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การวิจยัครัง้นี  ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) เปรียบเทียบการรูเ้ท่าทันส่ือของนักเรียนระหว่างก่อนและ

หลังได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิควิธีคิดแบบหมวก  6 ใบ 2) เปรียบเทียบ 
การรูเ้ท่าทันส่ือของนักเรียนระหว่างหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิควิธีคิดแบบ
หมวก 6 ใบ กับเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งคอย 
จงัหวดัสระบรุี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ทัง้หมด 1 หอ้ง จ านวน 40 คน ท าการสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบดว้ย  หน่วยการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
รว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ แบบวดัการรูเ้ท่าทนัส่ือ จ านวน 40 ขอ้ และแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัส่ือดว้ยตนเอง 
จ านวน 20 ขอ้ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใชส้ถิติทดสอบ t-test 
for dependent และ t-test for one group ผลวิจยัพบว่า 1) นักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มีการรูเ้ท่าทนัส่ือหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 2) นักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกับวิธีคิดแบบหมวก  6 ใบ มีการรูเ้ท่าทนัส่ือ
หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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The aims of this study are as follows: (1) to compare media literacy among Grade Eight 

students before and after studying using Problem-based Learning and Six Thinking Hats; and (2) to 
compare the media literacy of Grade Eight students between the posttest score, and the criteria at 
60%. The sample in this study included 40 students from one class in the second semester of the 
2020 academic year. They were selected using cluster random sampling. The instruments of this 
study consisted of unit plans based on Problem-based Learning and Six Thinking Hats, a Media 
Literacy assessment form consisting of 40 items, and a Media Literacy self-assessment form 
consisting of 20 items. The data were analyzed using means, standard deviation, a t-test for 
dependent samples, and a t-test for one group. The results of the study were as follows: (1) the 
posttest scores of the students were significantly higher than the pretest score after studying using 
Problem-based Learning and Six Thinking Hats at a statistically significant level of .05; and (2) the 
posttest scores of the students were significantly higher than the criteria of 60% at a statistically 
significant level of .05. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
สภาพสงัคมที่เป็นยุคแห่งทนุนิยมและบรโิภคนิยม มีเทคโนโลยีและสื่อที่หลากหลายชนิด

ท าหนา้ที่ส่งข่าวสารต่าง ๆ มาใหถ้ึงตวับุคคล ทัง้ในและนอกที่อยู่อาศยั ทัง้ในโลกของจริงหรือโลก
เสมือนจริงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อบนท้องถนน เช่น 
โทรทัศน ์วิทยุ อินเทอรเ์น็ต ข่าว นิตยสาร ดารานักแสดง นักรอ้ง หรือแมก้ระทั่งป้ายโฆษณาขา้ง
ถนน เป็นตน้ เนือ้หาข่าวสารส่งผ่านสื่อและมีอิทธิพลต่อตวับุคคลและสงัคมโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได ้โดยเฉพาะอ านาจของสื่อที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นในด้าน
สภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ดว้ยสภาพการณด์ังกล่าว ส่งผลใหทุ้กสงัคมตอ้งมีการพัฒนาการ
รูเ้ท่าสื่อให้กับบุคคลในสังคมโดยเฉพาะเยาวชน ดังที่  วิทยากร เชียงกูล (2546, 28) กล่าวถึง
อิทธิพลของสื่อกบัคนในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วยัรุน่ หรือผูใ้หญ่ สื่อมีอิทธิพลเป็นอย่างมากนบัวนั
จะทวีความรุนแรงมากขึน้ ไม่ว่าจะมาจากสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสงัคมที่เทคโนโลยี
สื่อต่าง ๆ เขา้มามีบทบาทก่อใหเ้กิดวฒันธรรมที่หลั่งไหลเขา้มาในสงัคมไทย ผ่านสื่อวิทยุ โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ ์หรืออินเทอรเ์น็ต สื่อจึงกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต น าไปสู่ปัญหาและ
ผลกระทบหลากหลายดา้นของสงัคมไทยใหเ้ปลี่ยนแปลงไป ลว้นมาจากการปัญหาในการเลือกรบั
สื่อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นอ านาจสื่อที่ก าลังควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม การรูเ้ท่าทันสื่อจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ดังที่ ประเวศ วะสี (2554, 23-24) กล่าวถึงบทบาทของการรูเ้ท่าทันสื่อที่มี
ความส าคญักบัเยาวชนในยคุปัจจุบนัไวว้่า ความวิตกกงัวลอิทธิพลของสื่อที่มีอ  านาจต่อบคุคลและ
สงัคมจนกระทั่งเกิดการต่ืนตัวต่อการรูเ้ท่าทันสื่อที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย ์และพยายามหา
แนวทางใหบุ้คคลมีการรูเ้ท่าทนัสื่อ ซึ่งแนวคิดการรูเ้ท่าทนัสื่อในยคุแรก ๆ จะใหค้วามสนใจและเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื่องจากในวยันีเ้ป็นวัยที่ ง่ายต่อโดนการชักจูง และ
อาจตกเป็นเหยื่อของอิทธิพลสื่อได้ แต่ในยุคต่อมาเป็นยุคที่บริบทสังคมและกาลเวลามีการ
เปลี่ยนแปลงไปท าให้เกิดการคน้พบว่าการรูเ้ท่าทันสื่อนั้นเป็นภารกิจของบุคคลทุกเพศทุกวัยที่
จ  าเป็นจะตอ้งรูเ้ท่าทัน โดยเฉพาะในสังคมประชาธิปไตย การรูเ้ท่าทันสื่อถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พลเมืองจะเป็นผูเ้ลือกรบัสื่อ ประเมินค่า และตัดสินใจเลือกรบัหรือปฏิเสธ
การรบัสื่อเหลา่นัน้ สอดคลอ้งกบัที่ วิภา อตุมฉันท ์(2544, 172) เสนอว่าในสงัคมประชาธิปไตยสื่อ
จะตอ้งปฏิบติัต่อผูร้บัสารในฐานะพลเมืองของประเทศ โดยที่บุคคลจะสามารถชมโทรทศันห์รือฟัง
วิทยุไม่ใช่เพียงเพื่อการบริโภคตามที่สื่อปอ้นใหเ้ท่านัน้ ผูร้บัสารตอ้งพึงตระหนกัอยู่เสมอว่าในฐานะ
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พลเมืองของประเทศ การรบัสารจากสื่อมวลชนเป็นทัง้สิทธิและหน้าที่ในการรบัรูข้่าวสารจากสื่อ
โดยปราศจากแรงกดดนัทางธุรกิจที่เขา้มาในรูปแบบของการโฆษณาเกินจริง โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนที่ตอ้งไดร้บัการปลูกฝังหรือการศึกษาเพื่อใหเ้กิดการรูเ้ท่าทันสื่อ และเป็นประสบการณ์
ต่อไปในอนาคต เป็นภูมิคุม้กันไม่ใหถู้กอิทธิพลของสื่อครอบง า ซึ่งสื่อมีอิทธิพลกบัวยัเด็กที่เด็กจะ
สามารถซึมซบัพฤติกรรมการเรียนรูผ้่านสื่อ ปฏิบติัจนเคยชิน และกลายเป็นวิถีชีวิตที่ดีเมื่อเติบโต
ขึน้ซึ่งเป็นการสรา้งการเรียนรูแ้ละปอ้งกนัปัญหา 

การรูเ้ท่าทันสื่อ ตรงกับค าว่า Media Literacy ซึ่งเป็นสิ่งที่ส  าคัญต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ตอ้งพฒันาใหก้บัเยาวชนไทยในยุคปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัที่ วิจารณ ์พานิช (2557, 
13-21) กล่าวว่า Media Literacy แห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะชีวิตที่ ถือไดว้่าเป็นจุดดอ้ยในการ
เรียนรู ้ที่ไม่ค่อยไดพ้ัฒนาใหเ้ป็นทักษะที่ส  าคัญต่อชีวิต ไดเ้พียงแค่ความรูว้ิชาการน าไปสู่การน า
ความรูไ้ปสอบ ซึ่งผลของการศึกษาในขอบเขตเท่านีค้งไม่เพียงพอต่อการใชช้ีวิตในโลกยุคปัจจุบนั 
ซึ่งในยุคปัจจุบันตอ้งมีทักษะทางการเรียนรู ้มากกว่า 3Rs (Reading-อ่านออก, Writing-เขียนได,้ 
Arithmatic-คิดเลขเป็น) นั่ นก็คือ Media Literacy แปลว่า การรู ้เท่าทันสื่อ เป็นการรับรู ้และ
ประเมินว่าสื่อสามารถเชื่อถือได้มากน้อยเพียงใด หรือรูว้่าข้อความในสื่อท าการซ่อนสิ่งใดไว้
เบื ้องหลัง นั่ นคือสิ่งที่จ  าเป็นจะต้องรู ้เท่าทัน สอดคล้องกับที่  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(2547, 1-13) กล่าวถึงอิทธิพลของสื่อไดเ้ขา้ยึดครองพืน้ที่ส่วนใหญ่ใน
การด าเนินชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา ซึ่งสื่อมวลชนเขา้มามีอิทธิพลกวา้งขวาง
มากขึน้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งถ้าสถาบันการศึกษาอย่างโรงเรียนไม่เตรียมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกต่อไปในภายภาคหนา้ สถาบันการศึกษาก็จะไม่มีความเขา้ใจและรูเ้ท่าทัน
อิทธิพลของสื่อซึ่งจะไม่สามารถสรา้งประสบการณก์ารรูเ้ท่าทนัสื่อแก่นกัเรียนได ้จึงเกิดเป็นแนวคิด
ที่ตอ้งเรียนรูเ้พื่อใหเ้ขา้ใจและมีการรูเ้ท่าทนัสื่อที่เรียกว่า Media Literacy ซึ่งเป็นการเขา้ใจลกัษณะ
รูปแบบของสื่อและความสามารถในการอธิบายความหมายของสื่อที่พบในสื่อไดจ้ากฐานความรู้ 
ที่มีคือ ทกัษะในการอ่าน วิเคราะห ์และประเมินค่าสื่อไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

ปัญหาการรูเ้ท่าทันสื่อในสังคมไทยยังมีเยาวชนจ านวนมากที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ ไดแ้ต่ยงัไม่สามารถที่จะแยกแยะระหว่างขอ้เท็จจริงกบัการน าเสนอ
เกินจริงจากการโฆษณาชวนเชื่อที่สื่อประเภทต่าง ๆ พยายามจะน าเสนอ ซึ่งสื่อแต่ละประเภทนัน้
ย่อมมีวัตถุประสงค์แอบแฝงอยู่ในสื่อเสมอ อาจจะอยู่ในรูปแบบของการโฆษณาชวนเชื่อใน
ช่องทางสื่อต่าง ๆ เมื่อเยาวชนยังไม่สามารถแยกแยะหรือระมัดระวังในการรบัข้อมูลข่าวสารก็
อาจจะหลงเชื่อในเนือ้หาที่สื่อตอ้งการจะชวนเชื่อหรือน าเสนอ โดยปราศจากการตัง้ค าถามหรือขอ้
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สงสยัต่อการน าเสนอเนือ้หาของสื่อ ไม่มีวิจารณญาณที่มากพอกบัการคิดวิเคราะหใ์นวตัถปุระสงค์
หลักและวัตถุประสงคแ์อบแฝงของสื่อที่สื่อตอ้งการน าเสนอ อีกทั้งยังขาดทักษะการประเมินค่า 
หรือวิพากษว์ิจารณส์ื่ออย่างมีเหตผุล สอดคลอ้งกบัที่ ปทิตตา รอดประพนัธ์ วิเชียร ธ ารงโสตถิสกุล 
และสายฝน วิบูลรงัสรรค ์(2559, 158) กล่าวถึงปัญหาการรูเ้ท่าทนัสื่อของเยาวชนว่า สื่อกลายเป็น
แหล่งเรียนรูแ้หล่งใหม่ที่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้เกิดสื่อใหม่  ๆ หลากหลายประเภท 
โดยเฉพาะอินเทอรเ์น็ตที่มีขอ้มูลมากมาย สามารถกระตุ้นและโน้มน้าวความสนใจในเด็กและ
เยาวชนไดอ้ย่างมาก เรื่องราวที่ เด็กและเยาวชนสนใจ เปิดกวา้งใหเ้ยาวชนสามารถเขา้ไปคน้หา
ขอ้มลูไดอ้ย่างอิสระ ในขณะที่สื่อดัง้เดิม เช่น โทรทศัน ์วิทยุ นิตยสาร หรือหนงัสือพิมพ ์ซึ่งเป็นสื่อที่
พบเจอในชีวิตประจ าวนัและเขา้ถึงไดง้่ายก็มีการพฒันารูปแบบการน าเสนอเป้าหมายการน าเสนอ
ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึน้ เนื ้อหาการน าเสนอส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นการน าเสนอความบันเทิให้
น่าสนใจโดยมีงในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งละคร เพลง เกมโชว์ ข่าวบันเทิงของดารานักรอ้ง แฟชั่น 
โฆษณาขายสินคา้และบริการ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหารบัรูข้่าวสารจากสื่อโดยขาดการคิด วิเคราะห ์
อย่างรูเ้ท่าทนัท าใหเ้ด็กและเยาวชน ซมึซบัและลอกเลียนแบบพฤติกรรม ค่านิยม รวมถึงวฒันธรรม
การบริโภคนิยมตามกระแสนิยม ส่งผลใหเ้ด็กและเยาวชนมีปรบัเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมซึ่ง
เป็นการเรียนรูผ้่านสื่อที่ไม่ไดเ้กิดจากประสบการณ์จริง หรือไม่ไดอ้ยู่บนพืน้ฐานของความจริงใน
สังคม จากการรายงาน Global Digital 2019 ของ Hootsuite (2019, online) ได้ท าการเปิดเผย
ขอ้มูลการใช ้อินเทอรเ์น็ตของคนไทย ปัจจุบนัประเทศไทยมีคนใชอิ้นเทอรเ์น็ตประมาณ 57 ลา้น
คน ติดอนัดบัที่ 3 ของโลก ที่คนไทยนิยมใชม้ากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ Facebook YouTube Line 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณการอินเทอรเ์น็ตที่สูงมากในแต่ละวัน และใชง้านเกือบทุก  ๆ 
แพลตฟอรม์ระดบัโลก ส่งผลใหธุ้รกิจที่เป็น E-Commerce และธุรกิจสื่อบนโลกออนไลน ์ประเทศ
ไทยมีอัตราที่เติบโตสูงมากในแต่ละปี สอดคลอ้งกับ ส านักยุทธศาสตร ์ส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (2562, 19) ไดท้ าการส ารวจพฤติกรรม
ผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในประเทศไทย ปี 2562 พบว่า ประชากรในประเทศไทยใชอิ้นเทอรเ์น็ตโดยเฉลี่ย
วนัละ 10 ชั่วโมง 22 นาที จากการส ารวจผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในแต่ละ Generation ยังพบว่า Gen Y 
(19-38 ปี) โดยมีชั่วโมงการใชอิ้นเทอรเ์น็ตเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 10 ชั่วโมง 36 นาที ยังคงมีพฤติกรรม
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตมากที่สดุติดต่อกนั 5 ปีต่อเนื่อง รองลงมาไดแ้ก่ Gen Z (ต ่ากว่า 19 ปี) โดยเฉลี่ย
วันละ 10 ชั่ วโมง 35 นาที ซึ่งปัญหาในการเข้าใช้อินเทอรเ์น็ตที่น่าสนใจ คือ ปัญหาโฆษณา
ออนไลน์รบกวนการใช้งาน ปัญหาความไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนอินเทอรเ์น็ตจะมีความ
น่าเชื่อถือ ปัญหาการถูกรบกวนดว้ยสื่อลามกอนาจาร และปัญหาถูกหลอกลวงทางอินเทอรเ์น็ต  
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นอกจากนี ้ ยังท าให้มิจฉาชีพ ใช้เป็นช่องทางล่อหลวง หรือแสวงหาประโยชน์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ทรพัยส์ิน หรือหลอกขายสินคา้ โฆษณาเกินจรงิดว้ย  

จากปัญหาการรูเ้ท่าทนัสื่อของเด็กและเยาวชนขา้งตน้ จึงเป็นหนา้ที่ของโรงเรียนในฐานะ
สถาบันการศึกษาที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรูแ้ละฝึกฝนทักษะประสบการณ์ให้เกิดแก่นักเรียน  
และวิธีที่ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นคือ การจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด  
การรูเ้ท่าทันสื่อ จากสื่อหลากหลายประเภทที่มีเพิ่มมากขึน้ในสงัคมไทยไทยปัจจุบนั โดยสามารถ
จัดการเรียนรูไ้ดต้ั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งทุกกลุ่มสาระการเรียนรูส้ามารถน าไปใชใ้นการจัดการเรียนรูไ้ด ้
ดังที่  ส  านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (2555, 65) ไดก้ลา่วว่าการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อ ครูจะมีบทบาทส าคญั
อย่างยิ่ง โดยครูสามารถสอดแทรกการรู้เท่าทันสื่อได้ในทุกวิชา ไม่ว่าจะเป็นสังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร ์สุขศึกษา หรือวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งจะไดผ้ลดีกว่าแยกเป็นวิชาต่างหาก และครูทุกคนจะ
เขา้ใจว่าควรจะตอ้งปลูกฝังและฝึกฝนใหน้ักเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อซึ่งเป็นทักษะส าคัญ ซึ่งหัวใจก็
คือ การฝึกใหน้ักเรียนรูจ้ักสังเกต คิดแบบวิเคราะห ์และใชว้ิจารณญาณ รูจ้ักตั้งค าถามเก่ียวกับ
ขอ้มลูในสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ไดร้บัในแต่ละวันเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความสนใจในการศึกษา
สื่อ โดยใหน้กัเรียนเปรียบเทียบการน าเสนอ ของสื่อหลายประเภทที่เสนอเรื่องเดียวกนั นกัเรียนได้
แสดงออกทางความคิดดว้ยเหตผุลแสดงออกถึงความเขา้ใจต่อโลก ถึงผลกระทบของสื่อต่อตนเอง
ต่อผูค้นและชมุชน ซึ่งเป็นการฝึกใหใ้ชส้ื่อทัง้ทางบวกและศึกษาผลกระทบดา้นลบ ซึ่งตอ้งท าอย่าง
สม ่าเสมอ จะท าใหน้กัเรียนสามารถคิดดว้ยตนเองเป็นการสรา้งใหน้กัเรียนเกิดความภูมิใจและเป็น
การส่งเสริมการใชช้ีวิตในระบอบประชาธิปไตยที่พลเมืองมีส่วนร่วมคิดและแสดงออกดว้ยเหตผุล  
สอดคลอ้งกบัที่ นกัข่าวพลเมือง (2560, ออนไลน)์ ระบุไวว้่าครูทุกคนก็เป็นสิ่งแวดลอ้มรอบตวัเด็ก 
การรูเ้ท่าทันสื่อไม่ใช่หนา้ที่ของวิชาใดวิชาหนึ่ง แต่เป็นทักษะความรู ้ที่จะตอ้งติดตัง้ใหทุ้กคนไม่ใช่
เฉพาะเด็ก ใหรู้จ้กัการรบัมือสื่อต่าง ๆ หากเริ่มตน้ตัง้แต่ยงัเด็กเพื่อใหเ้ด็กเขา้ใจ และรูเ้ท่าทนัสื่อจะ
เป็นสิ่งที่ดีมาก 

ผูว้ิจัยในฐานะครูสงัคมศึกษามองเห็นว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับ
วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ สามารถพัฒนาการรูเ้ท่าสื่อได้ เนื่องจากเป็นการเรียนรูท้ี่ใช้ ปัญหาเป็น
เครื่องมือในการส่งเสริมใหน้ักเรียนไดพ้บประสบการณ์เรียนรูต้ามจุดมุ่งหมายที่ตัง้ไว้ โดยครูอาจ
จดัปัญหาใหน้ักเรียนไดเ้ผชิญสถานการณ์ตวัอย่าง โดยใหน้กัเรียนร่วมกันฝึกการคิดวิเคราะห์จาก
ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นวิธีการที่สามารถท าใหน้ักเรียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจในปัญหา
นัน้อย่างชดัเจน ท าใหน้ักเรียนมีทางเลือกในการเรียนรูว้ิธีการแกปั้ญหาที่หลากหลาย และช่วยให้
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นักเรียนเกิดความรกัในการแสวงหาความรู ้เกิดทักษะกระบวนการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
อย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งทักษะการคิดอีกด้วย  (ทิศนา แขมมณี , 2553, 137) สอดคล้องกับ
งานวิจัยหลายชิน้ระบุว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรูท้ี่ครู
จะต้องเลือกใช้สถานการณ์ปัญหาที่น่าสนใจ และมีโอกาสเกิดขึน้จริงจากการด าเนินชีวิตของ
นกัเรียน อีกทัง้ยงัสามารถพฒันานกัเรียนใหม้ีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสงูขึน้ เกิดกระบวนการคิด
วิเคราะห ์และการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม อีกยังสามารถช่วย
พฒันาความรบัผิดชอบต่อสงัคมใหแ้ก่นกัเรียนได ้(กนก จนัทรา, 2557, 9; ทิตติยา มั่นดี เชษฐภูมิ 
วรรณไพศาล และชรินทร ์มั่งคั่ง, 2562, 118; นนทกร อรุณพฤกษากลุ, 2559, 109; นฤมล หน่อนิล
, 2554, 66; วิจิตรา นพรตัน,์ 2559, 115) ทัง้นีผู้ว้ิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อใหแ้ก่นกัเรียนได ้เนื่องจากการรูเ้ท่าทนั
สื่อนั้นจะต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสื่ออย่างมีวิจารณญาณ จากการ
เผชิญสถานการณ์ในรูปแบบที่สื่อน าเสนอ จะตอ้งรูจ้ักคิดวิเคราะห ์และสามารถสื่อสารไดอ้ย่าง
สรา้งสรรค์ โดยจะมีองค์ประกอบของการรูเ้ท่าทันสื่อ คือ การเข้าถึง (access) การวิเคราะห ์
(analyze) การประเมินค่า (evaluate) การสรา้งสรรค ์(create) (พรทิพย ์เย็นจะบก, 2552, 13-16; 
อษุา บิก้กิน้ส,์ 2555, 150-151)  

