................... 
                (.........................................................) 
               วันที่..........เดือน...................ปี พ.ศ. ......... 
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ข-2 แบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ (อตันยั) 
 

ชื่อ .............................................................. ชั้น ม.2/.... เลขที ่........ 

แบบวัดความรอบรู้ด้านสื่อของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 

1.1 นักเรียนใช้ช่องทางใดในการเข้าถึงเน็ตไอดอล พรอ้มระบบุขัน้ตอนและค าส าคญัใหช้ดัเจน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 ให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพของเน็ตไอดอลที่นักเรียนสนใจ ปัญหาสุขภาพนั้นส่งผลมา
จากพฤติกรรมใด 

ด้านดี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านเสีย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมมติว่านักเรียนเป็นเน็ตไอดอลคนดังกล่าว นักเรียนจะมีวิธีการในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของ
ตนเองอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.4 ถ้านักเรียนเป็นเน็ตไอดอลคนดังกล่าว นักเรียนจะทำการเผยแพร่วิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.1 ถ้านักเรียนอยากลดความอ้วนโดยการใช้ยาลดความอ้วนนักเรียนจะมีวิธีการหาข้อมูลอย่างไร ผ่าน
ช่องทางใดและมีค าส าคญัอะไรบา้งในการคน้หาขอ้มลู 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
จงเสนอเหตุผลสนับสนุนและความน่าเชื่อถือของวิธีการที่เลือกมา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 ถ้านักเรียนใช้ยาลดความอ้วนแล้วส่งผลเสียต่อร่างกายจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ถ้านักเรียนลดความอ้วนสำเร็จหรือไม่สำเร็จจากการใช้ยา นักเรียนจะให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นผ่านสื่อชนิด
ใดและมีลักษณะอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข-3 แบบส ารวจและแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ 
หอ้ง........ เลขที่….. 

แบบส ารวจและแบบวดัความรอบรู้ด้านสือ่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่2 
ตอนที ่1 ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องดงัต่อไปนี ้
เพศ  :  O ชาย   O หญิง 
โทรศพัทม์ือถือ : O มี    O ไม่มี   เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต  O มี    O ไม่มี 
คอมพิวเตอร ์: O มี    O ไม่มี   เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต  O มี    O ไม่มี 

ตอนที ่2 ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องระดบัการประเมินดงัต่อไปนี ้ 
1    หมายถึง  นกัเรียนมีระดบัการปฏิบตัใินรายการนัน้นอ้ยที่สดุ หรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้ใน

ลกัษณะนาน ๆ ครัง้ หรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้นอ้ยกว่ารอ้ยละ 20 เมื่อเทียบกบัโอกาส
ที่ตอ้งปฏิบตัิกิจกรรมนัน้ทัง้หมด 

2    หมายถึง  นกัเรียนมีระดบัการปฏิบตัใินรายการนัน้นอ้ย หรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้เพียงบางครัง้ 
หรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้ระหวา่งรอ้ยละ 20 - 39 เมื่อเทียบกบัโอกาสที่ตอ้งปฏิบตัิ
กิจกรรมนัน้ทัง้หมด  

3    หมายถึง  นกัเรียนมีระดบัการปฏิบตัใินรายการนัน้ปานกลาง หรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้แต่ไม่
สม ่าเสมอ ปฏิบตัิบา้งไม่ปฏิบตัิบา้ง สลบักนัไปมา หรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้ระหว่าง
รอ้ยละ 40 - 59 เมื่อเทียบกบัโอกาสที่ตอ้งปฏิบตัิกจิกรรมนัน้ทัง้หมด  

4    หมายถึง  นกัเรียนมีระดบัการปฏิบตัใินรายการนัน้มาก หรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้บ่อยครัง้ หรือ
ปฏิบตัิกิจกรรมนัน้ระหว่างรอ้ยละ 60 - 79 เมื่อเทียบกบัโอกาสที่ตอ้งปฏิบตัิกิจกรรม
นัน้ทัง้หมด  