อย่างไรก็ตามการพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนานักเรียนให้ได้
ฝึกฝนการคิดวิเคราะหจ์ากสื่อในหลายมุมมอง โดยผูว้ิจยัเห็นว่าการน าการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธี
คิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) น ามาใชร้่วมกันกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการคิดอย่างรอบดา้น การคิดที่หลากหลายแง่มุม จะสามารถเป็น
ส่วนหนึ่งในการน าไปสู่การรูเ้ท่าทันสื่อได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  
(Six Thinking Hats)  เป็นแนวคิดของ เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน (Edward De Bono) เป็นการเรียนรูท้ี่
ฝึกฝนใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดอย่างรอบดา้น การคิดที่หลากหลายมุมมอง ไม่ยึดติดกับความคิดเพียง
ดา้นเดียว กล่าวไดว้่าเมื่อนักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ก็จะมีความสามารถ
คิดไดห้ลายมมุมอง ซึ่งจะสง่ผลต่อการตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการเรียนรู้
ในลักษณะนี ้ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองเกิดเป็น
ประสบการณ์ จะสรา้งทักษะการคิดใหน้ักเรียนคิดอย่างรอบดา้น คิดเป็นระบบ และเกิดความคิด
สรา้งสรรค ์(สุคนธ ์สินธพานนท,์ 2555, 173) นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก  
6 ใบ เป็นการเรียนรูท้ี่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการฝึกคิดที่มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนคิดตัง้ค าถามและหา
ค าตอบจากสถานการณ์ที่ก าหนดใหต้ามสญัลกัษณ์ของหมวกแต่ละสี โดยสีของหมวกนัน้จะเป็น
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ตัวก าหนดทิศทางการคิดเพื่อให้นักเรียนคิดไปในทิศทางเดียวกันและสามารถคิดพิจารณา
สถานการณท์ี่ก าลงัเผชิญไดถ้ึง 6 ดา้น (วิภาดา พินลา, 2554, 97) สอดคลอ้งกบัที่ (พรทิพย ์เย็นจะ
บก, 2552, 19-20) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อว่า การรูเ้ท่าทันสื่อ เป็นการรบัรู ้
วิเคราะห ์วิจารณส์ื่อซึ่งเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการคิด เพื่อป้องกนัตนเองจากอิทธิพลของ
สื่อที่ผลกระทบในดา้นลบไดเ้ป็นอย่างดี โดยการฝึกฝนทกัษะการวิเคราะหว์ิจารณเ์พื่อหาเหตผุลใน
ประเด็นต่าง ๆ ดว้ยการตัง้ค าถามที่หลากหลายแง่มุมเป็นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเปิด
โอกาสใหซ้กัถามอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนมีความรบัผิดชอบต่อตนเองมาก
ขึน้ ช่วยใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนการคิดอย่างรอบดา้นและมีส่วนร่วมในการตัง้ค าถามและแสดงความ
คิดเหน็ต่อรูปแบบการน าเสนอของสื่อนัน้ ๆ 

ฉะนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานและการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มาบูรณาการรว่มกนัเพื่อพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2  เนื่องจากในวยันีเ้ป็นช่วงวัยที่มีจ านวนเวลาในการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต
เป็นจ านวนมาก ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พิพัฒน์พงศ์ เข็ม
ปัญญา, 2561, 123) กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เนื่องจาก
นักเรียนก าลงัอยู่ในช่วงวัยที่ก าลงัใหค้วามสนใจในการเขา้ถึงและใชอิ้นเทอรเ์น็ตอย่างแพร่หลาย 
และอินเทอรเ์น็ตก าลังอยู่ในกระแสความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัยของการศึกษาหากใครไม่มี
เครือข่ายสงัคมออนไลนอ์าจถือไดว้่าไม่ทนัสมยั สอดคลอ้งกับปัญหาที่ผูว้ิจยัพบเห็นว่าเยาวชนจะ
ยอมรบัสื่อที่น าเสนอโดยปราศจากการพิจารณาไตร่ตรองและอาจเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมอัน
ไม่พึงประสงค์จากสื่อประเภทต่าง ๆ โดยขาดการยับยั้งชั่ งใจประกอบกับสื่อมีการพัฒนาการ
น าเสนอเนือ้หาที่มีความซับซอ้นและดึงดูดใจมากขึน้ซึ่งสามารถชักชวนผูบ้ริโภคสื่อใหเ้กิดความ
สนใจไดง้่ายขึน้ อาจจะสง่ผลท าใหเ้ยาวชนเกิดพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคซ์ึ่งในวยันีเ้ป็นวยัที่ก าลงั
สรา้งอตัลกัษณท์างสงัคมก็จะสามารถเผชิญกบักระแสที่ถกูดงึดดูจากสื่อประเภทต่าง ๆ ใหเ้กิดการ
ใชจ้่ายที่ฟุ่ มเฟือยจากการชวนเชื่อหรือการโนม้นา้วใจ อาทิ โฆษณาเครื่องส าอางส าหรบัวยัรุ่น ที่มี
การโฆษณาเกินจริงพรอ้มทั้งมีการดึงดูดใจเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการแข่งขันทางการคา้กับกลุ่ม
ธุรกิจอ่ืน โดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการน าเสนอตัวโฆษณาให้เป็นที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือแก่
ผูบ้ริโภคสื่อ ขอ้มูลดงักล่าวไดช้ีใ้หเ้ห็นถึงปัญหาของเด็กไทยจ านวนมากที่รูไ้ม่ทันสื่ออาจจะส่งผล
ท าลายต่อสขุภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และสขุภาวะทางสงัคมอีกดว้ย ครูจึงจะตอ้งจดัการเรียนรู้
เพื่อที่จะพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อไดโ้ดยน าวิธีการดงักล่าวมาบูรณาการร่วมกนั ฉะนัน้กลวิธีหลกัของ 
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การฝึกฝนใหรู้เ้ท่าทันสื่อ คือ การกระตุน้ใหน้ักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นใชเ้หตุผลในการตั้งค าถาม  
การแยกแยะ ใหค้วามหมาย ตีความ ประเมินคณุค่า โดยใชป้ระสบการณแ์ละความคิดเดิมของตน
น าไปสู่การแลกเปลี่ยนมมุมองและฟังเหตผุลซึ่งกนัและกนัโดยเนน้การฝึกปฏิบติัเพื่ออ่านความคิด
ของตนเอง อ่านความคิดของผูอ่ื้น รวมทัง้สะทอ้นคิดความคิดของตนเองและผูอ่ื้นทัง้สองทาง แนว
ทางการเรียนรูเ้ช่นนีห้ากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครัง้และหลากหลาย จะเป็นการยกระดบัความคิด
ของนักเรียนใหม้ีประสิทธิภาพซึ่งการเรียนรูเ้พื่อรูเ้ท่าทันสื่อเป็นสิ่งส าคัญและจริงจัง ที่ครูตอ้งเนน้
การสอนอย่างเป็นกระบวนการเป็นขัน้ตอน ใหอิ้สระแก่นักเรียนไดป้ระเมินสื่อตามความคิด และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายของตนเองอย่างเป็นอิสระและปลอดภัย เพื่อน าไปสู่การวิจารณ์สื่อ
อย่างสรา้งสรรคแ์ละรูเ้ท่าทนัสื่อไดจ้นเกิดเป็นประสบการณท์ี่สามารถน าไปใชไ้ดใ้นอนาคต 

ส าหรบัเนือ้หาที่ใชใ้นการวิจยัเป็นเนือ้หาในกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยผู้วิจัยเลือกสาระเศรษฐศาสตร ์เนื่องจากเศรษฐศาสตรเ์ป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและ
เก่ียวขอ้งกับนักเรียนมากที่สุด เพราะเศรษฐศาสตรเ์ป็นศาสตรท์ี่ศึกษาเก่ียวกับการกระท าของ
มนุษยใ์นพฤติกรรมการผลิตการแจกจ าหน่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ ซึ่ง ในการด าเนิน
ชีวิตของนักเรียนก็จะตอ้งเก่ียวขอ้ง เศรษฐศาสตรจ์ึงมีบทบาทส าคัญในสังคมปัจจุบัน การเป็น
พลเมืองของประเทศตัง้แต่ระดบัเยาวชนในวยัเรียนจนถึงระดบัผูใ้หญ่ที่ประกอบอาชีพแลว้ จึงตอ้ง
มีความรูค้วามเขา้ใจในสาระเศรษฐศาสตรเ์พื่อที่จะไดเ้ป็นพลเมืองที่เขา้ใจสภาพของเศรษฐกิจ ซึ่ง
การไดเ้รียนวิชาเศรษฐศาสตรจ์ะช่วยฝึกใหม้ีความสามารถในการใชเ้หตุผลเพื่อตัดสินใจเก่ียวกับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจ และยงัช่วยใหส้ามารถน าความรูท้ี่ไดจ้ากทางเศรษฐศาสตรไ์ปปรบัใชใ้นการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น การรูจ้กัใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด สามารถ
เลือกชนิดของสินคา้หรือการบริการที่มีประโยชน ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถเขา้ใจและคาดคะเนสถานการณท์างเศรษฐกิจของประเทศและโลก
ได ้ท าใหน้ักเรียนใชช้ีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสุข (สิริวรรณ ศรีพหล, 2552, 57-59) โดยเลือก
เนือ้หาเรื่อง สิทธิผูบ้ริโภค เนื่องจากเป็นเรื่องใกลต้วัของนกัเรียนซึ่งจะเป็นส่วนส าคญัที่จะสามารถ
จงูใจในการพฒันาการรูเ้ท่าทันสื่อใหเ้กิดขึน้กบันกัเรียนในฐานะผูบ้รโิภค ดงัที่ โตมร อภิวนัทนาการ 
(2554, 49-50) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของวัยรุ่นจะมีพัฒนาการที่หลากหลาย และต้องการ
ทางเลือกส าหรบัความสนใจตามแบบของตนเอง การน าประสบการณ ์ขอ้มลู ความคิด สิ่งที่สนใจ
เก่ียวกบัเรื่องสื่อที่อยู่ในวิถีชีวิตของวยัรุ่นมาเป็นเนือ้หาในการเรียนรูน้ัน้จะเป็นการสรา้งแรงจูงใจใน
การเรียนรูน้  าไปสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ และสรา้งสรรค์ในเนือ้หาได้เป็นอย่างดี 
สอดคลอ้งกบัที่ ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
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พื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2554, 346-347) กล่าวถึงความส าคัญของการคุ้มครองสิทธิ
ผูบ้ริโภคว่าปัจจุบนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรูค้วามเขา้ใจในการรกัษาสิทธิของตนเอง จึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีการคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคในชีวิตประจ าวัน ในการส่งเสริมใหเ้กิด
ความรูค้วามเขา้ใจและตระหนักที่จะรกัษาสิทธิของตนเองในฐานะผูบ้ริโภคในการเลือกซือ้สินคา้
หรือบรกิารไม่หลงเชื่อค าโฆษณา อ่านฉลากสินคา้ หรือการเลือกบริโภคสื่อ ซึ่งเป็นผลใหถู้กละเมิด
สิทธิถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ ดังนั้นสิ่งส าคัญส าหรับผู้บริโภคในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัผูบ้รโิภคจะตอ้งรูเ้ท่าทนัในการตรวจสอบการบริโภคสินคา้หรือบริการหรือแมก้ระทั่ง
สื่อต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับที่  พิชญาพร ประครองใจ และเอกรงค์ ป้ันพงษ ์
(2562, 143) กล่าวถึงแนวทางการพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อส าหรบัผูบ้รโิภคไวว้่า ส าหรบัผูบ้รโิภคที่มี
ลักษณะพื ้นฐานความรูค้วามเข้าใจ หรือประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องมีการสรา้ง
กระบวนการเพื่อส่งเสริมการรูเ้ท่าทันสื่อส าหรบัผู้บริโภค หรือผู้ใช้สื่ออย่างมีสติสามารถเข้าถึง
ช่องทางโดยไดร้บัขอ้มลูข่าวสารที่ปราศจากพิษภยั วิเคราะหแ์ละประเมินคณุค่าสาระ บนัเทิง เพื่อ
การน าใชป้ระโยชนต์ามสิทธิของผูบ้ริโภค ก่อนที่จะเลือกรบัหรือปฏิเสธการบริโภคสื่อนัน้ ๆ อย่าง
เป็นผูท้ี่รูเ้ท่าทนัในฐานะผูบ้รโิภคสื่อ 

ดว้ยเหตุนี ้ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาด้วยการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ และใชเ้นือ้หาสิทธิผูบ้ริโภค ในสาระ
เศรษฐศาสตร ์กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ใช้การเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานบูรณาการรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 2 

ค าถามในการวิจัย  
ผลการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษาดว้ยการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบ

หมวก 6 ใบ ที่มีต่อการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 มีค าถามในการวิจยัดงันี ้
1. การรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนหลังได้รบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

รว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ต่างจากก่อนไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธี
คิดแบบหมวก 6 ใบ หรือไม่อย่างไร 

2. การรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูสู้งกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังไดร้บัการจัดการ

เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษาดว้ยการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบ

หมวก 6 ใบ ที่มีต่อการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ครัง้นีผ้ลของการศึกษาจะเป็น
ประโยชน ์ดงันี ้

1. เป็นขอ้มลูในการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนใหเ้หมาะสม
กบัยคุสมยั 

2. เป็นแนวทางในการศึกษาของผูท้ี่มีความสนใจในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้
เพื่อพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อต่อไป 

ขอบเขตการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. ประชากร 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียน 

แก่งคอย จงัหวดัสระบุรี สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 15 หอ้งเรียน รวม 600 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 40 คน โดยการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งคอย 
จงัหวดัสระบรุี มีการคละความสามารถในการเรียนของนกัเรียนในทกุหอ้งเรียน 

ตัวแปรทีจ่ะศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
2. ตัวแปรตาม 

การรูเ้ท่าทนัสื่อ 
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ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาจ านวน  

4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลาทดลองทัง้หมด 12 คาบเรียน 
โดยก่อนทดลองจะท าการทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 คาบ และหลงัทดลองจะท าการทดสอบหลงั
เรียนจ านวน 1 คาบ รวมเวลาที่ใชใ้นการวิจยัเป็น 14 คาบเรียน 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่ใช้ในการวิจัย คือ สิทธิผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด  

ส 3.1 ม.2/4 อภิปรายแนวทางการคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภค  ประกอบด้วย  
4 เนือ้หาย่อย ไดแ้ก่ การรกัษาและคุม้ครองสิทธิประโยชนข์องผูบ้ริโภค กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชนต์ามกฎหมายในฐานะ
ผูบ้รโิภค และแนวทางการปกปอ้งสิทธิผูบ้รโิภค 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การรู้เท่าทันส่ือ หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการแสดงออกถึงการรบัรู ้

การวิเคราะหเ์นือ้หา และขอ้ความที่ปรากฏในสื่อนัน้ ทัง้สื่อสิ่งพิมพ ์สื่อโฆษณา สื่อเทคโนโลยี สื่อ
ออนไลน ์ซึ่งเรียกโดยรวมว่าเป็นสื่อ เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของเนือ้หาที่สื่อพยายามจะแสดง
ใหน้กัเรียนไดร้บัรู ้เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่ตนเอง โดยมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้ 

1) การเขา้ถึง คือ ความสามารถของนักเรียนในการรบัสื่อหรือการเขา้ถึงสื่อประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่  รวดเร็ว และสามารถเก็บข้อมูลที่ เป็นประโยชน์พรอ้มทั้งท าความเข้าใจ
ความหมายในสื่อ เช่น จดจ าและเขา้ใจสญัลกัษณ ์ค าศพัท ์ขอ้ความ หรือวิธีการน าเสนอต่าง ๆ ที่
สื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคอีกทั้งเลือกกรองข้อมูลที่ เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคท์ี่แทจ้รงิของสื่อที่ก าลงัเขา้ถึง 

2) การวิเคราะห์ คือ ความสามารถของนักเรียนในการตีความเนื ้อหาตามที่สื่อ
น าเสนอในรูปแบบของตนเอง และแยกแยะขอ้เท็จจริงในสิ่งที่สื่อน าเสนอเพื่อใหเ้ห็นโครงสรา้งและ
การเรียงล าดับเนื ้อหา อารมณ์ ความรูส้ึกที่สื่อพยายามจะเสนอถึง ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 
ขอ้เสนอเกินจรงิ ผลดี ผลเสีย และการโนม้นา้วใจผูบ้รโิภคจากการน าเสนอของสื่อ 

3) การประเมินค่า คือ ความสามารถของนักเรียนในการตัดสินใจ เชื่อหรือไม่เชื่อ 
เลือกรบัหรือปฏิเสธสื่อนัน้ ซึ่งความรูค้วามเขา้ใจในสื่อมาจากการวิเคราะหส์ื่อ การประเมินค่านัน้ 
นักเรียนจะรูแ้ละเข้าใจในคุณค่าที่เกิดขึน้ในว่าจะเป็นทางด้านความรูส้ึก อารมณ์ คุณค่าทาง
คณุธรรมจรยิธรรม หรือเป็นประโยชนต่์อการเรียนรูแ้ละการใชช้ีวิตอย่างไร 
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4) การสรา้งสรรค ์คือ ความสามารถของนักเรียนในการสรา้งสื่อเพื่อน าเสนอตาม
ความสนใจ ซึ่งนักเรียนในฐานะผูบ้ริโภคจะตอ้งเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผูผ้ลิตสื่อโดยใชป้ระโยชน์
จากการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไขเนือ้หา องคค์วามรู ้และขอ้คิดเห็นของตนเอง
ผ่านการเลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
จริยธรรมในตนเอง ซึ่งการสรา้งสรรค์นั้นจะเป็นการบรรยายความคิด หรือสรา้งภาพให้เกิด
ประสิทธิภาพและสรา้งสรรคส์งัคม  

การรูเ้ท่าทนัสื่อในการวิจยันีส้ามารถวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อไดโ้ดยใชแ้บบวดัการรูเ้ท่าทัน
สื่อ และแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเองที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใช้
ปัญหาเป็นตัวตั้งในการเรียนรู ้เพื่อให้นักเรียนเกิดความตอ้งการแสวงหาความรู ้จากการศึกษา
คน้ควา้ในปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อท าการสรุปและและประเมินค่าค าตอบที่คน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง โดย
ครูคอยความสะดวกในการเรียนรูข้องนักเรียนเพื่อนใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่างเต็มที่ ซึ่งมีขั้นตอนใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู ้ดงัต่อไปนี ้

1) ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ที่นักเรียนจะไดพ้บสถานการณ์ที่ครูจดัเตรียมให ้และช่วย
ให้นักเรียนเกิดความสนใจ และพิจารณาปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญ ท าให้นักเรียน
สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาที่นกัเรียนสนใจอยากจะเรียนรูแ้ละหาค าตอบ 

2) ท าความเขา้ใจกับปัญหา นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการท าความเขา้ใจและวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ แยกแยะประเด็นต่าง ๆ เพื่อท าความกระจ่างในปัญหาที่กลุม่ตนเองก าหนดขึน้ 

3) ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ นกัเรียนจะเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้
หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องการค้นคว้า และแบ่งหน้าที่กันในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
วิธีการเขา้ถึงขอ้มลูที่หลากหลายแตกต่างกนัออกไป 

4) สังเคราะห์ความรู ้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนน าความรูท้ี่ได้จากการค้นควา้จากสื่อ 
อปุกรณแ์หล่งการเรียนรูต่้าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัสมาชิกในกลุ่ม อภิปรายผลและสงัเคราะห์
เป็นองคค์วามรูข้องกลุม่ตนเองเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

5) สรุปและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการสรุปองคค์วามรูข้อง
กลุ่มตนเองที่ไดจ้ากการคน้ควา้ อภิปราย และประเมินผลงานของกลุ่มตนเองจากการสืบคน้ขอ้มลู
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยอภิปรายเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูในกลุม่ตนเอง 

6) น าเสนอและประเมินผลงาน นกัเรียนน าขอ้มลูที่ไดก้ารสรุปและประเมินค่าค าตอบ
ที่เป็นองคค์วามรูภ้ายในกลุ่ม และน าเสนอเป็นผลงานของกลุ่มตนเองโดยเลือกวิธีการน าเสนอที่
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หลากหลายด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นักเรียนมีความถนัด โดยมีนักเรียนทุกกลุ่มและครูร่วมกัน
ประเมินผลงาน 

3. วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หมายถึง การเรียนรูเ้พื่อใหเ้กิดพัฒนาความคิดอย่างรอบ
ดา้น ซึ่งในการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ซึ่งจะเริ่มตน้ใช้หมวกสีต่าง ๆ ในแต่ละใบเป็น
ตวัก าหนดกรอบการคิดอย่างเป็นระบบและแตกต่างกนัออกไป และจบดว้ยการคิดดว้ยหมวกสีฟ้า
เพื่อเป็นการสรุปสาระส าคัญในการคิด ซึ่งหมวกแต่ละใบจะมีค าถามที่ทา้ทายกระตุน้ความคิด
ผูเ้รียน องคป์ระกอบของหมวกทัง้ 6 ใบนัน้ ไดแ้ก่  

สีขาว คือ หมวกแห่งขอ้เท็จจรงิ เป็นการคิดหาขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิของสถานการณ ์
สีแดง คือ หมวกแห่งอารมณค์วามรูส้กึ เป็นการคิดที่เกิดจากอารมณแ์ละความรูส้กึ 
สีด า คือ หมวกแห่งความผิดหวังหรือจุดอ่อน  เป็นการคิดถึงผลในทางลบ จุดอ่อน 

จดุบกพรอ่ง ผลกระทบดา้นลบท่ีอาจเกิดขึน้ 
สีเหลือง คือ หมวกแห่งประโยชน ์ขอ้ดี และจุดเด่น  เป็นการค านึงถึงผลในแง่บวก 

ขอ้ดี จดุเด่น คณุค่า หรือคณุประโยชนท์ี่ไดร้บั 
สีเขียว คือ หมวกแห่งการคิดอย่างสรา้งสรรค์ เป็นการคิดหาแนวทางใหม่ ๆ และ

ความคิดสรา้งสรา้งสรรค ์
สีฟ้า คือ หมวกแห่งการควบคมุหรือตดัสินคณุค่า เป็นการคิดก าหนดปัญหา ก าหนด

ขั้นตอน การควบคุมการคิดของแต่ละคนให้สอดคล้องกับสีของหมวกที่ ใช้  รวมทั้งการสรุป
การศกึษาในแต่ละครัง้ดว้ย 

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หมายถึง 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ใชปั้ญหาเป็นตัวตั้งในการเรียนรู ้เพื่อให้นักเรียนเกิดความต้องการ
แสวงหาความรู ้จากการศึกษาคน้ควา้ในปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อท าการสรุปและประเมินค่าค าตอบที่
คน้ควา้ไดด้ว้ยตนเอง และมีการเสรมิวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ เขา้มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคิด
อย่างรอบด้านโดยไม่ยึดติดแต่ความคิดในด้านที่ตนถนัด โดยอาศัยสีของหมวกแต่ละใบเป็น
ตวัก าหนดกรอบการคิดอย่างเป็นระบบและแตกต่างกนัออกไป ในหมวกแต่ละใบจะมีค าถามที่ทา้
ทายกระตุน้ความคิดสามารถใชห้มวกแต่ละใบไดไ้ม่จ ากดัจ านวนครัง้ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูจ้าก
ปัญหาที่ก าหนดขึน้ไดห้ลากหลายมมุมอง โดยมีขัน้ตอนในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้ดงัต่อไปนี ้

1) ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ที่นักเรียนจะไดพ้บสถานการณ์ที่ครูจัดเตรียมให ้และ
ช่วยใหน้ักเรียนเกิดความสนใจ และพิจารณาปัญหาจากสถานการณท์ี่ก าลงัเผชิญ ดว้ยการใชว้ิธี
คิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นตัวช่วยในการพิจารณาสถานการณ์ที่พบเจอ และร่วมกันอภิปรายเพื่อ
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ก าหนดปัญหาโดยใชค้ าถามหมวกสีฟ้า ท าใหน้ักเรียนสามารถก าหนดสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาที่
นกัเรียนสนใจอยากจะเรียนรูแ้ละหาค าตอบ 

2) ขัน้ท าความเขา้ใจปัญหา นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการท าความเขา้ใจและวิเคราะห ์
เปรียบเทียบ แยกแยะประเด็นต่าง ๆ ว่ามีตน้เหตคุวามเป็นมาอย่างไร หรือจดุประสงคท์ี่สื่อตอ้งการ
น าเสนอ โดยนักเรียนเลือกใช้หมวกสีต่าง ๆ ในการตั้งค าถามเพื่อให้ได้มุมมองความคิดที่
หลากหลาย เพื่อท าความกระจ่างในปัญหาที่กลุ่มตนเองก าหนดขึน้ และร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุป
แนวทางการศกึษาปัญหาโดยใชค้ าถามหมวกสีฟ้า 

3) ขัน้ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ นักเรียนวางแผนและด าเนินการศึกษาคน้ควา้ตาม
แนวทางที่ไดว้างแผน เพื่อหาค าตอบของปัญหาในประเด็นต่าง ๆ โดยใชห้มวกสีต่าง ๆ ก าหนด
ค าถามเพื่อหาแนวทางศึกษาคน้ควา้ และแยกยา้ยกันไปสืบคน้ขอ้มลูดว้ยวิธีการเชา้สื่อที่แตกต่าง
กัน จากนั้นขอ้มูลที่ไดจ้ากการคน้ควา้มารวบรวมแลว้อภิปรายต่อประเด็นที่ก าลังศึกษา โดยใช้
หมวกสีต่าง ๆ ตั้งค าถามกระตุน้การคิดอย่างรอบดา้น และใชค้ าถามหมวกสีฟ้า เพื่อสรุปความ
ครบถว้นของขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้  

4) ขัน้สงัเคราะหค์วามรู ้นกัเรียนน าความรูท้ี่ไดจ้ากการคน้ควา้จากสื่อ อปุกรณแ์หล่ง
การเรียนรูต่้าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับสมาชิกในกลุ่ม อภิปรายผลและสังเคราะห์ เป็นองค์
ความรูข้องกลุ่มตนเองเพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยใชห้มวกสีต่าง ๆ ตัง้ค าถามเพื่อเติมเต็ม
ประเด็นที่ก าลงัศึกษาจากขอ้มูลที่รวบรวมไดใ้นขัน้ที่แลว้และสงัเคราะหป์ระเด็นที่เป็นองคค์วามรู้
ใหม่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาโดยใช้
ค าถามหมวกสีฟ้า  

5) ขัน้สรุปและประเมินค่าของค าตอบ นกัเรียนใชห้มวกสีต่าง ๆ ในการตัง้ค าถามเพื่อ
เติมเต็มค าตอบที่ไดจ้ากการศึกษา และใชค้ าถามหมวกสีฟ้าเพื่อสรุปผลการศึกษาจากปัญหาและ
ประเมินค่าของค าตอบเพื่อพิจารณาในประเด็นคุณค่าและความน่าเชื่อถือของสื่อที่ก าลังเลือก
ศกึษา และเตรียมน าเสนอผลงาน 

6) ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนน าเสนอผลงานองค์ความรูท้ี่ ได้จาก
การศึกษามาน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนกลุ่มอ่ืนและครู  โดยในการตั้ง
ค าถามจากหมวกสีต่าง ๆ เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนัและรว่มกนัประเมินผล
งาน ร่วมกนัใชห้มวกสีฟ้าในการสรุปคณุค่าที่ไดจ้ากการศึกษา เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นการน าความรูไ้ป
ใชป้ระโยชนใ์นการด าเนินชีวิต 
 



  14 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 

การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

รว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

1. ขัน้ก าหนดปัญหา 

2. ขัน้ท าความเขา้ใจปัญหา 

3. ขัน้ด าเนินการศกึษาคน้ควา้ 

4. ขัน้สงัเคราะหค์วามรู ้

5. ขัน้สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 

6. ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน 

ตัวแปรตาม 

การรูเ้ท่าทนัสื่อ 

1. การเขา้ถึง 

2. การวิเคราะห ์

3. การประเมินค่า 

4. การสรา้งสรรค ์
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สมมติฐานการวิจัย   
แนวทางพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อ จะตอ้งอาศยัการคิดวิเคราะห ์วิจารณ ์และประเมินค่าสื่อ

อย่างมีวิจารณญาณ จากการเผชิญสถานการณ์ในรูปแบบที่สื่อน าเสนอ ต้อง รูจ้ักคิดวิเคราะห ์
วิจารณ ์ประเมินค่า และสามารถสื่อสารไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ซึ่งการรูเ้ท่าทนัสื่ออย่างรูต้วัเป็นการที่
บุคคลต้องมีความสามารถแยกแยะเนือ้หาที่สื่อน าเสนอ ตีความ วิเคราะห์ ให้เห็นจุดประสงค์
ส  าคัญรวมทั้งข้อดีข้อเสีย และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีสติและมีความรบัผิดชอบ 
องค์ประกอบของการรูเ้ท่าทันสื่อ คือ การเข้าถึง การวิเคราะห์ การประเมินค่า การสรา้งสรรค ์ 
(พรทิพย ์เย็นจะบก, 2552, 13-16; อษุา บิก้กิน้ส,์ 2555, 150-151;ส านกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , 2555, 58) การจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นการเรียนรูท้ี่จะช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดการ
คิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้
นกัเรียนร่วมกนัฝึกกระบวนการคิดวิเคราะหปั์ญหาร่วมกนัเป็นกลุ่ม และจะเกิดผลดียิ่งขึน้จึงตอ้งมี
เทคนิคที่มาช่วยกระตุน้ความคิด ใหเ้กิดการคิดวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล และมีวิจารณญาณ 
ส่วนวิธีการคิดแบบหมวก 6 ใบจะสามารถช่วยพัฒนาด้านการคิดอย่างรอบด้าน หลากหลาย
มุมมองจากการตั้งค าถามในการเรียนรูเ้นือ้หาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สีของหมวกเป็นตัวก าหนด
แนวคิดตามบทบาทของหมวกแต่ละสีในการตัง้ค าถามและแสวงหาค าตอบซึ่งค าถามมีส่วนส าคญั
ที่จะช่วยให้นักเรียนฉุกคิดเกิดขอ้สงสัย เพื่อแสวงหาค าตอบ การใชค้ าถามตามสีหมวกจะช่วย
กระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เพิ่มพนูทกัษะการคิดของนกัเรียนใหม้ีการคิดที่หลากหลาย คิดรอบ
ดา้นอย่างมีประสิทธิภาพ ท าใหน้ักเรียนไดเ้กิดการเรียนรูบ้รรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้พบเจอ
สถานการณปั์ญหาที่เกิดขึน้จริงในชีวิตประจ าวนั เนน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการวิเคราะห์ต่อปัญหาและ
แกปั้ญหารว่มกนัเป็นกลุม่ (กลัยารตัน ์สพัโส, 2559, 170-173; ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา
, 2550a, 5; สคุนธ ์สินธพานนท,์ 2555, 173) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกับการรูเ้ท่าทันสื่อ ผูว้ิจยัจึงตัง้สมมติฐาน
ไวว้่า 

1. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 
6 ใบ มีการรูเ้ท่าทนัสื่อหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก  
6 ใบ มีการรูเ้ท่าทนัสื่อหลงัเรียนสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาด้วยการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบที่มีต่อการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผูว้ิจัยขอ
น าเสนอเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ ดงัต่อไปนี ้

1. หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  

1.1 สาระเศรษฐศาสตร ์ 
1.2 มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดัสาระเศรษฐศาสตร ์

2. การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.1 ความเป็นมาของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.2 ความหมายของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.3 ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.4 บทบาทครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
2.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

3. การจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
3.1 ความเป็นมาของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
3.2 ความหมายและองคป์ระกอบของการจัดการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก  

6 ใบ  
3.3 ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
3.4 บทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
3.5 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความสามารถโดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

4. การรูเ้ท่าทนัสื่อ 
4.1 ความหมายของการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
4.2 ความส าคญัของการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
4.3 องคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
4.4 การศกึษากบัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
4.5 การวดัและประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
4.6 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นเอกสารหลักสูตรที่
ก าหนดขึน้เพื่อบอกขอบเขตในการเรียนรูข้องนกัเรียนที่สถานศึกษาจะตอ้งจดัใหค้รบองคป์ระกอบ 
แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู ้
ตัวชีว้ัดที่ระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรูแ้ละปฏิบัติไดส้ะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู ้อีกทั้งในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรูจ้ะมีการก าหนดสาระการเรียนรูแ้ละการวดัและประเมินผลที่นกัเรียนตอ้งไดร้บั ซึ่ง
ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมนัน้ แบ่งสาระไดท้ัง้หมด 5 สาระ ไดแ้ก่ 
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม สาระหน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
สาระเศรษฐศาสตร ์สาระประวติัศาสตร ์และสาระภูมิศาสตร ์(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน, 2552, 132-133; ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2552, 1-2) 

ในฐานะครูสงัคมศึกษา ผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นที่จะเลือกใชส้าระเศรษฐศาสตร ์ตัวชีว้ัด ส 3.1 
ม.2/1 ซึ่งเป็นเนือ้หาสิทธิผู้บริโภค มาใช้ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 2 เนื่องจากเนือ้หาในเรื่องสิทธิผูบ้รโิภค มีส่วนส าคญัในการช่วยสง่เสรมิใหน้กัเรียน
เป็นผูบ้ริโภครูเ้ท่าทนัสื่อ ดงัที่ ส  านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (2554, 346-347) กล่าวถึงความส าคัญของ 
การคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคว่าปัจจบุนัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการรกัษาสิทธิ
ของตนเอง การคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวันของ
ผูบ้ริโภค ในการส่งเสริมใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจและตระหนักที่จะรกัษาสิทธิของตนเองในฐานะ
ผูบ้ริโภคในการเลือกซือ้สินคา้หรือบริการไม่หลงเชื่อค าโฆษณา อ่านฉลากสินคา้ หรือการเลือก
บริโภคสื่อ ซึ่งเป็นผลใหถู้กละเมิดสิทธิถูกเอารดัเอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ ดังนั้นสิ่งส าคัญ
ส าหรบัผูบ้ริโภคในการด าเนินชีวิตประจ าวันผูบ้ริโภคจะตอ้งรูเ้ท่าทันในการตรวจสอบการบริโภค
สินคา้หรือบรกิารหรือแมก้ระทั่งสื่อต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ สอดคลอ้งกบัที่ พิชญาพร ประครอง
ใจ และเอกรงค ์ป้ันพงษ์ (2562, 143) กล่าวถึงแนวทางการพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อส าหรบัผูบ้ริโภค
ไวว้่า ส าหรบัผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะพืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจ หรือประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึง
จ าเป็นตอ้งมีการสรา้งกระบวนการเพื่อส่งเสริมการรูเ้ท่าทันสื่อส าหรบัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชส้ื่ออย่างมี
สติสามารถเขา้ถึงช่องทางโดยไดร้บัขอ้มลูข่าวสารที่ปราศจากพิษภยั วิเคราะหแ์ละประเมินคณุค่า
สาระ บันเทิง เพื่อการน าใช้ประโยชน์ตามสิทธิของผู้บริโภค ก่อนที่จะเลือกรบัหรือปฏิเสธการ
บริโภคสื่อนัน้ ๆ อย่างเป็นผูท้ี่รูเ้ท่าทนัในฐานะพลเมืองที่บรโิภคสื่อ ซึ่งเนือ้หาในเรื่อง สิทธิผูบ้รโิภค
ถกูก าหนดเนือ้หาไวใ้นสาระดงัต่อไปนี ้ 
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1.1 สาระเศรษฐศาสตร ์
สาระเศรษฐศาสตร ์ของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มุ่งเน้นใหน้ักเรียนไดเ้รียนรู ้การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินคา้และบริการ  การบริหาร
จดัการทรพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ  การด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และการ
น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั   

1.2 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดสาระเศรษฐศาสตร ์
จากสาระที่  3 เศรษฐศาสตร ์ของกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม มีส่วนครอบคลุมในเนื ้อหาของสิทธิผู้บริโภครวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตวัชีว้ดั ดงัต่อไปนี ้

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการ
บริโภค การใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทัง้เขา้ใจหลกัการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดลุยภาพ 

ส าหรบัตวัชีว้ดัท่ีเป็นเกณฑใ์นการตรวจสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภายใตม้าตรฐาน
การเรียนรูข้้างต้นนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานได้แบ่งตัวชีว้ัดตามระดับชั้นของ
นักเรียน ซึ่งผู้วิจัยพบว่า  เนื ้อหาที่ เก่ียวข้องกับเรื่องสิทธิผู้บริโภคนั้นถูกจัดอยู่ในระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที่ 2 โดยมีตวัชีว้ดัคือ อภิปรายแนวทางการคุม้ครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค 

จากมาตรฐานและตัวชี ้วัดที่ เก่ียวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาพิจารณาเนื ้อหาที่
เก่ียวกบัสิทธิผูบ้รโิภคที่ใชใ้นงานวิจยัครัง้นี ้ดงัตารางที่ 1 
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ตาราง 1 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ที่เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาใน เรื่อง 
สิทธิผูบ้รโิภค 

สาระที่ มาตรฐาน ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้ 
3.
เศรษฐศาสตร ์

ส 3.1 เขา้ใจและ
สามารถบริหารจดัการ
ทรพัยากรในการผลิต
และการบริโภค การใช้
ทรพัยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากดัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
รวมทัง้เขา้ใจหลกัการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมี 
ดลุยภาพ 

ส 3.1 ม.2/4 อภิปราย
แนวทางการคุม้ครอง
สิทธิของตนเองใน
ฐานะผูบ้รโิภค 

การรกัษาและคุม้ครอง
สิทธิประโยชนข์อง
ผูบ้รโิภค 

กฎหมายคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคและหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง 

การด าเนินกิจกรรมพิทกัษ์
สิทธิและผลประโยชนต์าม
กฎหมายในฐานะผูบ้รโิภค 

แนวทางการปกป้องสิทธิ
ผูบ้รโิภค 

 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเ้ห็นว่าสาระการเรียนรู ้ที่ใชใ้นงานวิจัยนี ้ประกอบไปดว้ย 4 
เนือ้หา ไดแ้ก่ การรกัษาและคุม้ครองสิทธิประโยชนข์องผูบ้ริโภค กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์ตามกฎหมายในฐานะ
ผูบ้รโิภค และแนวทางการปกปอ้งสิทธิผูบ้รโิภค 

2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

 ปัจจุบนัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานถูกน ามาใชก้ับการศึกษาโดยทั่วไป
ในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ โดยมีการพฒันาและน ามาใชใ้นการศกึษาของวงการแพทยศาสตรค์รัง้
แรกในช่วงปลายปีคริสตศ์กัราช1969 โดยคณะวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มหาวิทยาลยัแมคมาสเตอร ์
ประเทศแคนาดา ซึ่งการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานนั้นริเริ่มใชก้ับกลุ่มนักศึกษาแพทย์
ฝึกหดั หลงัจากนัน้ไดข้ยายไปสู่มหาวิทยาลยัในสหรฐัอเมริกาหลายแห่ง โดยส่วนใหญ่จะน าไปใช้
กบักลุม่นกัศกึษาแพทย ์เนื่องจากนกัศึกษาแพทยต์อ้งใชท้กัษะการวิเคราะหปั์ญหาในการรกัษาสงู 
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(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2550a, 2; อ้างอิงจาก ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ , 2548, 38) 
เนื่องจาก Howards Barrows แพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร ์ในประเทศแคนาดาเล็งเห็นว่า
การเรียนการสอนแพทยน์ั้นสมัยนั้นมีคุณภาพต ่าลง เพราะระบบการศึกษาที่มุ่งสอนแต่เนือ้หา
บรรยายเป็นส่วนใหญ่ จนท าใหไ้ม่ไดส้อนทกัษะวิชาชีพ Howards Barrows จึงร่วมกบัผูเ้ชี่ยวชาญ
อีกหลายท่านไดร้ิเริ่มจดัหลกัสูตรผลิตแพทยแ์นวใหม่ขึน้โดยใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรูค้วบคู่
กบัการเรียนรูท้ี่นกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง และการเรียนเป็นกลุ่มย่อย โดยมุ่งเนน้เรียนรูเ้พื่อแกปั้ญหา 
ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน ต่อมาในปี 
คริสต์ศักราช 1980 ได้ถูกน ามาใช้ในสาขาที่หลากหลายตามหลักสูตรต่าง ๆ เช่น สาขา
วิทยาศาสตร ์สาขาสงัคมศาสตร ์ส าหรบัในประเทศไทยนัน้ไดม้ีมหาวิทยาลยัแห่งแรกที่น าเอาการ
จัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเขา้มาใชเ้ป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ คณะแพทยศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (วลัลี สตัยาศยั, 2547, 27-30) 

2.2 ความหมายของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Barrows and Tamblyn (1980, 18) กล่าวว่าการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน

เป็นการเรียนรูท้ี่เป็นผลมาจากการคิดวิเคราะหแ์ละการท างานที่ท าใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจหรือ
เป็นการแกปั้ญหา ประเด็นส าคญัที่ช่วยใหเ้กิดการเรียนรูน้ั่นก็คือ ตวัปัญหาที่จะเป็นจุดเริ่มตน้และ
เป็นตวักระตุน้ใหไ้ดม้ีการพัฒนาทกัษาการคิดวิเคราะหแ์ละการแกปั้ญหาอย่างสมเหตสุมผล และ
การสืบคน้ขอ้มลูที่ตอ้งการเพื่อสรา้งความเขา้ใจในตวัปัญหาที่พบ 

Barell (1998, 7) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นวิธีการส ารวจ
เพื่อตอบค าถามเก่ียวกบัปรากฏการณใ์นชีวิตอนัซบัซอ้นที่ไดเ้ผชิญ ปัญหาที่ใชใ้นการศึกษาตอ้งมี
ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีการตั้งขอ้สงสยัเป็นจ านวนมาก และที่ส  าคัญตอ้งสามารถแสวงหา
ค าตอบไดอ้ย่างหลากหลาย 

มณัฑรา ธรรมบุศย ์(2545, 11-17) กลา่วว่า การจดัเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานนัน้มี
ความหมายในลักษณะของการใหน้ักเรียนไดส้รา้งองค์ความรู้ของตนเองขึน้มาใหม่จากการใช้
ปัญหาที่พบเจอในสถานการณต่์าง ๆ ในโลกของความเป็นจรงิ น าไปสู่การเกิดทกัษะการเรียนรูใ้น
การคิดวิเคราะห์ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีสรา้งสรรค์นิยม (Constructivism) ที่เน้นให้
นกัเรียนสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูท้ี่ไดจ้ากการศึกษาขึน้มาใหม่ดว้ยตนเอง ซึ่งการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ไม่ใช่การจัดการเรียนรูแ้บบแกปั้ญหา เพราะการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานนัน้ ปัญหาจะเป็นตวัชีน้  าหรือกระตุน้ใหน้กัเรียนตอ้งไปแสวงหาความรู้และท าความเขา้ใจใน
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ความรูด้ว้ยตนเอง จึงจะคน้พบค าตอบเพื่อตอบปัญหานัน้ กระบวนการหาความรู ้ดว้ยตนเองนี ้จะ
ท าใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการแกปั้ญหา  

รชันีกร หงสพ์นัส (2547, 46) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็น
วิธีการที่ให้นักเรียนได้เรียนรูเ้นือ้หาแบบบูรณาการ เป็นการเรียนรูท้ี่ เริ่มด้วย ปัญหา กระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความอยากรู ้อยากแสวงหาค าตอบ ซึ่งการจัดการเรียนรูรู้ปแบบนีส้ามารถพัฒนา
ทกัษะการคิดวิเคราะห ์คิดแกปั้ญหา อย่างมีวิจารณญาณ จากการการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และการ
เรียนรูร้ว่มกบัผูอ่ื้น 

ประพันธ์ศิริ สุเสารจั (2556, 292) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
เป็นการเรียนรูท้ี่เริ่มตน้จากปัญหาที่เกิดขึน้โดยที่ปัญหานัน้จ าท าหน้าที่เป็นตัวกระตุน้ใหน้ักเรียน
เกิดความสงสยัใคร่รู ้และเสาะแสวงหาความรูเ้พื่อคน้หาใหไ้ดม้าซึ่งต าตอบ หรือเพื่อใหเ้กิดความ
เข้าใจในปัญหานั้นเป็นอย่างดีด้วยตนเองซึ่งการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นนักเรียนยัง
สามารถประเมินความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

สคุนธ ์สินธพานนท ์(2558, 87-88) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
เป็นการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นตวัตัง้ เป็นเครื่องมือ ในการกระตุน้ใหเ้กิดการอยากเสาะหาความรู้
ดว้ยตนเอง นักเรียนตอ้งการที่จะศึกษาหาความรูเ้พื่อตอบปัญหานัน้ ๆ เพื่อน าความรูท้ี่ไดม้าตอบ
ปัญหาน าไปสูก่ารเกิดความเขา้ใจในปัญหานัน้อย่างชดัเจน 

ทิศนา แขมมณี (2553, 137) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เป็น
การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรูใ้ห้ตาม
เป้าหมาย โดยครูอาจจะน านักเรียนไปพบกับปัญหาจากสถานการณ์จริงให้นักเรียนได้เผชิญ
สถานการณ ์โดยใหน้กัเรียนร่วมกนัฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นวิธีการที่
สามารถท าใหน้กัเรียนท าความเขา้ใจและเกิดเป็นความรูใ้นปัญหานัน้อย่างชดัเจน ท าใหน้กัเรียนมี
ทางเลือกในการเรียนรูว้ิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย และช่วยให้นักเรียนเกิดความรกัในการ
แสวงหาความรู ้เกิดทกัษะกระบวนการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานอย่างเป็นขัน้ตอน รวมทัง้ทกัษะ
การคิดอีกดว้ย 

จากการศึกษาความหมายของจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านักการ
ศึกษาได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
สามารถสรุปได้ดังนี ้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการศึกษาและสร้างสรรค ์
องคค์วามรูต่้าง ๆ ดว้ยตนเอง โดยมีสถานการณห์รือปัญหาที่ท าหนา้ที่เป็นเครื่องมือในการกระตุน้
นกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรู ้เริ่มตัง้ขอ้สงสยั และอยากหาแนวทางค าตอบ จากการสืบเสาะขอ้มลูเพื่อ
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สรา้งองคค์วามรู ้และน าองคค์วามรูท้ี่ไดม้าประกอบการตดัสินใจในการหาแนวทางเพื่อแกปั้ญหา 
ซึ่งการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหานั้นสามารถกระตุ้นความสนใจในการอยากเรียนอยากรู ้น า ไปสู่การ
คน้หาค าตอบสงัเคราะหเ์ป็นองคค์วามรูใ้หม่ การเรียนรูใ้นลกัษณะนีเ้ป็นการเรียนรูท้ี่ไดฝึ้กทกัษะใน
กระบวนการคิด วิเคราะห ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สืบเสาะขอ้มลูอย่างเป็นขัน้ตอน โดยอาศัย
กระบวนการท างานเป็นกลุม่ 