5    หมายถึง  นกัเรียนมีระดบัการปฏิบตัใินรายการนัน้มากที่สดุ หรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้อย่าง
สม ่าเสมอ หรือปฏิบตัิกิจกรรมนัน้รอ้ยละ 80 ขึน้ไป เมื่อเทยีบกบัโอกาสที่ตอ้งปฏิบตัิ
กิจกรรมนัน้ทัง้หมด 

ล าดบั
ที่ 

รายการ 
ระดบัการประเมิน 

5 4 3 2 1 
 องคป์ระกอบที่ 1 ทกัษะการเขา้ถึงสื่อ  (Access Skill)      
1 นกัเรียนสามารถเลือกใชส่ื้อเพื่อการสืบคน้ขอ้มลูข่าวสารจากสื่อตา่งๆ ทัง้ส่ือที่

เป็นส่ิงพิมพ ์เช่น หนงัสือ หนงัสือพิมพ ์วารสาร และส่ืออิเล็กทรอนคิส ์เช่น 
อินเตอรเ์น็ต facebook Line Instagram ได ้ 

     

2 นกัเรียนสามารถรบัรูแ้ละท าความเขา้ใจเนือ้หา ขอ้มลู ข่าวสาร และ 
รายละเอียดจากสื่อประเภทตา่ง ๆ ได ้ 
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ล าดบั
ที่ 

รายการ 
ระดบัการประเมิน 

5 4 3 2 1 
3 นกัเรียนสามารถเลือกใชว้ิธีการเขา้ถึงขอ้มลูและส่ือไดอ้ย่างหลากหลาย       
4 นกัเรียนเลือกวิธีการในการเขา้ถึงไดอ้ย่างหลากหลาย ถกูตอ้งและรวดเรว็       
5 นกัเรียนสามารถระบคุ าหรือหวัขอ้ในการสืบคน้ได ้      
 องคป์ระกอบที่ 2  ทกัษะการวิเคราะห ์ (Analyze Skill)      
6 นกัเรียนสามารถแยกแยะความเห็นกบัขอ้เท็จจรงิจากสารได ้      
7 นกัเรียนวเิคราะหผ์ลกระทบของส่ือ สารสนเทศที่มีต่อตนเองและผูอ้ื่นได ้      
8 นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของค าศพัท ์สญัลกัษณข์องส่ือสารสนเทศ

ได ้
     

9 นกัเรียนวเิคราะหว์ตัถปุระสงคห์ลกัในการสรา้งส่ือสารสนเทศได ้      
10 นกัเรียนวเิคราะหว์ตัถปุระสงคแ์ฝงในการสรา้งส่ือสารสนเทศได ้      
 องคป์ระกอบที่ 3  ทกัษะการประเมิน   (Evaluate  Skill)      
11 เมื่อนกัเรียนเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารจากสื่อแลว้ นกัเรียนสามารถใหเ้หตผุลความ

น่าเชื่อถือที่ไดจ้ากการตดัสินใจเลือกสื่อและสารสนเทศได ้ 
     

12 นกัเรียนสามารถเลือกรบัขอ้มลูขา่วสารจากสื่อต่าง ๆ ท่ีสรา้งสรรคแ์ละมี
ประโยชนต์่อตนเองและผูอ้ื่นได ้ 

     

13 นกัเรียนรูแ้ละเขา้ใจขอ้มลูขา่วสารท่ีแอบแฝงมากบัส่ือในลกัษณะต่าง ๆ และ
สามารถตดัสิน ความถกูตอ้ง ความเหมาะสม จากสื่อเหล่านัน้ได ้ 

     

14 นกัเรียนใชห้ลกัคณุธรรม และจรยิธรรมในการตดัสินคณุคา่ของขอ้มลูข่าวสาร
จากสื่อตา่ง ๆ  

     

15 เมื่อนักเรียนไดร้ับข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ แล้วนักเรียนสามารถตัดสินใจ
เชื่อข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างมีวิญาณหรือมเีหตผุล 

     

 องคป์ระกอบที่ 4  ทกัษะการสรา้งสรรค ์(Create Skill)      
16 นกัเรียนสามารถสรา้งสรรคส่ื์อในลกัษณะตา่ง ๆ เพื่อน าเสนอขอ้มลูสารสนเทศ 