2.3 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
Schmidt (1983, 11-16) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  

มีดงันี ้
1. ท าความเข้าใจกับศัพท์หรือมโนทัศน์ ในการศึกษาจะต้องพยายามหา

ค าอธิบายให้ชัดเจน หากมีประเด็นใดที่ยังไม่เข้าใจมีความเข้าใจไม่ตรงกันกับสมาชิกในกลุ่ม  
ต้องท าความเข้าใจ โดยใช้ความรู้เดิมของสมาชิกกลุ่ม หรือในบางกรณีอาจต้องใช้ค้นหา
ความหมายจากพจนานกุรมรว่มดว้ย 

2. ระบปัุญหา หลงัจากขัน้ตอนแรก ที่ไดท้ าความเขา้ใจกบัศพัทแ์ละมโนทศันเ์ป็น
ที่เรียบรอ้ยแลว้ สมาชิกในกลุ่มระดมสมองช่วยกนัก าหนดหรือระบุตวัปัญหาจากโจทย ์ซึ่งสมาชิก
ในกลุม่ตอ้งมีความเขา้ใจในปัญหานัน้ตรงกนั หรือสอดคลอ้งกนั 

3. วิเคราะหปั์ญหา สมาชิกในกลุ่มจะระดมความคิดช่วยกันวิเคราะหห์าเหตุผล
มาอธิบายการเกิดปัญหานั้น โดใชค้วามรูท้ี่มีอยู่เดิมของสมาชิก ในการช่วยกันคิดอย่างมีเหตุผล 
สรุปรวบรวมความรู้ และแนวคิดของสมาชิกเก่ียวกับ ปัจจัยการเกิดปัญหานั้น เพื่อน าไปสู่ 
การตัง้สมมติฐานต่าง ๆ ที่เป็นเหตเุป็นผลใชส้  าหรบัการแกปั้ญหา 

4. การตั้งและล าดับความส าคัญของสมมติฐาน หลังจากวิเคราะห์ปัญหาแลว้ 
กลุม่จะช่วยกนัตัง้สมมติฐานที่เชื่อมโยงกบัปัญหาดงักลา่ว ที่ไดร้ว่มกนัวิเคราะหใ์นขัน้ตอนที่ 3 แลว้
น าสมมติฐานมาเรียงความส าคญั โดยใชข้อ้มลูสนบัสนุนความรูเ้ดิมและขอ้เท็จจริงของสมาชิกใน
กลุ่ม เมื่อพิจารณาหาข้อยุติส  าหรับสมมติฐานที่สามารถปฏิเสธได้ในขั้นต้น และคัดเลือก
สมมติฐานที่ส  าคญัและจ าเป็นในการหาขอ้มลูหรือศกึษาต่อไป 

5. ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้จากขัน้ตอนที่  4 สมาชิกในกลุ่มจะตอ้งร่วมกนั
ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้ในการแสวงหาขอ้มูลที่ ส  าคัญและจ าเป็นต่อการศึกษา ในการ
น ามาใชท้ดสอบหรือพิสจูนส์มมติฐาน 

6. รวบรวมขอ้มูลนอกกลุ่ม โดยสมาชิกในกลุ่มจะมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการแยก
ยา้ยกนัไปแสวงหา สืบคน้ขอ้มลูความรูเ้พิ่มเติมตามวตัถุประสงคท์ี่สมาชิกร่วมกนัก าหนดไว ้ซึ่งการ



  23 

หาข้อมูลควรได้มาจากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ในการท างานดังกล่าว อาจช่วยกัน
ท างานเป็นกลุ่มหรือแยกกันท าเป็นรายบุคคลก็ได้ หากมีเวลาน้อย ก็จ าเป็นต้องแยกกันเป็น
รายบุคคล และในระหว่างนี ้กลุ่มอาจมีการนดัหมายพบปะกันตามความจ าเป็นก่อนจะถึงขัน้ตอน
ที่ 7 ได ้

7. สังเคราะหข์อ้มูลที่ไดม้าใหม่ ในขั้นตอนสุดทา้ย กลุ่มจะน าขอ้มูลที่ได้ศึกษา
เรียนรูเ้พิ่มเติมตามขัน้ตอนที่ 5 แลว้น าขอ้มลูกลบัมารว่มกนัอภิปรายเพื่อท าการพิสจูนส์มมติฐานที่
ไดต้ัง้ไวต้ัง้แต่แรก โดยสมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะน าความรู ้ใหม่ที่ตนแสวงหามาได ้เสนอต่อสมาชิก
อ่ืน ๆ ในกลุ่ม เพื่อช่วยกันพิจารณาว่าขอ้มูลที่ไดม้าเพียงพอหรือไม่  ถ้าพบว่าขอ้มูลยังขาดความ
ชัดเจน อาจต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมอีก กระบวนการของการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
จะสิน้สุดต่อเมื่อกลุ่มไม่สามารถหาขอ้มูลได้ครบถ้วนมาพิสูจน์สมมติฐานทั้งหมดได้ พรอ้มทั้ง
สามารถสรุปองค์ความรูท้ี่ประกอบดว้ยหลักการต่าง ๆ ที่ไดจ้ากการศึกษา เป็นแนวทางในการ
น าไปแกปั้ญหาต่อไป 

อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2543, 71) กล่าวว่า ขั้นตอนในการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานนัน้ จะมีขัน้ตอนต่าง ๆ ดงันี ้ 

1. ขัน้ท าความกระจ่างในปัญหาที่ไดร้บั โดยพิจารณาแนวคิดใหม้ีความชัดเจน
โดยอาศยัความรูพ้ืน้ฐานที่มีอยู่เดิมของตนเองและสมาชิกในกลุม่  

2. ขั้นระบุตัวปัญหา เป็นการท าความเขา้ใจ และสามารถอธิบาย ระบุ ถึงสิ่งที่
เป็นปัญหาในเนือ้หาสาระที่ไดร้บั 

3.ขัน้การวิเคราะหต์วัปัญหาและตัง้สมมติฐาน ในขัน้ตอนนัน้จะเนน้การวิเคราะห์
ปัญหา โดยใชพ้ืน้ฐานความรูเ้ดิม น าไปสูก่ารระดมสมองในกลุม่ 

4. ขั้นการจัดความส าคัญของปัญหา เป็นการพิจารณาเลือกสมมติฐานที่ต้อง
ตดัทิง้และเลือกสมมติฐานในการคน้ควา้หาขอ้มลูเพื่อตอบปัญหาต่อไป 

5. ขัน้ก าหนดวัตถุประสงคใ์นการเรียนรู ้เพื่อก าหนดสิ่งที่ตอ้งการจะรูเ้พื่อบรรลุ
วตัถปุระสงคใ์นการตอบปัญหานัน้ 

6. ขั้นศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจากสมาชิกในกลุ่มอ่ืน เพื่อเรียนรูต้ามวัตถุประสงค์
ที่ตัง้ไว ้

7. ขัน้สงัเคราะหอ์งคค์วามรูแ้ละท าการทดสอบสมมติฐานที่กลุม่ก าหนดขึน้ 
8. ขัน้สรุปการเรียนรู ้หรือแนวคิดที่ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้  
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อญัชลี ชยานุวัชร (2554, 1-30) กล่าวว่า ขัน้ตอนในการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานนัน้ จะมีขัน้ตอนต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณไ์ดน้ ามาใชม้ีขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ทบทวนค าศัพท์ อธิบายศัพท์ที่ไม่เข้าใจ และข้อความที่ปรากฏอยู่ในโจทย์
ปัญหาใหช้ดัเจน 

2. ระบุปัญหา เป็นการใหน้ักเรียนร่วมกนัระบุปัญหาหลกั ที่ปรากฏในโจทยแ์ละ
ตัง้ค าถามจากโจทยปั์ญหา  

3. ระดมสมอง เป็นขัน้ตอนที่นักเรียนไดท้ าการระดมสมองจากค าถามในกลุ่มที่
นักเรียนไดร้่วมกันก าหนดขึน้ โดยอาศัยความรูเ้ดิมของสมาชิกกลุ่มทุกคน และใหย้ึดถือว่าความ
นัน้คิดมีความส าคญั 

4. วิเคราะหปั์ญหา นักเรียนทุกกลุ่มร่วมกันวิเคราะหปั์ญหาและตัง้สมมติฐานที่
เชื่อมโยงกันกบัปัญหาที่ไดร้ะดมสมองคิดวิเคราะหก์นัอย่างมีความสมเหตุสมผล น าไปสู่การสรุป
เป็นองคค์วามรู ้

5. สรา้งประเด็นการเรียนรู ้เป็นขัน้ตอนที่นักเรียนก าหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้
เพื่อคา้หาค าตอบที่จะอธิบายผลการวิเคราะหท์ี่ตัง้ไว ้นอกจากนีน้ักเรียนร่วมกันสรุปองคค์วามรูท้ี่
ได ้หากประเด็นใดที่ขอ้มลูยงัไม่ครบก็รว่มกนัคน้หาค าตอบเพื่อตอบปัญหานัน้ 

6. คน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งเป็นขัน้ตอนที่นกัเรียนตอ้งไปคน้ควา้หาความรู้
ตามความมุ่งหมายในการเรียนรู้ จากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่ อให้ได้มาซึ่ง  
องคค์วามรูแ้ละการพฒันาทกัษะในการเรียนรูข้องตนเองไปดว้ย   

7. รายงานต่อกลุ่ม เป็นขัน้ตอนของนกัเรียนที่ไดจ้ากการคน้ควา้ของแต่ละคนมา
อภิปราย วิเคราะห ์สังเคราะห์เป็นองคค์วามรูข้องตนเอง และน าองคค์วามรูท้ี่ไดไ้ปน าเสนอแก่
สมาชิกภายในกลุม่ของตนเอง 

8. ขั้นน าเสนอและประเมินผลงาน เป็นขั้นตอนที่ให้นักเรียนน าผลสรุปต่าง ๆ  
ที่เกิดจากการคน้ควา้หาข้อมูลและการประเมินค่าเพื่อตอบปัญหานั้น โดยวิธีการน าเสนอหน้า  
ชัน้เรียน 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550b, 8) กล่าวว่า รายละเอียดขั้นตอนการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้  

1. ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ที่ครูไดจ้ดัประสบการณเ์รียนรูโ้ดยเลือกใชส้ถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากรู ้และพิจารณาสถานการณ์จนพบปัญหา สามารถ
ก าหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่นกัเรียนสนใจอยากหาค าตอบ 
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2. ท าความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นขัน้ตอนที่นกัเรียนตอ้งมีการหาสาเหตปัุจจยัการ
เกิดปัญหา ท าความเขา้ใจกับปัญหาที่ตอ้งการเรียนรู ้ซึ่งนักเรียนจะตอ้งสามารถอธิบายแยกแยะ
ปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งท าใหเ้กิดปัญหาปัญหาได ้

3. ด าเนินการศึกษาค้นคว้า เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อหรือ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่ตอ้งการคน้ควา้ดว้ยตนเองในวิธีการท่ีหลากหลายแตกต่างกนัออกไป 

4. สังเคราะหค์วามรู ้เป็นขั้นตอนที่นักเรียนน าความรูท้ี่ได้จากการคน้ควา้จาก  
สื่อ อปุกรณแ์หล่งการเรียนรูต่้าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัสมาชิกในกลุม่ระดมสมอง อภิปรายผล
และสงัเคราะหอ์งคค์วามรู ้และพิจารณาองคค์วามรูว้่ามีความเหมาะสมมากหรือนอ้ยเพียงใด 

5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ เป็นขั้นตอนที่นักเรียนทุกกลุ่มท าการสรุป 
องค์ความรูท้ี่กลุ่มตนเองได้จากการค้นควา้ อภิปราย และประเมินผลงานของกลุ่มตนเองว่ามี  
ความเหมาะสมเพียงใด โดยอภิปรายเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูในกลุม่ตนเอง 

6. น าเสนอและประเมินผลงาน เป็นขัน้ตอนที่นักเรียนน าขอ้มูลที่ไดม้าจากการ
สงัเคราะหอ์งคค์วามรูภ้ายในกลุ่ม และน าเสนอเป็นผลงานของกลุม่ตนเองโดยเลือกวิธีการน าเสนอ
ที่หลากหลาย โดยมีนกัเรียนกลุม่และครูรว่มกนัประเมินผลงาน 

ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน ์(2558, 59) กลา่วว่า ขัน้ตอนในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน มีขัน้ตอนดงันี ้

1. เผชิญปัญหา โดยนักเรียนพิจารณาสถานการณ์จนคน้พบปัญหาที่อยากจะ
เรียนรู ้

2. ส ารวจความรู ้โดยส ารวจที่ เก่ียวกับปัญหาที่มีของกลุ่มโดยสมาชิกในกลุ่ม
รว่มกนัคิด 

3. ตั้งสมมติฐาน ที่เก่ียวขอ้งกับการแก้ปัญหาและท าการทดสอบสมมติฐานที่
ก าหนดขึน้ 

4. ระบสุิ่งที่จ  าเป็นตอ้งเรียนรู ้เพื่อเป็นประเด็นเพิ่มเติมน าไปสูก่ารแกปั้ญหา 
5. คน้หาขอ้มูล โดยนักเรียนจะแบ่งกันเป็นกลุ่มเพื่อสืบคน้หาข้อมูลจากแหล่ง 

ต่าง ๆ  
6. รวบรวมองคค์วามรู ้และแกปั้ญหา นักเรียนไดร้วบรวมขอ้มูลที่ไดม้าจากการ

สืบคน้และน าขอ้มลูที่เป็นองคค์วามรูน้ัน้มาใชก้บัการศกึษาปัญหาเพื่อแกปั้ญหา 
7. ทบทวนการด าเนินการแกปั้ญหา ถา้ยังไม่สามารถแกปัญหาได้ ใหเ้ริ่มศึกษา

ในขอ้ 3 - 6 ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสามารถแกปั้ญหาได ้
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8. สรุปความรู ้ที่ไดจ้ากการศกึษาปัญหาและแกปั้ญหาในแง่ของความรูแ้ละ 
จากขั้นตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผูว้ิจัยไดน้ ามาวิเคราะห์ความ

สอดคลอ้งของขัน้ตอนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ดงัตารางที่ 2 

ตาราง 2 วิเคราะหข์ัน้ตอนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 

ขัน้ตอนการจดั 
การเรียนรูโ้ดยใช ้
ปัญหาเป็นฐาน 

ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการ สรุปความ
สอดคลอ้ง 
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ชยั
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น ์
สทุ
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(2
55

8, 
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ขัน้ระบปัุญหา/เตรียม
ปัญหา 

/ / / / / 5 

ขัน้ท าความเขา้ใจกบั
ปัญหา/วิเคราะห์
ปัญหา 

/ / / / / 5 

ขัน้ตัง้สมมติฐาน / /  / / 4 
ขัน้ก าหนด
วตัถุประสงค/์ก าหนด
กรอบการศกึษา 

/ /  / / 4 

ขัน้ด าเนินการศกึษา
คน้ควา้ 

/ / / / / 5 

ขัน้สงัเคราะหค์วามรู/้
รายงานต่อกลุม่ 

/ / / / / 5 

ขัน้สรุปและประเมินค่า
ของค าตอบ 

/ / / / / 5 

ขัน้น าเสนอและ
ประเมินผลงาน/สรา้ง
ผลงาน 

/  / / / 4 
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จากตารางการวิเคราะห์ขั้นตอนของจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานของนักวิชาการหรือนักการศึกษาทัง้ 5 ท่าน ไดใ้ห้
ความเห็นไวค้ลา้ยคลึงกัน มี 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) ก าหนดปัญหา 2) ท าความเขา้ใจกับปัญหา 3) 
ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 4) สงัเคราะหค์วามรู ้5) สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 6) น าเสนอและ
ประเมินผลงาน เมื่อพิจารณาในแต่ละขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานพบว่า
เป็นการเรียนรูอ้ันจะน ามาซึ่งการเสริมสรา้งการรูเ้ท่าทันสื่อใหแ้ก่นักเรียนได ้ผูว้ิจัยจึงเลือกขัน้ตอน
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน สามารถสรุปเป็นขัน้ตอนได ้6 ขัน้ตอนดงักลา่วมาใชใ้นการ
วิจยั ดงันี ้ 

1. ก าหนดปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนจะไดพ้บสถานการณ์ที่ครูจัดเตรียมให ้และ
ช่วยใหน้ักเรียนเกิดความสนใจ และพิจารณาปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าลงัเผชิญ ท าใหน้ักเรียน
สามารถก าหนดสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาที่นกัเรียนสนใจอยากจะเรียนรูแ้ละหาค าตอบ 

2. ท าความเข้าใจกับปัญหา นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการท าความเข้าใจและ
วิเคราะห ์เปรียบเทียบ แยกแยะประเด็นต่าง ๆ เพื่อท าความกระจ่างในปัญหาที่กลุ่มตนเองก าหนด
ขึน้ 

3. ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ นกัเรียนจะเป็นผูก้  าหนดหวัขอ้หรือรายละเอียดต่าง ๆ 
ที่ต้องการค้นคว้า และแบ่งหน้าที่กันในการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมด้วยวิธีการเข้าถึงข้อมูลที่
หลากหลายแตกต่างกนัออกไป 

4. สงัเคราะหค์วามรู ้เป็นขัน้ตอนที่นกัเรียนน าความรูท้ี่ไดจ้ากการคน้ควา้จากสื่อ 
อปุกรณแ์หล่งการเรียนรูต่้าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัสมาชิกในกลุ่ม อภิปรายผลและสงัเคราะห์
เป็นองคค์วามรูข้องกลุม่ตนเองเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 

5. สรุปและประเมินค่าของค าตอบ นกัเรียนแต่ละกลุ่มท าการสรุปองคค์วามรูข้อง
กลุ่มตนเองที่ไดจ้ากการคน้ควา้ อภิปราย และประเมินผลงานของกลุ่มตนเองจากการสืบคน้ขอ้มลู
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยอภิปรายเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูในกลุม่ตนเอง 

6. น าเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนน าขอ้มูลที่ได้การสรุปและประเมินค่า
ค าตอบที่เป็นองค์ความรูภ้ายในกลุ่ม และน าเสนอเป็นผลงานของกลุ่มตนเองโดยเลือกวิธีการ
น าเสนอที่หลากหลายดว้ยเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นักเรียนมีความถนัด โดยมีนักเรียนทุกกลุ่มและครู
รว่มกนัประเมินผลงาน 
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2.4 บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
สุปรียา วงษ์ตระหง่าน (2545, 97) กล่าวว่า บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้

ปัญหาเป็นฐานนั้นจะเปลี่ยนไปจากการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ คือ ครูอาจจะเป็นแหล่งความรูท้ี่
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถาม ท าความเขา้ใจ จากสิ่งที่ไดค้น้ควา้มาแลว้ หรือครูอาจจะเป็นผูด้แูล
นกัเรียนในกลุ่มย่อยที่จะคอยกระตุน้ใหน้ักเรียนเกิดการคิดเพื่อแสวงหาค าตอบ และคอยควบคุม
การอภิปรายใหอ้ยู่ในประเด็น ครูจะตอ้งมีความสามารถในการสื่อสาร เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเรียนรูม้ากกว่าเป็นผูส้อนแต่เพียงผูเ้ดียว 

มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545, 50) กล่าวว่า บทบาทของนักเรียนในการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน นกัเรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนและการลงมือปฏิบติั มีอ  านาจในการจดัการและ
ควบคุมตนเองในการแสวงหาและสงัเคราะหอ์งคค์วามรูใ้หม่ ๆ ซึ่งจะไดม้าในระดบัมากหรือนอ้ย
เพียงใด พิจารณาไดจ้ากความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550, 9-10) กล่าวว่า บทบาทนักเรียนและครู
ในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานนัน้สามารถจ าแนกลกัษณะและหนา้ที่ได ้ดงัต่อไปนี ้

บทบาทของครูที่เอือ้ต่อการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
1. ครูต้องมุ่งมุ่น และมีความตั้งใจที่แน่วแน่ เป็นผู้ที่แสวงหาความรูด้้วย

ตนเองอยู่เสมอ 
2. ครูตอ้งรูจ้กันกัเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใหเ้ห็นพืน้ฐานการเรียนรู้ และเขา้ใจ

ศักยภาพของนักเรียน เพื่อสามารถใหค้ าแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนไดต้ลอดเวลาในการการ
จดัการเรียนรู ้

3. ครูตอ้งศึกษาขัน้ตอนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานใหเ้ขา้ใจและ
ชดัเจนทกุขัน้ตอน เพื่อจะไดอ้อกแบบการจดัการเรียนรูแ้ละใหค้ าแนะน าแก่นกัเรียนไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

4. ครูต้องมีทักษะการสอนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดการ
เรียนรู ้และประเมินผลพฒันาการของนกัเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5. ครูต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ  านวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน  
สื่อการเรียนรู ้อปุกรณ ์และแหลง่การเรียนรูใ้หเ้พียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียน 

6. ครูตอ้งมีจิตวิทยาในหารสรา้งแรงจูงใจในการเรียนแก่นกัเรียน เพื่อกระตุน้
ใหน้กัเรียนต่ืนตวั และมีความรูส้กึอยากรูอ้ยากเรียนตลอดเวลา 

7. ครูต้องอธิบายชี ้แจงเพื่ อให้นักเรียนให้ตระหนักถึงคุณ ค่าที่ ได้จาก 
การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
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8. ครูตอ้งมีความรูค้วามสามารถ ในการประเมินผลงานของนักเรียนตาม
สภาพจริงใหค้รบทัง้พุทธิพิสยั ทกัษะพิสยั จิตพิสยั ใหค้รบทุกขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน 

บทบาทของนกัเรียนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
1. นกัเรียนตอ้งตระหนกัในบทบาทหนา้ที่และการเรียนรูข้องตนเอง 
2. นักเรียนตอ้งมีความใจรกัในการเรียนรู ้มีความรบัผิดชอบในการเรียนสูง 

และสามารถท างานเป็นกลุม่รว่มกนักบัเพื่อนไดเ้ป็นอย่างดี 
3. นักเรียนตอ้งไดร้บัปูพืน้ฐานฝึกฝนใหเ้กิดทักษะที่จ  าเป็นตามรูปแบบการ

เรียนรูท้ี่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ เช่น การคิดวิเคราะห ์การสืบคน้เชื่อมโยงขอ้มูล กระบวนการกลุ่ม 
การอภิปราย การสรุป การประเมินค่า การน าเสนอและประเมินผลงาน 

4. นกัเรียนตอ้งมีทกัษะในการสื่อสารท่ีดีในการเรียนรู ้   
จากการศึกษาบทบาทของครูและนกัเรียนในการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน พบว่า

นกัการศึกษาไดอ้ธิบายบทบาทของครูและนกัเรียนในการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ในลกัษณะ
ที่คลา้ยคลึงกัน สามารถสรุปไดด้งันี  ้ครูจะตอ้งเปลี่ยนบทบาทจากครูผูส้อนมาเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวก เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้องนักเรียน คอยตรวจสอบความถูกตอ้งของขัน้ตอนการเรียนรูแ้ก่
นกัเรียนอย่างใกลช้ิด โดยตอ้งมีจิตวิทยา และทกัษะความช านาญในการจดัการเรียนรูไ้ดเ้ป็นอย่าง
ดี ส่วนบทบาทของนักเรียนนัน้จะตอ้งมีทศันคติที่ดีต่อการเรียน มีแจงจูงใจในการเรียนหรือการหา
ค าตอบจากการตั้งปัญหา และต้องมีทักษะพื ้นฐานในกระบวนการคิด สืบค้นข้อมูล อภิปราย  
การน าเสนอ ผ่านกระบวนการท างานกลุม่  

2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

กนก จันทรา (2557, 9) ไดท้ าการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ังคมศึกษา
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความรบัผิดชอบต่อสังคมของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน แผนการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษาแบบปกติ แบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหา และแบบ
วดัพฤติกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม  ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ไดร้บัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้งัคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มีความสามารถในการแกปั้ญหา หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ังคม
ศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแก้ปัญหา สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูส้งัคมศึกษาแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) นกัเรียนที่ไดร้บั
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้งัคมศึกษาโดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมหลงัเรียน
สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 4) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดักิจกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรูส้งัคมศกึษาแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

นนทกร อรุณพฤกษากุล (2559, 109) ไดท้ าการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหา เรื่อง พันธุศาสตร ์ที่ได้รบัการจัดการเรียนรูผ้่านกิจกรรม
วิทยาศาสตรท์ี่ใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการวิจยัพบว่าในการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เรื่อง 
พันธุศาสตร ์มีแนวทางคือ ครูต้องใชส้ถานการณ์ปัญหาที่น่าสนใจและมีโอกาสเกิดขึน้หรือเป็น
สถานการณ์ที่นักเรียนสามารถพบเจอในชีวิตประจ าวัน  ครูต้องจัด ให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม
ระหว่างท ากิจกรรม ครูตอ้งรกัษาเวลาในการจัดกิจกรรม ครูควรแจกใบความรูห้รือแนะน าแหล่ง
เรียนรูเ้พิ่มเติม ครูไม่ควรแจกเอกสารทั้งหมดในครัง้เดียวตั้งแต่เริ่มสอน และครูตอ้งเรียกเก็บใบ
กิจกรรมเพียงครัง้เดียว และผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  .05 ซึ่งหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุก เนื ้อหา และ
ความสามารถในการแกปั้ญหาของนกัเรียนระหว่างหวัขอ้เนือ้หามีความแตกต่างกนั .05 

วิจิตรา นพรตัน ์(2559, 115) ไดท้ าการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
รายวิชาประวัติศาสตร ์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 ที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานรว่มกบัผงักราฟิก โดยใชเ้ครื่องมือในการวิจยัประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังกราฟิก 2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รายวิชา
ประวติัศาสตร ์ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจยัพบว่า การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังกราฟิกอยู่ในเกณฑ์การสอดคล้องที่ยอมรบัได้ส่งผลให้คุณภาพของ
รูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัผงักราฟิกมีความเหมาะสมและน าไปจดัการ
เรียนรูไ้ดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งนกัเรียนที่เรียนวิชาประวติัศาสตรโ์ดยใชก้ารจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกับผังกราฟิกมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

นฤมล หน่อนิล (2554, 66) ไดท้ าการศึกษาเรื่องผลของการใชโ้ปรแกรมการเรียน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการท างานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ โดยใชเ้ครื่องมือในการวิจยั คือ โปรแกรมการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน โดยจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรสัปดาหล์ะ 2 ครัง้ ใชเ้วลาครัง้ละ 60 นาที เป็นเวลา 6 สัปดาห ์รวมทั้งสิน้ 12 ครัง้ 
และแบบวัดความสามารถในการท างานเป็นทีมที่สรา้งขึน้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ
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ชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 25 ขอ้ ผลการวิจยัพบว่า หลงัการจดัการเรียนรูน้กัเรียนกลุ่มทดลองที่การ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีคะแนนความสามารถในการท างานเป็นทีมสงูกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการจัดการเรียนรูน้ักเรียนกลุ่มทดลองที่ใชก้าร
เรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีคะแนนความสามารถในการท างานเป็นทีมสูงกว่านักเรียนกลุ่ม
ควบคมุที่ไม่ไดใ้ชโ้ปรแกรมการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ทิตติยา มั่ นดี  เชษฐภูมิ  วรรณไพศาล และชรินทร์ มั่ งคั่ ง (2562, 118) ได้
ท าการศึกษาการจดัการเรียนรูแ้บบปัญหาเป็นฐานวิชาสงัคมศึกษาเพื่อพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการคิดแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรคข์องนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตวัอย่างใน
การวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
จ านวน 35 คน ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 1) แผนจดัการเรียนรูโ้ดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบวัดทักษะการคิด
แกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรค ์ ผลการวิจยั คือ 1) ผลการพฒันาแผนจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
เรื่องปัญหาสงัคมไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งการพฒันาแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ
ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสามารถ
จดัท าแผนการจดัการเรียนรูแ้บบปัญหาเป็นฐานรวมทัง้หมดจ านวน 8 ซึ่งแผนการจดัการเรียนรูท้ี่
พัฒนาขึน้สามารถพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนได้รวมไปถึงช่วยเสริมสรา้งทักษะการคิด
แก้ปัญหาเชิงสรา้งสรรค์โดยมีกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
สอดคลอ้งกับทักษะการเรียนรูข้องผูเ้รียนในศตวรรษที่  21  มีค่าความสอดคลอ้งเท่ากับ 0.82 2) 
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และ 3)  นกัเรียนมีทกัษะการคิดแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรคเ์รื่องปัญหาสงัคมไทยมีค่าเฉลี่ย
ระดับการคิดแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรค์โดยรวมเท่ากับ 3.44 อยู่ในเกณฑร์ะดับดีและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.49 

2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Tan (2000 อ้างถึงใน นฤมล หน่อนิล, 2554, 20) ได้ท าการศึกษาผลของการ

เรียนรูข้องนกัเรียนโพลีเทคนิค ชัน้ปีที่ 1 จ านวน 158 คน โดยใชก้ารจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานที่มีผลต่อพฒันาการคิดสรา้งสรรค ์โดยเปรียบเทียบการคิดสรา้งสรรคร์ะหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคมุ ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานมีคิดสรา้งสรรคส์ูง
กว่านกัเรียนท่ีเรียนในรูปแบบปกติ 
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Klegeris, Bahniwal and Hurren (2013 อ้างถึงใน นนทกร อรุณพฤกษากุล, 
2559, 58) ไดท้ าการศึกษาความสามารถในการแกปั้ญหาทั่วไปของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 ที่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานส าหรบัชัน้เรียนขนาดใหญ่และนกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 ที่ไม่ไดร้บัการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมีความสามารถในการแกปั้ญหาทั่วไปหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในขณะที่นกัศกึษาที่ไม่ไดร้บัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานนัน้ ผลคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทั่วไประหว่างหลังกับก่อนเรียนไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

Mohd (2015, 51) ไดท้ าการศึกษาประโยชนข์องการน าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานหรือ Problem-based Learning (PBL) มาใช้ในวิชาภูมิศาสตร ์ซึ่งพัฒนาการ
ทางดา้นมโนทศันใ์นการเรียนวิชาภูมิศาสตรข์องนกัเรียนดีขึน้ และพฒันาการดา้นพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนวิชาภูมิศาสตรดี์ขึน้ ซึ่งการเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน  สามารถ
กระตุ้นให้นักเรียนสนใจและมีส่วนร่วม อีกทั้งนักเรียนยังมีบทบาทในการสรา้งบรรยากาศการ
เรียนรูใ้นชัน้เรียนไปในทางที่ดีขึน้ หลงัจากการจดักิจกรรมและการท าแบบทดสอบหลงัเรียน แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงในการน าความรูท้ี่ เรียนไปตอบปัญหาที่ได้รบัมา และ
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึน้กว่าเดิม แสดงใหเ้ห็นไดว้่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรูแ้บบ Active Learning ที่เป็นประโยชนแ์ละเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัใน
ศตวรรษท่ี 21  

Daina, Fran, and Dameon (2016, 216) ได้ท าการศึกษาการน าการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานมาใชใ้นวิชาสังคมวิทยาของนกัศึกษาปรญิญาตรี ซึ่งการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับเป้าหมายของสังคมวิทยาในการ
สง่เสริมความคิดสรา้งสรรคเ์ก่ียวกบัโลกสงัคม สามารถเปลี่ยนแปลงบทบาทของนกัศึกษาจากการ
เป็นผูฟั้งใหเ้ป็นผูท้ี่กระตือรือรน้ในการสรา้งองคค์วามรูจ้ากการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานซึ่งเป็น
ปัญหาสงัคมที่เกิดขึน้ จึงเป็นโอกาสที่จะสามารถฝึกฝนทักษะการวิชัย และความสามารถในการ
แกปั้ญหา อีกทัง้สรา้งความน่าสนใจใหแ้ก่นกัศกึษาในการเรียนรู ้ซึ่งการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานมีความเหมาะสมแก่การน าไปใชจ้ัดการเรียนรูเ้พื่อสรา้งเสริมประสบการณ์การเรียนรูใ้ห้
กวา้งขวางและหลากหลาย  

จากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ปรากฏว่า การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานในงานวิจยัต่าง ๆ มีการศึกษา
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เก่ียวกับการคิดวิเคราะห ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสรา้งสรรค ์การคิดแกปั้ญหา 
การเสริมสรา้งความรบัผิดชอบต่อสังคม และการเสริมสรา้งการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม โดยใช้
ปัญหาเป็นเครื่องมือในการศึกษาองคค์วามรูต่้าง ๆ ซึ่งปัญหานัน้น ามาจากประสบการณต์รงหรือ
กรณีตวัอย่าง เพื่อพัฒนาการคิดคิดและการท างานในดา้นต่าง ๆ ได ้อย่างไรก็ตามผูว้ิจัยยงัพบว่า
การคิดวิเคราะห ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างสรา้งสรรค ์นัน้เป็นส่วนหนึ่งของการ
พฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อ  

3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
3.1 ความเป็นมาของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบถูกคิดค้นขึน้โดย เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน (De Bono, 
1996, 5-6) ซึ่งเกิดเมื่อปีคริสตศ์กัราช 1935 ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นอาจารยม์หาวิทยาลยัออก
ฟอรด์ ลอนดอน เคมบรดิจ ์และฮาวารด์ เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน มีความถนัดในดา้นการพัฒนาทกัษะ
การคิด เขาสนใจเรื่องการกลไกการท างานของสมองและใชเ้วลากว่า 20 ปี เพื่อศึกษาการพัฒนา
ทักษะการคิด เพื่อคิดค้นวิธีที่จะช่วยให้มนุษย์คิดอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมอย่างรอบด้าน มี
ความคิดสรา้งสรรค ์และมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ยังผูก้่อตัง้ Cognitive Research Trust  ที่ได้
ด าเนินจดัการเรียนรูท้ี่เนน้พฒันาทกัษะการคิดใหก้บัหลากหลายโรงเรียน ประมาณปีคริสตศ์กัราช 
1970 เขาคิดคน้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking hats) ก าหนดกรอบความคิดออกเป็นดา้น
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จ านวน 6 ด้าน ตามสีของหมวก วิธีคิดแบบหมวกหกใบสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนรูไ้ดดี้ สถานศกึษาประเทศต่าง ๆ ก็น าวิธีการของเทคนิคการคิดแบบ
หมวก 6 ใบไปใชอ้ย่างแพรห่ลาย และในปัจจบุนันกัการศึกษาไทยหลายท่านไดใ้หค้วามส าคญักบั
เทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบเช่นกนั 

3.2 ความหมายและองคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 
ใบ 

De Bono (1985, 23) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบเป็น
วิธีการที่เป็นมิติแห่งการคิดอย่างรอบดา้น และคิดไดอ้ย่างหลากหลายโดยใชส้ีของหมวกเป็นตัว
ก ากบัความคิดทัง้ 6 สี 6 ใบ ไดแ้ก่ หมวกสีขาว หมวกสีแดง หมวกสีด า หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว 
และหมวกสีฟ้า ซึ่งหมวกแต่ละสีจะมีความหมายที่เป็นกรอบแนวคิด ดงันี ้

1. สีขาว เป็นสีที่เป็นกลางทางความคิดปราศจากอคติไม่ล  าเอียง ซึ่งหมวกสีขาว
จะมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจรงิและตวัเลข 
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2. สีแดง เป็นสีที่แสดงถึงความโกรธ ความเดือดของอารมณ ์ซึ่งหมวกสีแดงจะมี
ความเก่ียวขอ้งกบัมมุมองดา้นอารมณ ์

3. สีด า เป็นสีที่มืดมนและจริงจัง ซึ่งหมวกสีด าจะมีความเก่ียวขอ้งกับสิ่งที่ตอ้ง
ระวงั หรือขอ้ค าเตือน แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดที่เป็นจดุอ่อน 

4. สีเหลือง เป็นสีที่มีการส่องสว่าง ใหค้วามรูไ้ปในทางบวก หรือไปในทางที่ดี ซึ่ง
หมวกสีเหลืองจะมีความเก่ียวขอ้งกบัมมุมองความคิดในแง่บวกรวมถึงความหวงัดว้ย 

5. สีเขียว เป็นสีของพืช และความอุดมสมบูรณ์ การเจริญเติบโต ซึ่งสีเขียงจะมี
ความเก่ียวขอ้งกบัความคิดรเิริ่ม หรือความคิดสรา้งสรรคใ์หม่ ๆ 

6. สีฟ้า เป็นสีของความเยือกเย็น อยู่เหนือทุกสิ่ง ซึ่งสีฟ้าจะมีความเก่ียวขอ้งกับ
การควบคมุ การตดัสินใจ รวมทัง้การจดัการกระบวนความคิดและการใชห้มวกสีต่าง ๆ  

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550a, 1) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธี
คิดแบบหมวก 6 ใบเป็นการเรียนรูโ้ดยใชห้มวกค าถาม มุ่งพัฒนาการคิดของนกัเรียนให้เป็นระบบ 
ประเด็นส าคัญคือการกระตุน้ให้นักเรียนได้คิดตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบที่ถูกตอ้ง ค าถาม
ส่วนมากจะเป็นค าถามที่จุดประกายใหน้ักเรียนเริ่มคิด เกิดความสงสยัและอยากแสวงหาค าตอบ
ดว้ยการใชค้ าถามตามหมวกความคิดทั้ง 6 ใบ ของ ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน ซึ่งสามารถพัฒนา 
การคิด อารมณ ์ความรูส้ึกของนกัเรียนโดยการใชห้มวกแต่ละสีเป็นตวัก ากบักรอบแนวความคิดใน
การตัง้ค าถามเพื่อแสวงหาค าตอบ ดงันี ้

1. สีขาว เปรียบเสมือนความเป็นกลาง แสดงการคิดเก่ียวกับขอ้เท็จหรือขอ้จริง
ต่าง ๆ  

ตวัอย่างในการตัง้ค าถาม 
1.  มีขอ้เท็จจรงิอะไรบา้งจากสถานการณที่ใหอ่้าน 
2. ขอ้มลูนีห้ามาไดด้ว้ยวิธีการใด 
3. สงัเกตเห็นอะไรขา้งจากการทดลอง 
4. โจทยปั์ญหาที่ก าหนดใหบ้อกขอ้มลูอะไร 

2. สีแดง เปรียบเสมือนไฟความรูส้ึกโกรธ แสดงการคิดการแสดงออกทางอารมณ ์
ความรูส้กึดีใจเสียใจ ความประทบัใจ ความสนกุสนานรา่เรงิ หรือลางสงัหรณ ์

ตวัอย่างในการตัง้ค าถาม 
1. รูส้กึอย่างไรเมื่อคณุอ่านสถานการณน์ีแ้ลว้ 
2. คณุพอใจกบัชิน้งานของคณุหรือไม่ 
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3. ภาพนีใ้หอ้ารมณค์วามรูส้กึอย่างไร 
3. สีด า เปรียบเสมือนความมืดครึม้ การมองอย่างระมัดระวัง สุขุม รอบคอบ 

แสดงการคิดที่เก่ียวกับผลกระทบ การหาขอ้บกพร่อง หาเหตุผลในการปฏิเสธ ตรวจสอบความ
เป็นไปไดแ้ละความเหมาะสม 

ตวัอย่างในการตัง้ค าถาม 
1. เรื่องนีม้ีจดุอ่อนตรงไหน 
 2. อะไรคือสิ่งที่ยุ่งยากและเป็นปัญหา 
3. การทดลองครัง้นีม้ีความบกพรอ่งอะไรบา้ง 

4. สีเหลือง เปรียบเสมือนความสว่างไสว การมองในดา้นบวก แสดงความคิดใน
ขอ้ดี จดุเด่น เป็นประโยชน ์โดยไม่มีเหตจุงูใจใด ๆ  

ตวัอย่างในการตัง้ค าถาม  
1. ละครเรื่องนีม้ีขอ้ดีอย่างไร 
2. เหตผุลของเพื่อนมีคณุค่าอย่างไร 
3. รายการนีม้ีประโยชนอ์ย่างไรบา้ง 

5. สีเขียว เปรียบเสมือนการเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ แสดงความคิดใน
มมุมองที่แปลกใหม่ เนน้การคิดสรา้งสรรค ์

ตวัอย่างในการตัง้ค าถาม 
1. การแกปั้ญหาในที่นีม้ีทางเลือกก่ีแนวทาง 
2. ถา้ตอ้งการจ าใหภ้าพสวยขึน้จะใชว้ิธีการใดแกไ้ขไดบ้า้ง 
3. เสือ้ผา้เหลา่นีส้ามารถประยกุตใ์หเ้หมาะกนัอย่างไรไดบ้า้ง 

6. สีฟ้า เปรียบเสมือนความเยือกเย็น ทอ้งฟ้ากวา้งใหญ่อยู่เหนือทุกอย่าง แสดง
การคิดที่เก่ียวกับการจัดระเบียบ การควบคุมสิ่งต่าง ๆ ให้อยู่ในระบบ เพื่อให้เกิดข้อสรุป การ
มองเห็นภาพรวม และการด าเนินการเป็นขัน้ตอน 

ตวัอย่างในการตัง้ค าถาม 
1. นกัเรียนวางแผนกิจกรรมในวนัหยดุอย่างไรบา้ง 
2. ขัน้ตอนในการกวาดบา้นตอ้งเริ่มจากขัน้ตอนใด 
3. จากข่าวที่อ่านสามารถสรุปไดอ้ย่างไร 
4. จากการเรียนในวนันีส้รุปเนือ้หาไดอ้ย่างไร 
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สคุนธ ์สินธพานนท ์(2555, 173) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 
6 ใบ (Six Thinking Hats) ซึ่งเป็นแนวคิดของ เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน (Edward De Bono)  นั้น เป็น
การจดัการเรียนรูท้ี่ฝึกฝนและเนน้ใหน้กัเรียนไดพ้ัฒนาการคิดอย่างรอบดา้น การคิดที่หลากหลาย
มมุมอง ไม่ยึดติดกบัความคิดเพียงดา้นเดียว กล่าวไดว้่าเมื่อนกัเรียนไดพ้บเจอสถานการณต่์าง ๆ 
ในชีวิต ก็จะสามารถคิดได้หลายมุมมองโดยพิจารณาจากหมวกทั้ง 6 ใบ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การสอนในลกัษณะนีฝึ้กใหน้กัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห ์แลว้
สรุปเป็นองคค์วามรูข้องตนเองเกิดเป็นประสบการณ์ จะสรา้งทักษะการคิดใหน้ักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

ชยัวฒัน ์สทุธิรตัน ์(2558, 376) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 
ใบของเอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน เป็นเทคนิคที่ช่วยในการพฒันานกัเรียนใหม้ีความคิดสรา้งสรรค ์การคิด
แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สูงขึน้ ซึ่งเทคนิคนี ้จะใช้ได้ดีเมื่อ
นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูผ้่านกระบวนการกลุม่ 

จากการศึกษาความหมายและองคป์ระกอบของการจัดการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบ
หมวก 6 ใบ พบว่านกัการศึกษาไดอ้ธิบายความหมายและองคป์ระกอบของการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบไวค้ลา้ยคลึงกัน สามารถสรุปไดว้่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบ
หมวก 6 ใบ เป็นการพัฒนาความคิดอย่างรอบดา้น โดยไม่ยึดติดแต่ความคิดในดา้นเดิม ๆ ที่ตน
ถนดั เป็นเทคนิคที่อาศยัสีของหมวกแต่ใบเป็นตวัก าหนดกรอบการคิดอย่างเป็นระบบและแตกต่าง
กนัออกไป ซึ่งหมวกแต่ละใบจะมีค าถามที่ทา้ทายกระตุน้ความคิดนกัเรียน องคป์ระกอบของหมวก
ทัง้ 6 ใบนั้น ไดแ้ก่ สีขาว คือ หมวกแห่งข้อเท็จจริง, สีแดง คือ หมวกแห่งอารมณ์ความรูส้ึก, สีด า 
คือ หมวกแห่งความผิดหวงัหรือจดุอ่อน, สีเหลือง คือ หมวกแห่งประโยชน ์ขอ้ดี และจดุเด่น, สีเขียว 
คือ หมวกแห่งการคิดอย่างสรา้งสรรค,์ สีฟ้า คือ หมวกแห่งการควบคุมหรือตดัสินคณุค่า ซึ่งหมวก
ทั้ง 6 ใบนี ้สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งอารมณ ์
ความรูส้กึ และการใหเ้หตผุลของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี 

3.3 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
De Bono (1992, 18-19) กล่าวว่า ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 

6 ใบ มีแนวทางในการจดัการเรียนรูใ้นขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. ขัน้น า (Lead-in) เป็นการแนะน าใหท้ราบสิ่งที่จะสอน 
2. การชี ้แจงรายละเอียด (Explanation) เป็นการอธิบายเก่ียวกับสิ่งที่จะสอน 

ความหมาย บทบาทและกรอบแนวคิดของหมวกแต่ละใบใหค้รบทกุใบทกุสี 
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3. การสาธิต (Demonstration) เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงการใชห้มวกที่มีลกัษณะสี
และลกัษณะการคิดแตกต่างกนัออกไป พรอ้มทัง้อธิบายและแนะน าตวัอย่างเพื่อสรา้งความเขา้ใจ
ใหแ้ก่นกัเรียน 

4. การฝึกปฏิบติั (Practice) เป็นขัน้ตอนที่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ช่หมวกทัง้ 6 
ใบจากสถานการณ์จ าลองต่าง ๆ ที่ครูก าหนดขึน้ โดยครูตอ้งพยายามใหน้กัเรียนไดฝึ้กใชห้มวกให้
ครบทัง้ 6 ใบ ในขัน้ตอนนีจ้ะฝึกใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัตนตามบาบาทของหมวกที่สวมใส ่เพื่อที่จะได้
มีโอกาสแสดงบทบาททางความคิดที่หลากหลายเป็นการฝึกประสบการณ์ทางความคิดไปพรอ้ม
กนัดว้ย 