องคค์วามรู ้และความคดิเห็นในรูปแบบของตนได ้ 
     

17 นกัเรียนน าเสนอขอ้มลูข่าวสารและสารสนเทศดว้ยสื่ออย่างเปิดเผย 
ตรงไปตรงมา และอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและถกู
กฎหมาย  

     

18 นกัเรียนผลิตสื่อโดยผ่านกระบวนการวางแผน เขยีนบท และคน้ควา้ขอ้มลู
เนือ้หาเพื่อน ามาออกแบบส่ือตามรูปแบบหรือเทคโนโลยีของส่ือไดอ้ย่าง
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ล าดบั
ที่ 

รายการ 
ระดบัการประเมิน 

5 4 3 2 1 
เหมาะสม  

19 นกัเรียนสามารถเผยแพรส่ารสนเทศผ่านส่ือโดยไม่บิดเบือนส่ือและเคารพ
ผูส้รา้งส่ือล าดบัแรก  

     

20 นกัเรียนแสดงความเห็นบนส่ือออนไลนไ์ดอ้ย่างรบัผิดชอบและสรา้งสรรค ์      

ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ค-1 ผลการตรวจสอบคณุภาพแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น 
ค-2 ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ 
ค-3 ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบส ารวจและแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ
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ค-1 ผลการตรวจสอบคณุภาพแผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น 
ตาราง IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 1 

 

แผนการ

จดัการ

เรียนรูท้ี่ 1 

รายการประเมิน 

ผูเ้ชี่ยวชาญ (R) ผล 

รวม

ของคะ 

แนน 

(∑R) 

ค่า 

IOC 

แปล

ผล 

 

คน

ที่ 1 

 

คน

ที่ 2 

 

คน

ที่ 3 

 

คน

ที่ 4 

 

คน

ที่ 5 

การเขา้ถึง

สื่อ 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 1  1 1   1     1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระการเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

3. กระบวนการจดัการเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

4. สื่อและแหลง่การเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

5. การวดัและประเมินผล 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 

 

แผนการ

จดัการ

เรียนรูท้ี่ 2 

รายการประเมิน 

ผูเ้ชี่ยวชาญ (R) ผล 

รวม

ของคะ 

แนน 

(∑R) 

ค่า 

IOC 

แปล

ผล 

 

คน

ที่ 1 

 

คน

ที่ 2 

 

คน

ที่ 3 

 

คน

ที่ 4 

 

คน

ที่ 5 

การ

วิเคราะห์

สื่อ 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 1  1 1   1     1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระการเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

3. กระบวนการจดัการเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

4. สื่อและแหลง่การเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

5. การวดัและประเมินผล 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 

 

แผนการ

จดัการ

เรียนรูท้ี่ 3 

รายการประเมิน 

ผูเ้ชี่ยวชาญ (R) ผล 

รวม

ของคะ 

แนน 

(∑R) 

ค่า 

IOC 

แปล

ผล 

 

คน

ที่ 1 

 

คน

ที่ 2 

 

คน

ที่ 3 

 

คน

ที่ 4 

 

คน

ที่ 5 

การ

ประเมิน

สื่อ 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 1  1 1   1     1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระการเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

3. กระบวนการจดัการเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

4. สื่อและแหลง่การเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

5. การวดัและประเมินผล 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแผนการจดัการเรียนรูท้ี่ 4 

 

แผนการ

จดัการ

เรียนรูท้ี่ 4 

รายการประเมิน 

ผูเ้ชี่ยวชาญ (R) ผล 

รวม

ของคะ 

แนน 

(∑R) 

ค่า 

IOC 

แปล

ผล 

 

คน

ที่ 1 

 

คน

ที่ 2 

 

คน

ที่ 3 

 

คน

ที่ 4 

 

คน

ที่ 5 

การ

สรา้งสรรค์

สื่อ 

1. จดุประสงคก์ารเรียนรู ้ 1  1 1   1     1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

2. สาระการเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

3. กระบวนการจดัการเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

4. สื่อและแหลง่การเรียนรู ้ 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

5. การวดัและประเมินผล 1 1 1   1  1 5.00 1.00 ใชไ้ด ้

รวม 1.00 ใชไ้ด ้
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ค-2 ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ(อตันยั) 
 