5. การหารายละเอียดเพิ่มเติม (Elaboration) เป็นร่วมกันระดมสมองอภิปราย
เพื่อคน้ควา้รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อความชดัเจนในความคิดไม่ใหเ้กิดความสบัสน 

6. การสรุป (Conclusion) เป็นการเรียบเรียงสิ่งที่ผ่านการคิด และทบทวนโดยจะ
เนน้ประเด็นที่ส  าคญัเพื่อใหเ้ห็นผลที่เกิดจากความคิด เช่น ประโยชน ์ขอ้ดี ขอ้เสีย 

สคุนธ ์สินธพานนท ์(2555, 177) กล่าวว่า ขัน้ตอนในการจัดการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิด
แบบหมวก 6 ใบ นัน้ ในการใชห้มวกแต่ละสีแต่ละใบ สามารถใชไ้ดก้่อนหลงัในรูปแบบใดก็ได้ ไม่
จ ากดัครัง้ ไม่มีแนวทางที่ตายตวั แต่หมวกสีฟ้านัน้ จะเป็นหมวกที่ผูน้  าอภิปรายควรจะเป็นผูน้  าใน
จุดเริ่มตน้แลว้บอกกติกาขัน้ตอนในการอภิปราย และการใชห้มวกสีฟ้าควรใชใ้นขัน้ตอนการสรุป
ดว้ย 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550a, 5-7) กล่าวว่า ขั้นตอนในการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบนัน้มีขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู ้ดงันี ้

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ กระตุน้ความสนใจของ
นักเรียนให้อยากค้นหาความรูเ้พื่อแสวงหาค าตอบ โดยใช้สื่อที่หลากหลายประกอบกับการใช้
ค าถามที่น่าสนใจ 

2. ขัน้ด าเนินการสอน เป็นกิจกรรมที่อยู่ในขัน้ของการใชห้มวกแต่ละสีตัง้ค าถาม
เพื่อกระตุ้นความคิด ลักษณะกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม ซึ่งครู
สามารถออกแบบกรอบความคิดดว้ยการใชห้มวกแต่ละใบช่วยตั้งค าถามไดไ้ม่จ ากัดจ านวนครัง้ 
ตามความเหมาะสมของเนือ้หานัน้ ๆ 

3. ขั้นสรุป เป็นการสรุปความรูท้ี่ ได้ก าหนดจุดประสงค์ไว้ โดยนักเรียนจะใช้
กระบวนการกลุ่มร่วมกนัตอบปัญหาและสรุปรวมกนัเป็นองคค์วามรู ้เป็นภาพรวมของเรื่องที่ก าลงั
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ศึกษา ซึ่งครูจะเปิดโอกาสใหแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูก้ันผ่านการน าเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อหาขอ้สรุป
รว่มกนัและสงัเคราะหเ์ป็นองคค์วามรูใ้หม่ 

4. ขั้นประเมินผล ครูควรใชว้ิธีการประเมินที่หลากหลายกับนักเรียนในสิ่งที่ได้
เรียนรูจ้ากการร่วมท ากิจกรรมกระบวนการกลุ่ม ซึ่งไดจ้ากการสงัเกตพฤติกรรม การตรวจผลงาน 
เป็นตน้ 

จากการศึกษาขั้นตอนของการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  พบว่า
นกัการศึกษาไดอ้ธิบายขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบไวค้ลา้ยคลึงกัน 
สามารถสรุปไดว้่า ในการใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ครูจะเริ่มการใชห้มวกทัง้ 6 ใบ โดยการเริ่มใช้
จากใบไหนหรือสีไหนก่อนก็ไดไ้ม่มีขอ้บงัคบัที่เป็นกฎเกณฑ ์สามารถป้อนค าถามตามสีของหมวก
แต่ละใบไดต้ามความตอ้งการ เพื่อเป็นตัวช่วยในการพัฒนาทักษะการคิดย่างรอบดา้นและเป็น
ระบบของนักเรียน ซึ่งผูว้ิจัยจะน าวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบไปบูรณาการกับขัน้ตอนของการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดอย่างรอบดา้นและเป็นระบบ
ใหแ้ก่นกัเรียน 

3.4 บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
De Bono (1992, 18-19) กล่าวว่า บทบาทครูและนกัเรียนในการเรียนรู้โดยใชว้ิธีคิด

แบบหมวก 6 ใบนัน้มีลกัษณะบทบาทและหนา้ที่ ดงันี ้
บทบาทของครู 

ครูต้องจัดเตรียมเนือ้หา วิธีการสอน สื่อ และเครื่องมือวัดประเมินผลตาม
ธรรมชาติวิชาใหเ้อือ้ต่อการเรียนรูข้องนกัเรียน วางแผนการใชค้ าถามตามลกัษณะของหมวกสีต่าง 
ๆ ทั้ง 6 ใบให้สอดคล้องกับเนื ้อหาการเรียนรูห้รือจุดประสงค์ในการเรียนรูข้องนักเรียน  ฝึกตั้ง
ค าถามจากหมวกแต่ละสีในทุกขั้นตอนของการเรียนและสามารถสร้างค าถามใหม่ ๆ ขึน้มาได ้ 
ครูจะตอ้งสงัเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล เสริมแรงอย่างเหมาะสม ส่งเสริมใหน้กัเรียนได้
แสดงออกดว้ยการตัง้ค าถามหรือการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการคิด 

บทบาทของนกัเรียน 
นักเรียนตอ้งฝึกคิดดว้ยการตัง้ค าถามตามลกัษณะของหมวกแต่ละใบอย่าง

สม ่าเสมอ แสดงออกทางความคิด อย่างมีสติและสมาธิ ใหค้วามรว่มมือกบัครูและสมาชิกในกลุ่ม
ในการรว่มกนัปฏิบติักิจกรรมการเรียนรูใ้หส้  าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550a, 8) กล่าวว่า บทบาทครูและนกัเรียนใน
การเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบนัน้สามารถจ าแนกลกัษณะและหนา้ที่ได ้ดงันี ้



  39 

บทบาทของครูที่เอือ้ต่อการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
1. ครูจัดเตรียมเนือ้หา วิธีการสอน สื่อ เครื่องมือวัด และประเมินผล ตาม

ธรรมชาติวิชาที่จะสอน รวมทัง้สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการจดัการเรียนรู ้
2. ครูเลือกใชส้ื่อและแหลง่การเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมการเรียนรูแ้ละทกัษะการคิด

ของนกัเรียน 
3. ครูวางแผนการใชค้ าถามจากหมวก 6 ใบ เพื่อพัฒนาการคิดของนักเรียน

ใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาการเรียนรูห้รือจุดประสงคใ์นการเรียนรูข้องบทเรียน 
4. ครูตอ้งฝึกตัง้ค าถามจากบทบาทของหมวกแต่ละใบ 
5. ในการจัดการเรียนรู ้ครูสามารถตั้งค าถามจากหมวกแต่ละใบได้ในทุก

ขัน้ตอนของการด าเนินการสอน และสามารถสรา้งค าถามใหม่ ๆ ไดน้อกเหนือจากการเตรียมไว ้
6. ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล และให้การเสริมแรง  หรือ

ขอ้แนะน าอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
7. นักเรียนควรได้มีโอกาสในการตั้งค าถามเพื่อคิดอย่างรอบด้านอย่างมี

อิสระโดยมีครูเป็นผูค้อยสง่เสรมิ 
8. ครูสง่เสรมิใหน้กัเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากกลุ่มของตนเองดว้ยการฝึกฝน

การคิด ฝึกฝนแสวงหาความรู ้และฝึกความรบัผิดชอบ 
บทบาทของนกัเรียนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

1. นกัเรียนฝึกการคิดดว้ยการตัง้ค าถามตามบทบาทของหมวกแต่ละใบอย่าง
สม ่าเสมอ 

2. นกัเรียนใชก้ระบวนการกลุม่ในการปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู ้
3. นกัเรียนแสดงออกทางความคิดอย่างชดัเจนและมีเหตผุล 
4. นกัเรียนเรยีนรูอ้ย่างมีสติและมีสมาธิเพื่อเสรมิสรา้งปัญญาใหเ้กิดขึน้ 
5. นักเรียนควรให้ความร่วมมือกับครูและเพื่อนในการเรียนรู้เพื่อสร้าง

บรรยากาศในการเรียนรูท้ี่ดี 
จากการศึกษาบทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

พบว่านกัการศกึษาอธิบายบทบาทของครูและนกัเรียนในการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบไว้
ในลกัษณะที่คลา้ยคลึงกัน สามารถสรุปไดว้่า บทบาทของครูตอ้งมีการเตรียมการสอนในเนือ้หา
เป็นอย่างดี รวมทัง้ศึกษาแนวคิด ขัน้ตอนวิธีใชห้มวกทัง้ 6 ใบ อย่างละเอียดและถูกตอ้ง ไม่ว่าจะ
เป็นในการเลือกใชค้ าถาม หรือการตอบค าถามตามบทบาทของหมวกแต่ละใบ เพื่อไม่ใหเ้กิดความ
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สบัสนในการใชต้อนจดัการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัเรียน ครูตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น
อย่างเต็มที่ตามบทบาทของหมวกแต่ละใบ พรอ้มทั้งสงัเกตพฤติกรรมการใชง้านหมวกแต่ละใบ 
และผลงานของนักเรียนตามสภาพจริง ส่วนบทบาทของนักเรียนนั้นจะตอ้งมีความตั้งใจในการ
ปฏิบติักิจกรรมในการเรียน ฝึกการคิดดว้ยการใชแ้ละตอบค าถาม เพื่อเป็นการแสดงความคิดตาม
บทบาทของหมวกแต่ละใบที่ไดใ้ช ้ที่ส  าคญัควรใหค้วามร่วมมือในการเรียนและการปฏิบติักิจกรรม
ภายในกลุม่ 

3.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เรียนโดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
3.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

วิภาดา พินลา (2554, 94-96) ได้ท าการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรู ้4MAT กบัการจดัการเรียนรูแ้บบหมวกคิด 6 ใบ โดยใช้
เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูแ้บบ 4 MAT วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม เรื่อง เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจ าวัน ที่สรา้งขึน้แบ่งเป็น 6 แผน ใชเ้วลาเรียน 18 คาบ 
2) แผนการจัดการเรียนรูแ้บบหมวกคิด 6 ใบ  วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง 
เศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ที่สรา้งขึน้แบ่งเป็น 6 แผน ใชเ้วลาเรียน 18 คาบ 3) แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ีสรา้งขึน้เป็นแบบเลือกตอบ 5 
ตัวเลือก 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สรา้งขึน้เป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผลการวิจยัพบว่า 1) นักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบหมวกคิด 6 ใบ มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 2) หลงั
เรียนนกัเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 

วิภาณีย ์จิรธรภักดี (2554, 93-95) ไดท้ าการศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ชีววิทยาและความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไดร้บัการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานและการจัดการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ โดยใช้
เครื่องมือในการวิจยั คือ 1) แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้ป็นหาเป็นฐาน เรื่อง ระบบนิเวศ ที่สรา้ง
ขึน้แบ่งเป็น 4 แผนการจดัการเรียนรู ้ใชเ้วลาเรียน 16 คาบ 2) แผนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิค
การคิดแบบหมวกหกใบ เรื่อง ระบบนิเวศสร้างขึน้แบ่งเป็น 4 แผนการจดัการเรียนรู ้ใชเ้วลาเรียน 
16 คาบ 3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ท่ีสรา้งขึน้เป็นแบบเลือกตอบ 5 
ตัวเลือก 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สรา้งขึน้เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก ผลการวิจยั พบว่า 1) นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานและนกัเรียน
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ท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐาน มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 3) 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 4) นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานและนักเรียนที่ไดร้บัการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแ์ตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

นภัสวรรณ จงสอน (2556, 86) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห ์หน่วยเศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจดัการเรียนรูด้ว้ยการคิดแบบหมวกหกใบ โดยใชเ้ครื่องมือในการวิจัย 
คือ 1) แผนการจดัการเรียนรู ้2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวดัความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห ์4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดัการเรียนรูด้ว้ยการคิด
แบบหมวกหกใบ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดร้บัการจัดการ
เรียนรูด้ว้ยการคิดแบบหมวกหกใบ มีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.05 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนักเรียนหลงัเรียนโดยการจัดการเรียนรูด้ว้ย
การคิดแบบหมวกหกใบ มีคะแนนอยู่ในระดับดีรอ้ยละ 77.73 3) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
การจดัการเรียนรูด้ว้ยการคิดแบบหมวกหกใบ พบว่าภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
เห็นดว้ยมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นบรรยากาศ
การเรียนรู ้ดา้นประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการเรียนรูแ้ละดา้นการจดัการเรียนรู ้ตามล าดบั 

3.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Walter (1996, 10-15) ไดท้ าการศึกษาเทคนิคการคิดแสดงเหตุผลของเปียสนัต์

และการแสดงความคิดแบบหมวกหกใบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์กันระหว่าง
เทคนิคการแสดงเหตผุลของเปียสนัต ์โดยการโตแ้ยง้และการแสดงความคิดเห็นแบบหมวกหกใบ
ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ กลุ่มทดลองที่ใช้ คือ นักศึกษาในสถาบนัเทคโนโลยีโรเชสเตอร์ ใน
ประเทศองักฤษจ านวน 31 คน ผลการวิจยัพบว่า เทคนิคการคิดแสดงเหตผุลของเปียสนัต ์และการ
แสดงความคิดเห็นแบบหมวกหกใบมีสมัพนัธ์กนั ท าใหเ้กิดทกัษะการคิดมากขึน้ เนื่องจากการคิด
แสดงเหตุผลของเปียสันตเ์ป็นลักษณะนิสัยเฉพาะตอนเองที่ในการชอบถกถียงหรือโตแย้งและ
พยายามที่จะลม้ความคิดของคนอ่ืนดว้ยกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลที่เกิดจากการใหเ้หตุผล 
ส่วนการแสดงความคิดแบบหมวกหกใบเป็นรูปแบบที่พัฒนาขึน้อย่างเป็นระบบและเป็นขัน้ตอน 
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เช่น คิดใหถ้ึงเป้าหมาย มีสาระ รอบคอบ และสรา้งสรรค ์ดังนัน้เทคนิคการแสดงความคิดเห็นทั้ง
สองวิธีจึงมีความสมัพนัธก์นัและพบว่าผลการคิดทัง้สองวิธีไม่แตกต่างกนั 

Koray (2005 , 398) ท าการศึกษาการส ารวจความเข้าใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 เก่ียวกับการใชเ้ทคนิคหมวก
ความคิดหกใบและเทคนิคการแสดงรายการของคุณลักษณะ (Attribute Listing) ในรายวิชา
วิทยาศาสตร ์ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนมีความเชื่อว่าการใชเ้ทคนิคหมวกความคิดหกใบสามารถ
ท าใหค้วามคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมซึ่งยากที่จะเรียนรูส้  าหรบัพวกเขามีความชัดเจนมากขึน้  
พวกเขาสามารถเรียนรูไ้ดดี้ขึน้มีความสนุกสนานในการเรียนและง่ายต่อการอธิบายความคิดของ
พวกเขาโดยปราศจากความลังเลและสงสยัโดยการใชห้มวกความคิดหกใบเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู ้และพวกเขายงัมีความเห็นดว้ยว่าควรประยุกตใ์ชเ้ทคนิคหมวกความคิดหกใบใหเ้ขา้กบัทุก
รายวิชาไม่เพียงแค่การเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรเ์พียงเท่านั้น ส าหรบัการใชเ้ทคนิคการแสดง
รายการของคุณลักษณะพบว่า นักเรียนมีความคิดว่าพวกเขาไดร้บัการเรียนรูท้ี่จะหาขอ้มูลใหม่
ใหม่คลา้ยกบัการใชเ้ทคนิคหมวกความคิดหกใบและท าใหพ้วกเขาไดเ้รียนรูท้ี่จะรบัฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น และยิ่งไปกว่านัน้การเปิดโลกเห็นจินตนาการของพวกเขาท าใหพ้วกเขาไดเ้รียนรูว้ิธีการ
สรา้งความคิดที่หลากหลายบนพืน้ฐานของความคิดที่แปลก ๆ เหล่านัน้และพวกเขายงัมีความเห็น
อีกดว้ยว่านกัวิทยาศาสตรส์ามารถที่จะใชเ้ทคนิคนีใ้นการสรา้งนวตักรรมใหม่ ๆ ขึน้มาได ้

จากงานวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธี
คิดแบบหมวก 6 ใบ สามารถสรุปไดว้่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ จะช่วย
พฒันาความคิดของนกัเรียนใหม้ีความคิดที่หลากหลายและสามารถยอมรบัความคิดเห็นที่เกิดจาก
ความคิดของผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี การคิดในหลายแง่มุม เพื่อเป็นพื ้นฐานในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสรา้งสรรค์ไดเ้ป็นอย่างดี จึงเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรูท้ี่เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคัญ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือการเรียนรูอี้กดว้ย 
ผูว้ิจยัยงัพบว่าการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ นอกจากนีผู้ว้ิจยัยงัไม่พบว่ามีการน า
การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบมาใช้เพื่อการพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อโดยตรง  
แต่พบว่าทกัษะการคิดที่หลากหลาย การคิดในหลายแง่มมุ จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการน าไปสู่
การรูเ้ท่าทันสื่อได้ ผู ้วิจัยจึงเห็นว่าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ จะสามารถ
น าไปใชใ้นการจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้

 



  43 

4. การรู้เท่าทันส่ือ 
4.1 ความหมายของการรู้เท่าทันส่ือ 

Tallim (2003, 9) กล่าวว่า การรูเ้ท่าทนัสื่อเป็นความสามารถของบุคคลในการรบัรูส้ื่อ
พิจารณากรองขอ้มูลข่าวสารจากการวิเคราะห ์วิพากษ์กบัสื่อทุกรูปแบบ รวมไปถึงการตัง้ค าถาม
เก่ียวกบัสิ่งที่อยู่เบือ้งหลงัการผลิตสื่อ เช่น แรงจงูใจ ทนุ จดุประสงคแ์ละคณุค่าของสื่อ ซึ่งสิ่งเหลา่นี ้
ลว้นเป็นปัจจยัที่มีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อการผลิตขอ้มลูข่าวสารของสื่อ 

Potter (2001, 6) กล่าวว่า ความหมายของการรูเ้ท่าทันสื่อที่เป็นที่ยอมรบักันทั่วไป 
คือ การที่เราสามารถวิเคราะห ์วิจารณ ์ประเมินค่าสื่อได ้สามารถอ่านสื่อออก ไม่ตกเป็นเหยื่อของ
สิ่งที่สื่อน าเสนอง่าย ๆ มีภูมิคุม้กนัทางปัญญาที่สามารถแยกแยะและสงัเคราะหโ์ลกความเป็นจริง
และโลกที่สื่อสรา้งขึน้มาได ้ย่ิงไปกว่านัน้ คือ การที่เราสามารถใชส้ื่อเพื่อการสื่อสารไดห้ลากหลาย
รูปแบบเพื่อจดุประสงคข์องตนเองได ้

เทอดศกัดิ์ ไมเ้ทา้ทอง (2557, 74) กล่าวว่า การรูเ้ท่าทนัสื่อเป็นทกัษะการด าเนินชีวิต
ที่ส  าคัญของประชาชนในยุคศตวรรษที่ 21 เนื่องจากวิวัฒนาการของสื่อในสมัยใหม่นั้นมีความ
ซบัซอ้นและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนควรที่จะเรียนรู้
วิธีการรู ้เท่าทันสื่อในการเข้าถึง การประเมิน การวิเคราะห์ และการสร้างสื่อ เพื่อเกิดเป็น
ความสามารถที่ส  าคญัในการตดัสินใจเลือกรบัข่าวสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2555, 58) กล่าวว่า การรูเ้ท่าทันสื่อ คือ การที่บุคคลมีทักษะในการ
วิเคราะหส์ื่อเพื่อใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบที่เป็นเนือ้หาสาระของสื่อประเภทนั้น ๆ ไดอ้ย่างรูเ้ท่าทัน
และรูต้วั รวมทัง้สามารถตัง้ค าถามต่อการเกิดขึน้ของสื่อประเภทนัน้ ๆ ว่าสื่อมีจดุประสงคอ์ะไรบา้ง
ที่ตอ้งการจะสื่อสารกบับุคคล และสื่อนัน้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ในระดบัมากหรือนอ้ยเพียงใดซึ่ง
ทักษะการใชส้ื่ออย่างรูต้ัวนัน้ ผูร้บัสารตอ้งแสวงหาขอ้มูลจากสื่อแหล่งต่าง ๆ เพิ่มเติม โดยเลือก
เขา้ถึงสื่อที่หลากหลาย และสามารถที่จะใชป้ระโยชนจ์ากสื่อ โดยมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาสื่อต่าง ๆ 
ใหดี้ขึน้ เช่น การน าเสนอขอ้ผิดพลาดหรือรอ้งเรียนเมื่อพบสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม และ
เรียกรอ้งสิทธิในฐานะผูบ้รโิภคสื่อในชีวิตประจ าวนั 

ศูนยเ์รียนรูสุ้ขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (2558, 3) 
กล่าวว่า การรูเ้ท่าทนัสื่อ คือ การที่เรารูจ้กัคิดวิเคราะห ์ตัง้ขอ้สงสยั ตลอดจนตัง้ค าถาม ต่อสิ่งที่สื่อ
น าเสนอ ว่าสิ่งที่สื่อน าเสนอนั้นมีความจริงมากหรือน้อยเพียงใด สื่อมีจุดประสงค์หลักหรือ
จุดประสงคแ์อบแฝงในการน าเสนอหรือไม่ โดยที่เราไม่หลงเชื่อสื่อนัน้ในทันที จากการไดอ่้าน ได้
ฟัง หรือการรบัชม 
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กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ (2562, 28) กล่าวว่า การรูเ้ท่าทันสื่อ คือ 
ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการสื่อสารด้วยสื่อรูปแบต่าง ๆ โดยสามารถรบัรู ้จดจ า แปลความ 
วิเคราะห ์ประเมินค่าของสื่อไดอ้ย่างชัดเจน อีกทัง้ยงัมีความสามารถในการสรา้งการสื่อสารผ่าน
สื่อรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างหลากหลายเพื่อสื่อสาร หรือตอบโตไ้ปยังผูร้บัสารอ่ืนไดอ้ย่างเหมาะสม 
สรา้งสรรค ์และมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ  พบว่านักการศึกษาอธิบาย
ความหมายของการรูเ้ท่าทันสื่อ ไวใ้นลกัษณะที่คลา้ยคลึงกัน สามารถสรุปไดว้่า การรูเ้ท่าทันสื่อ
เป็นทกัษะและความสามารถของบุคคลที่จะรบัรู ้เขา้ถึง ขอ้มลูที่ตนตอ้งการในฐานะผูบ้รโิภคสื่อ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์ท าความเขา้ใจ ประเมินค่าสื่อ สามารถสรา้งสรรคแ์ละผลิตสื่อใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้แสดงออก และเผยแพร่ความคิดของตนบนพืน้ฐานของจรยิธรรมและมีความ
รบัผิดชอบ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการคิดเพื่อไม่ใหต้กเป็นเหยื่อของสื่อที่มีหลากหลายใน
โลกนี ้ 

4.2 ความส าคัญของการรู้เท่าทันส่ือ 
เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง (2557, 79) กล่าวว่า การรูเ้ท่าทันสื่อหรือการศึกษาสื่อมี

ความส าคญัที่เป็นการใหอ้ านาจแก่พลเมืองในการสรา้ง และพฒันาทกัษะความสามารถที่จ  าเป็น
ต่อการเข้าใจการท างานของสื่อ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์  
การประเมินการใชส้ื่อทัง้ในชีวิตประจ าวนัหรือในดา้นการประกอบอาชีพ 

กาญจนา แกว้เทพ (2544, 428) กล่าวว่า นักวิชาการสื่อมวลชนมีการตัง้ขอ้สังเกต
อิทธิพลของสื่อที่เขา้มามีบทบาทในสงัคมสมัยก่อนและสังคมสมัยใหม่ ซึ่งลกัษณะที่แตกต่างกัน
ของทั้ง 2 ยุคสมัยคือการก่อตัวและเพิ่มขึน้ของสถาบันสื่อมวลชนทั้งในทิศทางของปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งมีจ านวนมากขึน้และเขา้มามีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของผูค้นและการเป็นไปของ
สงัคมโดยภาพรวม อาจกล่าวไดว้่าสถาบนัสื่อมวลชนไดย้ึดครองพืน้ที่ชีวิตของผูค้นและสงัคมส่วน
ใหญ่ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั และยงัมีผูค้นอีกมากท่ีขาดความเขา้และการรูเ้ท่าทนัสื่อ จึงสง่ผล
ให้เกิดแนวคิดที่ จะต้องเรียนรู้เพื่ อให้มีการรู ้เท่าทันสื่อ  ที่ เรียกว่า Media Literacy, Media 
Education, Media Awareness 

พรทิพย์ เย็นจะบก (2546 , 118) กล่าวว่า การรู ้เท่าทันสื่อเป็นแนวคิดที่ส  าคัญ
โดยเฉพาะในยุคที่ขอ้มลูข่าวสารมีมากมาย ซึ่งเป็นยุคที่มีการใชส้ื่อและการบรโิภคสื่อมากขึน้อย่าง
รวดเร็ว เมื่อเรารูเ้ท่าทันสื่อโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อของสื่อนั้นก็จะลดลง และเลือกบริโภคสื่อได้
อย่างเหมาะสม 
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อษุา บิก้กิน้ส ์(2555, 151) กลา่วว่า ความส าคญัของการรูท้่าทนัสื่อ คือ การเรียนรูว้่า
สื่อมีบทบาทหนา้ที่อย่างไรในการสรา้งภาพลกัษณห์รือมีส่วนในกระบวนการขดัเกลาสงัคมอย่างไร 
เพื่อน าไปสู่การสรา้งความเป็นประชาธิปไตยท าใหเ้กิดความเป็นธรรมในสงัคม โดยสรา้งสงัคมให้
เท่าเทียมกัน และตระหนักถึงความรบัผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นผูผ้ลิตสื่อ
และผูบ้ริโภคสื่อ ควรมีแนวทางในการปลูกฝัง ฝึกฝนใหเ้กิดทัศนคติที่ดีในบริโภคสื่อและผลิตสื่อ
อย่างสรา้งสรรค ์มีส่วนพัฒนาความรบัผิดชอบให้เกิดขึน้ในสังคมส่วนรวม ฉะนั้นผูบ้ริโภคสื่อมี
ความจ าเป็นที่จะตอ้งรูจ้กัคิดวิเคราะหแ์ละสามารถสื่อสารไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์ 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2555, 59) กล่าวว่า ในภาวะที่เราตอ้งด าเนินชีวิตประจ าวนัอยู่ในสงัคมที่มี
ขอ้มลูข่าวสารจ านวนมาก สื่อไดน้ าพาสารที่มากบัการเมือง การบรโิภคสินคา้หรือบรกิาร ตลอดจน
ค่านิยม ความเชื่อต่าง ๆ โดยมิอาจปฏิเสธได้ ซึ่งเป็นความจ าเป็นที่ เราจะตอ้งฝึกฝนเพื่อให้ที่เกิด
สติปัญญา และวิจารณญาณ  ในการเลือกรับข่าวสาร ไตร่ตรอง และใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน ์การรูเ้ท่าทนัสื่อเป็นทกัษะที่ตอ้งเกิดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนเกิดความช านาญเพราะ
สื่อมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซบัซอ้นมากขึน้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่ตอ้งฝึกฝนให้
ทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อนีเ้กิดขึน้ในเด็กโดยฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอในทุกสถานการณ์ของชีวิต เช่น  
ในครอบครวั หอ้งเรียน ชุมชน หรือสงัคม ในหลายประเทศเริ่มมีการฝึกฝนเด็กตัง้แต่อนุบาลจนถึง
ระดับมหาวิทยาลยั ซึ่งยังไม่มีเกิดขึน้ในประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นในการอาศัยเครือข่ายหรือ
องคก์รภาคสงัคมเขา้มารว่มกนัสรา้งพลเมืองใหม้ีทกัษะรูเ้ท่าทนัสื่อทัง้ส  าหรบัเด็กและผูใ้หญ่ 

เทอดศกัดิ์ ไมเ้ทา้ทอง (2557, 79) การรูเ้ท่าทันสื่อหรือการศึกษาสื่อมีความส าคัญที่
เป็นอ านาจแก่พลเมืองในการสรา้ง และพัฒนาสมรรถนะทัศนคติ และทักษะที่จ  าเป็นต่อความ
เขา้ใจหน้าที่ของสื่อ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีทักษะคิดวิเคราะห์ตามประเมินการใช้สื่อในการประกอบ
วิชาชีพ และการด าเนินชีวิตของบคุคล 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ (2562, 104) กล่าวว่า การเรียนรูเ้ท่าทัน
สื่อ ถือว่าเป็นทกัษะและความรูท้ี่จ  าเป็น อย่างยิ่งส  าหรบัเด็กและเยาวชนในยุคปัจจบุนัเพราะสื่อได้
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนั อีกทัง้ยงัมีอิทธิพลต่อความคิด พฤติกรรม และวิถีชีวิตของ
เด็ก และเยาวชน ดังนั้นการมีทักษะและความรูท้ี่ เท่าทันต่อสื่อจะมีส่วนช่วยใหเ้ด็กและเยาวชน
สามารถเลือกที่จะเปิดรบัและใชส้ื่อไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์

จากการศึกษาความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ พบว่านักการศึกษาอธิบาย
ความส าคัญของการรูเ้ท่าทันสื่อไวใ้นลกัษณะที่คลา้ยคลึงกัน สามารถสรุปไดว้่า การรูเ้ท่าทันสื่อ
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เป็นสิ่งส าคญัที่พลเมืองหลีกเลี่ยงไม่ได ้เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 สื่อเขา้มามีบทบาทและอิทธิพล
กบัสงัคมโลกเป็นอย่างมาก ท าการแทรกซึมเขา้ทุกกลุ่มของสถาบนัในสงัคมผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ซึ่งอาจแฝงมาดว้ยผลประโยชนใ์นรูปแบบของก าไรหรืออุดมการณ์ของสื่อ  โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนที่สื่อได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังมีอิทธิพล ต่อความคิดหรือ
พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  ฉะนั้นการรู ้เท่าทันสื่อมีความส าคัญ ในการสร้างสังคม
ประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความรบัผิดชอบใหเ้กิดขึน้ในสังคม ผ่านการเขา้ถึง การวิเคราะห ์
และประเมินค่าเพื่อตัดสินใจเลือกรับสื่ออย่างมีเหตุผล ในขณะเดียวกันการรูเ้ท่าทันสื่อเป็น
มาตรการหรือสิ่งที่บังคับใหส้ถาบันสื่อมวลชนจ าเป็นตอ้งผลิตสื่ออย่างสรา้งสรรคแ์ละมีคุณภาพ 
เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งสงัคมที่ดี 

4.3 องคป์ระกอบของการรู้เท่าทันส่ือ 
Center for Media Literacy (2008, 28) กล่าวว่า Learning for the 21st Century 

ไดท้ าการรายงานที่แสดงขอ้มูลใหเ้ห็นว่าการรูเ้ท่าทนัสื่อเป็นทักษะที่มีความจ าเป็นต่อการใชข้อง
บุคคลในศตวรรษที่ 21 ทัง้ในดา้นการศึกษา การประกอบอาชีพ หรือการใชช้ีวิตในรูปแบบต่าง ๆ 
ซึ่งสามารถจ าแนกองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้5 องคป์ระกอบ  

1. ทกัษะการเขา้ถึง (Access) เป็นทกัษะที่บคุคลท าความเขา้ใจเนือ้หาที่สื่อก าลงั
น าเสนอผ่านการจดจ าและรวบรวมข้อมูลที่ เป็นประโยชน์จากสิ่งที่ สื่อน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. ทักษะการวิเคราะห์ (Analyze) เป็นทักษะที่บุคคลแยกแยะประเด็นใน
การศึกษาสื่อ เพื่อท าความเข้าใจบริบทของสื่อที่ต้องการน าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
โครงสรา้งสื่อ รูปแบบเนือ้หา การล าดับเรื่อง รวมทั้งแนวคิดหรือค่านิยมต่าง ๆ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม หรือการเมือง  

3. ทักษะการประเมินสื่อ (Evaluate) เป็นทักษะที่บุคคลเชื่อมโยงสิ่งที่สื่อก าลัง
น าเสนอเขา้หบัประสบการณใ์นชีวิตของแต่ละบุคคลก่อนที่จะท าการตดัสินคุณค่าของสื่อนัน้ว่ามี
ความถกูตอ้งเหมาะสมอย่างไร 

4. ทักษะการสรา้งสรรค ์(Create) เป็นทักษะที่บุคคลสื่อสารเพื่อแสดงความคิด
ของตนเองโดยใชข้อ้ความตวัอกัษร เสียง หรือภาพผ่านการสรา้งสื่อในรูปแบบที่ตนสนใจไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อสรา้งสรรคก์ารสื่อสารใหม้ีประโยชนต่์อบุคคลอ่ืน  

5. ทักษะการมีส่วนร่วม (Participate) เป็นทักษะที่บุคคลมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย แสดงความคิดเห็น ในมมุมองของตนเองต่อสื่อรูปแบบต่าง ๆ  กบัสงัคมสว่นรวม 
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ศูนย์การรูเ้ท่าทันสื่อ (เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง 2557, 81-82; อ้างอิงจาก Center for 
Media Literacy, 2011) กล่าวว่า การรูเ้ท่าทนัสื่อมีแนวคิดมุ่งใหเ้ห็นความส าคญักบัผูผ้ลิตสื่อ ผูร้บั
สื่อ และเนือ้หาของสื่อ ถือว่าเป็นส่วนส าคญัในการเขา้ถึง การวิเคราะห ์การประเมิน และการสรา้ง
สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ของบุคคล จึงไดก้ าหนดค าถามส าคญั 5 ขอ้ เป็นการรูเ้ท่าทนัสื่อแบบสืบเสาะ 
ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามที่เกิดจากแนวคิดหลกั 5 ประการ (Five core concepts) ดงันี ้ 

1. การเป็นเจา้ของผลงาน เป็นแนวคิดเก่ียวกับการประกอบสรา้งเนือ้หาของสื่อ 
ค าถามหลกัคือ ผูส้รา้งข่าวสารนีคื้อใคร 

2. รูปแบบ เป็นแนวคิดเก่ียวกับการส ารวจรูปแบบการสร้างสรรค์สื่อ  มี
องคป์ระกอบมากมาย เช่น ประโยค ภาพ เสียง ซึ่งมีการสรา้งโดยมีการใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้ง
ตามหลกัของภาษานัน้ ๆ  ค าถามหลกัคือ วิธีการท่ีใชเ้พื่อดงึดดูความสนใจของผูร้บัสาร 

3. ผู้ร ับสื่อ เป็นแนวคิดเก่ียวกับความแตกต่างของผู้รบัสื่อที่มีประสบการณ์ที่
แตกต่างกนั การตีความของแต่ละคนอาจแตกต่างกนั แต่ผูร้บัสื่อตอ้งคิดผ่านการประกอบการสรา้ง
ของเนือ้หาของสื่อและยืนยันดว้ยหลกัฐาน ค าถามหลกัคือ ผูร้บัสื่อที่มีความแตกต่างกันเขา้ใจใน
ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัอย่างไร. 

4. เนือ้หา เป็นแนวคิดที่สื่อมีค่านิยมและทศันคติแฝงอยู่ ผูร้บัสื่อตอ้งสามารถใน
การตัง้ขอ้สงสยั หรือตัง้ค าถาม เพื่อเป็นส่วนช่วยใหผู้ร้บัสื่อตดัสินใจยอมรบัหรือปฏิเสธข่าวสารได ้
ค าถามหลกัคือ แนวทางการด าเนินชีวิต ค่านิยม และทัศนคติที่มีการน าเสนอหรือถูกตัดออกจาก
ขอ้มลูข่าวสารนีคื้ออะไร 

5. จุดมุ่งหมาย เป็นแนวคิดเก่ียวกับการพิจารณาจุดมุ่งหมายของสื่อ ซึ่งสื่อ
สว่นมากแลว้นัน้มกัจะแสวงหาผลก าไรหรือฐานอ านาจทางการเมือง ค าถามหลกัคือ ท าไมจึงมีการ
เผยแพรข่่าวสารนี ้

Potter (2014, 20) กล่าวว่า การรูเ้ท่าทันสื่อในขัน้สูงจ าเป็นตอ้งมีทักษะมากในการ
เรียนรูซ้ึ่งการสรา้งความรูข้ึน้มานัน้จะตอ้งอาศัยกระบวนการซึ่งจะตอ้งฝึกฝนทักษะต่าง ๆ จนเกิด
เป็นความช านาญในตวับคุคล การรูเ้ท่าทนัสื่อในขัน้สงูจึงมีความส าคญัซึ่งทกัษะเหล่านีไ้ม่ไดจ้  ากดั
อยู่เฉพาะการรูเ้ท่าทนัสื่อเท่านัน้ แต่ยงัสามารถใชท้กัษะขัน้สงูในชีวิตประจ าวนัได ้ในการวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของสื่อเป็นทกัษะที่ทา้ทายในการเรียนรูก้ารรูเ้ท่าทันสื่อไดอ้ย่างถูกตอ้ง ซึ่งทักษะที่
ส  าคญัในการรูเ้ท่าทนัสื่อขัน้สงูมีทัง้หมด 7 ทกัษะ ดงัต่อไปนี ้

1. การวิเคราะห์ เป็นวิธีการแยกข้อมูลออกเป็นองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความ
หลากหลายและมีสาระส าคัญ ในขณะที่เราพบขอ้ความที่สื่อแสดงออกมามากมายจ าเป็นต้อง
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เจาะลึกลงในเพื่อท าการแบ่งขอ้ความนัน้ออกเป็นองคป์ระกอบ โดยที่เราจะสามารถแยกขอ้ความ
ในสื่อไดว้่า ใคร ท าอะไร ที่ไหน ท าไม 

2. การประเมินค่า เป็นการตัดสินคุณค่าขององคป์ระกอบที่ไดท้ าการแยกส่วน
ออกมาแลว้ การตัดสินคุณค่านั้นเป็นการเปรียบเทียบที่สามารถเปรียบเทียบสื่อไดอ้ย่างชัดเจน 
เพื่อใหเ้ห็นความแตกต่างและสามารถตดัสินคณุค่าได ้

3. การจดักลุม่ เป็นการพิจารณาว่าแต่ละองคป์ระกอบของสื่อมีความแตกต่างกนั
อย่างไร 

4. อุปนัย เป็นการอนุมานรูปแบบองค์ประกอบของสื่อจากส่วนย่อยไปหา
องคป์ระกอบของสื่อโดยภาพรวม 

5. นิรนยั ใชห้ลกัการทั่วไปเพื่ออธิบายสื่อว่ามีลกัษณะอย่างไร 
6. การสงัเคราะห ์เป็นการสรา้งความรูข้ึน้มาใหม่ซึ่งการสรา้งความรูใ้หม่จะเป็น

ความรูใ้นเชิงการท างานของสื่อ ซึ่งการสรา้งความรูใ้หม่ขึน้มาเป็นของตวัเองนัน้เป็นสิ่งที่จ  าเป็นใน
การรูเ้ท่าทนัสื่อและสามารถแยกแยะสื่อได ้

7. การสรุปย่อ เป็นการสรา้งค าอธิบายสัน้ ๆ ชดัเจนและถูกตอ้งเพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจ
ในสาระส าคัญที่สื่อนัน้ตอ้งการแสดงออกผ่านขอ้ความต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญ และการสรุปย่อ
เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจในเนือ้หาของสื่อดว้ยตนเอง 

พรทิพย์ เย็นจะบก (2546 , 118) กล่าวว่า องค์ประกอบของวิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่ม
ความสามารถรูเ้ท่าทันสื่อ เราสามารถจะฝึกฝนได้กับสื่อทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอ 
โทรทศัน ์ฟังวิทย ุอ่านหนงัสือพิมพ ์ชมภาพยนตร ์หรือแมก้ระทั่งป้ายโฆษณาขา้งถนน และการเล่น
อินเตอรเ์น็ต ดว้ยการพิจารณาและวิเคราะหอ์งคป์ระกอบต่าง ๆ ของสื่อต่อไปนี ้

1. ใครคือผู้ส่งสาร หรือผู้ผลิตสื่อ  (Sender) การวิเคราะห์ผู้ส่งสารท าให้รู ้
วตัถุประสงคข์องการสื่อสารนัน้ ๆ เช่น ถา้ผูผ้ลิตสื่อคือบริษัทผลิตสินคา้ วตัถุประสงคอ์าจเป็นการ
ส่งเสริมการขายสินคา้ จะท าใหท้ราบไดว้่าสินคา้หรือบริการหรือขอ้มูลข่าวสารที่แทจ้ริงที่ผูส้่งสาร
ต้องการสื่อมานั้นคืออะไร เราจะสามารถตรวจสอบไปต่อไปว่าประโยชน์ที่บรรยายไว้นั้น
สมเหตสุมผลตามที่โฆษณาหรือไม่ 

2. สื่ออะไรที่ผูส้่งสารใช ้(Media) การใชส้ื่อที่ต่างกนัใหผ้ลกระทบแก่ผูช้มต่างกัน 
เช่น โทรทศันม์ีเสียงและภาพเคลื่อนไหว วิทยุไดร้บัแต่เสียงเท่านัน้ ผูร้บัสารจะไดอ้ารมณท์ี่แตกต่าง
กนัไปตามสื่อแต่ละประเภท นอกจากนัน้ตอ้งตรวจสอบหาเทคนิคการผลิตสื่อที่ผูผ้ลิตสื่อแต่งเติม
เพื่อดงึดดูใจผูช้มมากกว่าที่ควรจะเป็นจนท าใหเ้กิดความน่าเชื่อถือ 
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3. ใครคือกลุ่ม เป้าหมาย (Receiver) เป็นการพิจารณาและวิ เคราะห์ว่า
กลุ่มเป้าหมายของสื่อนัน้ ๆ คือใคร เช่น ถา้ผูผ้ลิตสื่อคือบริษัทเครื่องด่ืมชูก าลัง กลุ่มเป้าหมายก็
อาจจะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายว่ามี เพศ อาย ุ
การศึกษา สงัคม หรือประสบการณเ์ป็นอย่างไร เพื่อที่จะท าใหรู้ว้่าคนกลุ่มเป้าหมายนัน้มีแนวโนม้
อย่างไรต่อสื่อ 

4. ขอ้มลูของสื่อคืออะไร (Message) ผูร้บัสารตอ้งพยายามอ่านสื่อใหอ้อกว่าสื่อ
ตอ้งการจะบอกอะไรแมว้่าสื่อนั้นจะคลุมเครือ แต่เมื่อเราไดผ้่านการพิจารณาว่าใครคือผูผ้ลิตสื่อ 
สื่อนัน้มีเทคนิคการน าเสนออย่างไร ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายของสื่อ เราก็จะสามารถรูไ้ดว้่าขอ้มูล
ข่าวสารท่ีสื่อตอ้งการจะน าเสนอคือเรื่องใด 

5. การประเมินค่า (Evaluation) การรูเ้ท่าทันสื่อเป็นการคิดแบบทันทีทันใดเพื่อ
การฝึกฝนและพัฒนาความสามารถด้านการวิเคราะห์ประเมินค่าเบือ้งต้น ยิ่งถ้าหากสื่อนั้นมี
อิทธิพลกับเรามากนั้น เราก็จะสามารถน าผลการวิเคราะหส์ื่อมาประเมินคุณค่าของค่าและเป็น
แนวทางในการตดัสินใจเลือกรบั หรือเลือกใชส้ื่อไดอ้ย่างเหมาะสม 

พรทิพย ์เย็นจะบก (2552, 13-16) กล่าวว่า วิธีการที่จะพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อให้
เกิดขึน้ไดจ้ าเป็นตอ้งมี 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้

1. การเข้าถึง (access) คือ การได้รับหรือเข้าถึงสื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและเต็มที่ สามารถรบัรู ้จดจ า เพื่อท าความเขา้ใจเนือ้หาของสื่อรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ จากการสืบคน้สื่อที่มีมากมายหลายประเภทและไม่ควรเลือกสื่อใหเ้ฉพาะเจาะจงกบั
สื่อประเภทใดประเภทหนึ่งมากจนเกินไป และใชค้วามสามารถของตนเองในการเก็บรวบรวมจดจ า
ขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน ์พรอ้มทัง้ทราบความหมายของสื่อไดเ้ป็นอย่างดี จากการท า
ความเขา้ใจดว้ยตนเอง โดย 

1.1 อ่านและท าความเขา้ใจกบัเนือ้หาจากสื่อนัน้ ๆ อย่างดี 
1.2 ควรมีจดจ าและท าความเขา้ใจในความหมายของขอ้ความ สัญลกัษณ์

ต่าง ๆ ค าศพัท ์และเทคนิคการน าเสนอที่สื่อตอ้งการใชใ้นการสื่อสาร 
1.3 พฒันาทกัษะในการสืบคน้ เพื่อหาที่มาของขอ้มลูจากสื่อแหลง่ต่าง ๆ ที่มี

หลากหลายประเภท 
1.4 เสาะหาวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจากการกลั่นกรองขอ้มูลจากสื่อประเภท