ตาราง IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความรอบรู้ด้านสื่อ 

ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1.1 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
1.2 1 0 1 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
1.3 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
1.4 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
2.1 1 0 1 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
2.2 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
2.3 1 0 1 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 

 รวม 0.91 ใช้ได้ 
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ค-3 ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบส ารวจและแบบวดัความรอบรูด้า้นสื่อ 
 

ตาราง IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสำรวจ 

รายการ ผู้เชี่ยวชาญ (R) ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

เพศ 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
โทรศัพท์มือถือ 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

คอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
เครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 
1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

 

ตาราง IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดความรอบรู้ด้านสื่อ 

ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ (R) ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า IOC แปลผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
2 1 -1 1 1 1 3.00 0.60 ใช้ได้ 
3 1 1 0 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
4 1 1 0 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
5 1 0 1 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
7 1 -1 1 1 1 3.00 0.60 ใช้ได้ 
8 1 1 0 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
9 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
10 1 0 0 1 1 3.00 0.60 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
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ข้อที่ ผู้เชี่ยวชาญ (R) ผลรวม
ของ

คะแนน 

ค่า IOC แปลผล 

12 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
13 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 0 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
15 1 1 0 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
18 1 0 1 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
19 1 0 1 1 1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
20 1 0 0 1 1 3.00 0.60 ใช้ได้ 

รวม 0.85 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วิศวกร คณุสตัย ์
วัน เดือน ปี เกิด 2 มิถนุายน 2536 
สถานทีเ่กิด อบุลราชธานี ประเทศไทย 
วุฒกิารศึกษา ส าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัทิต สาขาวิชาสขุศกึษาและพล

ศกึษา คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เมื่อปีการศกึษา 2559 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 229/5 ซอยรม่เย็น หมู่4 บ.ดา้มพรา้ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อบุลราชธานี 

34000   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	วัตถุประสงค์การวิจัย
	คำถามการวิจัย
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมติฐานการวิจัย
	ขอบเขตการวิจัย
	1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	2.ตัวแปร

	นิยามศัพท์เฉพาะ
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	ข้อจำกัดของงานวิจัย

	บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
	1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
	1.1 ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
	1.2 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
	1.3 เทคนิคและขั้นตอนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
	1.4 ประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
	1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน

	2. ความรอบรู้ด้านสื่อ (Media Literacy)
	2.1 ความหมายและองค์ประกอบของความรอบรู้ด้านสื่อ
	2.2 แนวทางการพัฒนาความรอบรู้ด้านสื่อ
	2.3 การประเมินความรอบรู้ด้านสื่อ
	2.4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
	2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านสื่อ

	3. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดประเมินผล
	3.1 การสร้างเครื่องมือ
	3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ


	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	ระยะที่ 1 วิเคราะห์ผู้เรียน
	ขั้นที่ 1 เตรียมการสำรวจ
	1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และแบบสำรวจด้านความรอบรู้ด้านสื่อ
	1.2 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	ขั้นที่ 2 การดำเนินการสำรวจและการเก็บรวบรวมข้อมูล
	2.1 กำหนดแบบแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
	2.2 ติดต่อประสานก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล

	ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	3.1 วิเคราะห์ข้อมูล
	3.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย


	ระยะที่ 2 ทดลอง
	ขั้นที่ 1 เตรียมการทดลอง
	1.1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย เกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน
	1.2. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	1.3. การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ

	ขั้นที่ 2. การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
	2.1 กำหนดแบบแผนการทดลอง
	2.2 ติดต่อประสานก่อนการทดลอง
	2.3 ดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

	ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
	3.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมานและเชิงคุณภาพ
	3.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย



	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	ระยะที่ 1 วิเคราะห์ผู้เรียน
	ตอนที่ 1 ผลการสำรวจและเปรียบทียบความรอบรู้ด้านสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

	ระยะที่ 2 ทดลอง
	ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความรอบรู้ด้านสื่อก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านและนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
	ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสื่อหลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้านกับนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ


	บทที่ 5  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะ

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
	ภาคผนวก ค ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
	ภาคผนวก ง หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย

	ประวัติผู้เขียน