ต่าง ๆ  
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2. การวิเคราะห์ (analyze) คือ การตีความรูปแบบการน าเสนอต่าง ๆ ของสื่อ
เพื่อใหท้ราบถึงเนือ้หาที่แทจ้ริงของสื่อ ว่าสิ่งที่สื่อน าเสนอนัน้ส่งผลกระทบอะไรบา้งไม่ว่าจะเป็น
ดา้นเศรษฐกิจหรือสงัคม โดยการคาดการณถ์ึงผลที่จะเกิดขึน้จากประสบการณเ์ดิมหรือความรูเ้ดิม
ที่มีอยู่ ที่อาจมาจากการพิจารณาวัตถุประสงคข์องสื่อในการสื่อสาร การวิเคราะหก์ลุ่มเป้าหมาย
ของสื่อ การน าเสนอของสื่อที่มาจากบริบทต่าง ๆ ของสื่อ  ซึ่งอาจการแยกแยะเนือ้หาสาระหรือ
องค์ประกอบต่าง ๆ เปรียบเทียบหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผล จากการตรวจสอบ
โครงสรา้ง การเรียงล าดบัเหตกุารณห์รือเนือ้หา รวมทัง้รูปแบบการใชส้ื่อ เพื่อท าความเขา้ใจเนือ้หา
ที่สื่อประเภทต่าง ๆ ตอ้งการจะสื่อสาร 

ตวัอย่างเช่น 
2.1 ใชพ้ืน้ประสบการณค์วามรูเ้พื่อคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึน้ 
2.2 วิเคราะหว์ตัถุประสงคข์องสื่อจากการตีความเนือ้หา โดยใชห้ลกัการ

วิเคราะหพ์ืน้ฐาน  
2.3 แยกแยะเนื ้อหาและองค์ประกอบของสื่อ เช่น ประเภทรายการ 

อารมณท์ี่ตอ้งการจะสื่อ ภาพที่เห็น หรือการแสดงความคิดเห็นของสื่อ 
2.4 มีวิธีการหาความแตกต่างโดยการเปรียบเทียบว่าเป็นความคิดเห็น

หรือว่าเป็นขอ้เท็จจรงิ การล าดบัความส าคญั การเป็นเหตเุป็นผลของการน าเสนอ 
2.5 ใชค้วามรูเ้ดิมในดา้นต่าง ๆ เพื่อตีความสื่อใหเ้ห็นถึงจุดมุ่งหมายใน

การสรา้งสรรคส์ื่อนั้นและน าเสนอออกมาในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาจใชค้วามรูท้างประวัติศาสตร ์
การเมือง เศรษฐกิจ เป็นตน้ 

3. การประเมินค่า (evaluate) องคป์ระกอบนี ้เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สื่อที่
ผ่านมาท าใหป้ระเมินค่าคุณภาพของสิ่งที่สื่อน าเสนอออกมาไม่ว่าจะเป็นเนือ้หาหรือเทคนิคการ
น าเสนอต่าง ๆ ไดว้่ามีคณุภาพหรือคณุค่าต่อผูร้บัสื่อในระดบัมากหรือนอ้ยเพียงใด และน าไปปรบั
ใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดอ้ย่างไรบา้ง คุณค่าที่เกิดขึน้จากการประเมินค่านั้นเกิดขึน้ทางใดบา้ง เช่น 
ทางอารมณ์ ทางความรูส้ึก หรือมีคุณค่าในทางศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงามหรือไม่ แฝงไปด้วย
วฒันธรรมอะไรบา้ง มีประโยชนใ์นทางการศกึษาในหวัขอ้ใดบา้ง ในขณะเดียวกนัการประเมินค่าที่
เกิดขึน้อาจเป็นการประเมินกระบวนการผลิตสื่อที่น าเสนอสูผู่ร้บัสารนัน้มีคณุภาพมากนอ้ยเพียงใด 
เมื่อตอ้งเปรียบเทียบกับสื่อในประเภทเดียวกัน เป็นการสรา้งความเขา้ใจในการน าเสนอของสื่อ 
พรอ้มเสนอความเห็นในมมุมองความคิดที่หลากหลาย และความเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาในสื่อโดยใช้
วิธีดงันี ้
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3.1 เมื่อรบัสารจากสื่อที่มีหลากหลายรูปแบบหรือหลากหลายประเภท แลว้
เกิดความชื่นชอบและเกิดความพงึพอใจในการตีความหมายสื่อ  

3.2 สนองตอบโดยการพิมพห์รือพดูถึงการแสดงความคิดเห็น 
3.3 ประเมินคณุภาพของเนือ้หา จากรูปแบบการน าเสนอของสื่อและเนือ้หาที่

สื่อตอ้งการน าเสนอ 
3.4 ตัดสินคุณค่าของเนื ้อหาที่สื่อน าเสนอ บนพื ้นฐานของหลักจริยธรรม 

ศาสนา ความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตามหลกัการของสงัคมประชาธิปไตย 
4.การสรา้งสรรค ์(create) ทักษะการสรา้งสื่อตามความสนใจของตนเอง เมื่อ

นักเรียนมีความเขา้ใจ สามารถวิเคราะห ์ประเมินค่าสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ลว้ จะตอ้งบทบาท
เป็นผูผ้ลิตสื่อที่มีบทบาทในการคิดสรา้งสรรคจ์ากการคน้ควา้ขอ้มลูเนือ้หามารวมกบัเทคโนโลยีการ
ผลิตสื่อ เพื่อที่จะสามารถสื่อสารใหต้รงตามวัตถุประสงคท์ี่ตนเองก าหนดไวใ้หเ้กิดประโยชนอ์ย่าง
สูงสุด การพัฒนาทักษะนี ้จึงเป็นเป็นบทสรุปที่ท าให้การรู ้เท่าทันสื่อเกิดความสมบูรณ์ที่สุด 
ความสามารถในการสรา้งสรรคห์รือการน าเสนอเนือ้หา โดยการสรา้งภาพ การใชน้ า้สียง การเขียน
บรรยายความคิด ใชค้  าศัพท์ ใหม้ีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตนเองตอ้งการ อีกทั้งต้องมี
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ ในการผลิตสื่อที่หลากหลายเพื่อสรา้งสรรค์สื่อที่มี
ประโยชนแ์ละเผยแพรเ่นือ้หาสื่อออกไป โดย 

4.1 ใชป้ระโยชนจ์ากการรว่มคิด รว่มอภิปราย วางแผน และแกไ้ขใหดี้ขึน้ 
4.2 ใชภ้าษาไดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพตามหลกัภาษาทัง้ภาษาพูด

และภาษาเขียน 
4.3 เลือกใช้รูปภาพในการสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ อบรรลุ

เปา้หมายในการน าเสนอที่ก าหนดไว ้
4.4 ใชเ้ทคโนโลยีการสื่อสารในการก าหนดเนือ้หาและออกแบบสื่อ 

อษุา บิก้กิน้ส ์(2555, 150-151) กล่าวว่า การรูเ้ท่าทนัสื่อ เป็นความจ าเป็นที่ผูบ้ริโภค
สื่อจะตอ้งมีการน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิตซึ่งสามารถใชไ้ดก้บับริโภคสื่อทุกประเภท โดยมีการปรบั
ใชใ้น 4 รูปแบบ คือ การเขา้ถึง การวิเคราะห์ ประเมิน และ สรา้งสรรค ์และทั้ง 4 รูปแบบโดยมี
รายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบ ดงันี ้

1. การเขา้ถึง (access) เมื่อบุคคลเขา้ถึงสื่อไดแ้ลว้นั้นก็จะสามารถพัฒนาการ
รูเ้ท่าทันสื่อไปไดเ้รื่อย ๆ ในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหวและเป็นกระบวนการทางสังคมที่มีความ
ต่อเนื่อง ท าให้ ผูบ้ริโภคสื่อมีความรูท้ี่เก่ียวข้องกับสื่อมากขึน้ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 



  52 

อย่างไรก็หากสภาพสงัคมมีความไม่เท่าเทียมกันทางดา้นวตัถุหรือการเขา้ถึงทรพัยากรที่สามารถ
บ่งชีถ้ึงความเจรญิ ก็จะสง่ผลท าใหเ้กิดความความเหลื่อมล า้กนัในการเขา้ถึงสื่อ 

2. การวิเคราะห ์(analyze) เมื่อผูบ้รโิภคมีการเขา้ถึงสื่อแลว้จะตอ้งมีทกัษะในการ
วิเคราะห์สื่อหรือความหมายที่สื่อต้องการสื่อสารออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย อย่างเช่น สื่อ
โทรทัศน ์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผูบ้ริโภคจะตอ้ง มีความเขา้ใจนับตั้งแต่ตัวแทนผูผ้ลิตรายการ 
เทคโนโลยี ภาษา กลุ่มตัวแทนที่สื่อสะท้อนให้เห็น หรือการจัดประเภทของรายงาน จนกระทั่ง  
การจดัประเภทประเภทของกลุ่มผูช้ม ในปัจจุบนัทกัษะและความสามารถในการวิเคราะหส์ื่อยงัมี
ความจ าเป็นและส าคญัมากกับการรบัชมสื่อที่เผยแพร่ทางเว็บไซตอิ์นเทอรเ์น็ต เพื่อใหส้ามารถใช้
ประโยชนจ์ากสื่อประเภทนีไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การประเมิน (evaluate) นอกจากการเขา้ถึงและการวิเคราะห์แล้วนั้น เป็น
ความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินสื่อซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนขา้งยุ่งยากในการตัดสินคุณค่า  ทั้งนี ้
เนื่องมาจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ เช่น กฎหมายในประเทศ นโยบายของรฐั บรรทัดฐานทาง
สงัคม ค่านิยม หรือสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม  ซึ่งตอ้งพิจารณาการประเมินใหม้ีหลกัการ
อยู่บนพืน้ฐานของการเป็นประชาธิปไตย ที่เนน้เสรีภาพในการแสดงออก สรา้งความเท่าเทียมและ
เป็นธรรมในสงัคม ลดความเหลื่อมล า้ ในการสะทอ้นความจริงขิงสงัคม เช่น การสะทอ้นชีวิตของ
ผูค้นซึ่งตอ้งแสดงใหเ้ห็นครอบคลมุทุกชนชัน้ไม่ว่าจะรวยที่ใชช้ีวิตหรูหรา หรือยากจนขดัสนในการ
ใชช้ีวิต เป็นตน้ 

4. การสรา้งสรรค์ (create) ถ้าพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 3 ด้านแล้ว ผู้บริโภค
จ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการเขา้ถึง การวิเคราะห ์และการประเมิน ในขณะที่ ผูผ้ลิตสื่อ ตอ้งมี
ทกัษะในการออกแบบเนือ้หาอย่างสรา้งสรรคเ์นือ้อีกดว้ย เพื่อน าเสนอใหเ้ป็นประโยชนต่์อตนเอง
และผูอ่ื้น 

ปกรณ์ ประจัญบาน และอนุชา กอนพ่วง (2558, 43) ไดท้ าการศึกษาและวิจัยเพื่อ
พฒันาแบบวดัดา้นการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา และไดก้ าหนดคณุลกัษณะของการ
รูเ้ท่าทนัสื่อรวมถึงพฤติกรรมตวับ่งชี ้ดงัตารางที่ 3  
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ตาราง 3 องคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัสื่อของ ปกรณ ์ประจญับาน และอนชุา กอนพ่วง 

องคป์ระกอบ 
การรูเ้ท่าทนัสื่อ 

นิยาม พฤติกรรมบ่งชี ้

ทกัษะการ
เขา้ถึง 
(Access Skill) 

ความสามารถของนกัเรียนที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมการรบัรูเ้ขา้ใจเนือ้หาสาระจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มที่ สามารถ
รวบรวมขอ้มลูจากสื่อที่เก่ียวขอ้งมาใช้
ประโยชน ์พรอ้มทัง้ จากการสืบคน้โดยใช้
วิธีการเพื่อหาแหลง่ที่มาอย่างหลากหลาย
ของสื่อที่มีอยู่หลากหลายประเภทและไม่
ควรเลือกสื่อใหเ้ฉพาะเจาะจงเกินไป โดย
อ่านและท าความเขา้ใจเนือ้หาของสื่อที่
ก าลงัน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน
การจดจ า ความหมายของขอ้ความ 
รูปภาพ สญัลกัษณ ์และรูปแบบที่สื่อใชใ้น
การน าเสนอแสดงใหเ้ห็นถึงเทคนิคที่สื่อ
สามารถดงึดดูความสนใจ และสามารถ
เลือกคดักรองขอ้มลูประเภทต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชนแ์ละเก่ียวขอ้งกบัวตัถปุระสงคท์ี่
ตอ้งการ 

1. เปิดรบัสื่อประเภทต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มที่ โดยสืบคน้ต าแหน่ง
ที่มาของขอ้มลูจากแหลง่ต่าง ๆ ที่
หลากหลาย 
2. สามารถเขา้ใจเนือ้หา 
ของสื่อไดห้ลากหลายประเภท
อย่างเต็มความสามารถ และมี
ประสิทธิภาพโดยการท าความ
เขา้ใจสื่อจากการอ่านและ
พิจารณาใหค้รบถว้น 
3. แสวงหาขอ้มลูไดจ้าก 
สื่อหลายประเภทไม่จ ากดัหรือ
เลือกเฉพาะเจาะจงในสื่อประเภท
ใดประเภทหนึ่ง 
4. มีความสามารถในการเลือก
เก็บ 
ขอ้มลูที่เป็นประโยชนใ์นการศกึษา 
5. จดจ า ความหมายของ
สญัลกัษณข์อ้ความ รูปภาพ และ
รูปแบบที่สื่อใชใ้นการน าเสนอ
แสดงใหเ้ห็นถึงเทคนิคที่สื่อ
สามารถดงึดดูความสนใจได ้
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ 
การรูเ้ท่าทนัสื่อ 

นิยาม พฤติกรรมบ่งชี ้

ทกัษะการ 
วิเคราะห ์
(Analyze 
Skill) 

ความสามารถของนกัเรียนที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมการรบัรูเ้ขา้ใจที่นกัเรียนสามารถ
ใหเ้หตผุลสนบัสนนุไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 
ในการแยะแยะขอ้เท็จจรงิ ความคิดเห็น 
ขอ้ดี  
ขอ้เสีย ขอ้เสนอเกินจรงิ และโนม้นา้วใจที่
สื่อตอ้งการน าเสนอ รวมถึงพิจารณาผลดี 
ผลเสีย ที่มีต่อตนเองและผูอ่ื้นในการเลือก
รบัข่าวสาร 
สามารถอธิบายวตัถปุระสงคข์องสื่อไม่ว่า
จะเป็นวตัถปุระสงคห์ลกั หรือวตัถปุระสงค์
รองที่สื่อแอบแฝงเอาไวไ้ดอ้ย่างครอบคลมุ 
และถกูตอ้ง 
 

1. อธิบายแยะแยะขอ้เท็จจริง 
ความคิดเห็น ขอ้ดี ขอ้เสีย 
ขอ้เสนอเกินจรงิ และโนม้นา้วใจ
สื่อตอ้งการน าเสนอ 
2. สามารถพิจารณาผลดี ผลเสีย 
ที่มีต่อตนเองและผูอ่ื้นในการเลือก
รบัข่าวสาร 
3. อธิบายวตัถปุระสงคข์องสื่อไม่
ว่าจะเป็นวตัถุประสงคห์ลกั หรือ
วตัถุประสงคร์องที่สื่อแอบแฝง
เอาไวไ้ดอ้ย่างครอบคลมุ และ
ถกูตอ้ง 
4. สามารถใหเ้หตผุลอย่าง
สมเหตุสมผลเพ่ือสนบัสนนุการ
วิเคราะหส์ื่อของตนเองได ้

ทกัษะการ
ประเมินสื่อ 
(Evaluate 
Skill) 

ความสามารถของนกัเรียนที่แสดงออกถึง
พฤติกรรมการรบัรูเ้ขา้ใจที่นกัเรียน
แสดงออกถึงการตดัสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อ 
น าไปสูก่ารเลือกรบัหรือปฏิเสธสื่อประเภท
ต่าง ๆ 
 ที่ไดจ้ากการวิเคราะหเ์พื่อแยกแยะ
สารสนเทศที่ 
สรา้งสรรคแ์ละมีประโยชนต่์อตนเองและ 
ผูอ่ื้นตามจดุมุ่งหมายที่ไดต้ัง้ไว ้ โดย 
สามารถตีความและแปลความหมายในสิ่ง 

1. การตดัสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อ 
น าไปสูก่ารเลือกรบัหรือปฏิเสธสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ที่ไดจ้ากการ
วิเคราะหเ์พื่อแยกแยะสารสนเทศ
ที่สรา้งสรรคแ์ละมีประโยชนต่์อ
ตนเองและผูอ่ื้นตามจดุมุ่งหมายที่
ไดต้ัง้ไว ้  
2.สามารถตีความและแปล
ความหมายในสิ่งที่ตอ้งการ
น าเสนอหรือแอบแฝงในการ 



  55 

ตาราง 3 (ต่อ) 

องคป์ระกอบ 
การรูเ้ท่าทนัสื่อ 

นิยาม พฤติกรรมบ่งชี ้

 ที่ตอ้งการน าเสนอหรือแอบแฝงในการ
น าเสนอของสื่อไดอ้ย่างถกูตอ้ง เพื่อ
น าไปสูก่ารตดัสินคณุค่า ความ
เหมาะสม และคณุภาพที่ไดร้บัจากสื่อ
บนพืน้ฐานประสบการณเ์ดิม อย่างมี
ความรบัผิดชอบ รวมทัง้มีคณุธรรม
จรยิธรรมบนหลกัการประชาธิปไตย 

น าเสนอของสื่อไดอ้ย่างถกูตอ้ง เพื่อ
น าไปสูก่ารตดัสินคณุค่า ความ
เหมาะสม และคณุภาพที่ไดร้บัจาก
สื่อ 
3. ตดัสินคณุค่า ความเหมาะสม 
และคณุภาพที่ไดร้บัจากสื่อบน
พืน้ฐานประสบการณเ์ดิม อย่างมี
ความรบัผิดชอบ รวมทัง้มีคณุธรรม
จรยิธรรมบนหลกัการประชาธิปไตย 

ทกัษะการมี
สว่นรว่ม 
(Participate 
Skill) 

ความสามารถของนกัเรียนที่แสดงออก
ถึงพฤติกรรมการรบัรูเ้ขา้ใจที่นกัเรียน
แสดงออกแสดงออกถึงการเขา้มามี
สว่นรว่มในการวิพากษว์ิจารณ ์แสดง
ความคิดเห็น และใชป้ระโยชนจ์ากสื่อที่
ผูอ่ื้นสรา้งขึน้น าไปเผยแพรใ่หเ้กิด
ประโยชนส์งัคมและอยู่บนพืน้ฐานของ
ความถูกตอ้งและการมีสว่นร่วมกบั
ผูอ่ื้นรว่มกนัวิจารณแ์ละแสดงความ
คิดเห็นต่อสื่อต่าง ๆ อย่างเปิดเผยบน
พืน้ฐานคณุธรรมจรยิธรรม และความ
รบัผิดชอบ รวมถึงการเปิดโอกาสให้
ผูอ่ื้นรว่มกนัวิจารณแ์ละแสดงความ
คิดเห็น และใชป้ระโยชนจ์ากสื่อของตน
อย่างเหมาะสม 

1. มีสว่นรว่มในการวิพากษว์ิจารณ ์
แสดงความคิดเห็น และใชป้ระโยชน์
จากสื่อที่ผูอ่ื้นสรา้งขึน้น าไปเผยแพร่
ใหเ้กิดประโยชนส์งัคมและอยู่บน
พืน้ฐานของความถกูตอ้ง 
2. มสีว่นรว่มกบัผูอ่ื้นร่วมกนัวิจารณ์
และแสดงความคิดเห็นต่อสื่อต่าง ๆ 
อย่างเปิดเผยบนพืน้ฐานคณุธรรม
จรยิธรรม และความรบัผิดชอบ 
3. เปิดโอกาสใหผู้อ่ื้นร่วมกนัวิจารณ์
และแสดงความคิดเห็นแสดงความ
คิดเห็น และใชป้ระโยชนจ์ากสื่อของ
ตนอย่างเหมาะสม 

 



  56 

ศูนยเ์รียนรูสุ้ขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ (2558, 5-6) 
กล่าวว่า องค์ประกอบของการรูเ้ท่าทันสื่อที่ที่ช่วยส่งเสริมการรูเ้ท่าทันสื่อประกอบไปด้วย 5 
องคป์ระกอบ ดงันี ้ 

1.การเปิดรบัสื่อ คือ การรบัรูส้ื่อผ่านประสาทสัมผัส ตา หู จมูก ลิน้ สัมผัสของ
ตนเอง ซึ่งจากนัน้สมองจะสั่งการใหป้รุงแต่งอารมณ์ความรูส้ึกนึกคิดต่าง ๆ ซึ่งในขัน้ของการรบัรู ้
ความรูส้กึและอารมณข์องตนเอง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งแยกแยะความรูส้ึก ความคิด หรือ
อารมณอ์อกจากกนั ซึ่งความคิดจะท าใหท้ราบถึงขอ้เท็จจรงิที่สื่อตอ้งการน าเสนอว่าคือสิ่งใด 

2.การวิเคราะหส์ื่อ คือ การแยกแยะโครงสรา้งของสื่อที่เป็นองคป์ระกอบในการ
น าเสนอของสื่อ เพื่อใหท้ราบถึงจดุประสงคข์องสื่อที่สื่อตอ้งการน าเสนอ 

3.การเขา้ใจสื่อ คือ ในขั้นนีเ้มื่อเราเปิดรบัสื่อแลว้ จะเป็นการตีความสื่อ เพื่อท า
ความเข้าใจในสิ่งที่สื่อต้องการน าเสนอ ซึ่งผู้ร ับสื่อจะสามารถตีความและท าความเข้าใจสื่อที่
แตกต่างกนัอออกไปตามประสบการณข์องตนเอง เพราะการรบัรูข้องแต่ละคนนัน้ไม่เท่ากนั 

4.การประเมินค่า คือ เป็นขัน้ที่เกิดขึน้เมื่อผ่านการวิเคราะหแ์ละเกิดความเขา้ใจ
ในตวัสื่อแลว้ เป็นการประเมินการน าเสนอของสื่อในระดับของการใหคุ้ณค่าหรือคณุภาพว่าอยู่ใน
ระดบัมากหรือนอ้ยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการน าเสนอ เนือ้หาของสื่อ เป็นตน้  

5.การใชส้ื่อใหเ้กิดประโยชน์ คือ เมื่อท าเกิดความเขา้ใจ จากการวิเคราะหแ์ละ
สามารถประเมินค่าสื่อไดแ้ลว้นัน้ จึงจ าเป็นตอ้งน าสิ่งที่สิ่งที่ไดจ้ากการท าความเขา้ใจ การวิเคราะห ์
และการประเมินค่าไปประยุกตใ์หเ้กิดประโยชนใ์นชีวิตของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรบัหรือส่ง
ต่อสื่อประเภทต่าง ๆ  รวมทัง้สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีสว่นรว่มต่อสื่อได ้

จากการศึกษาองค์ประกอบของการรูเ้ท่าทันสื่อ  ผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อ ดงัตารางที่ 4 
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ตาราง 4 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

 

 
 
 
 
 
 

การรูเ้ท่าทนัสื่อ ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของนกัวิชาการ สรุป 
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1. การเขา้ถึง / / / / / / 6 

2. การวิเคราะหส์ื่อ / / / / / / 6 

3. การประเมินค่า
สื่อ 

/ / / / / / 6 

4. การสรา้งสรรค ์ / /  / / / 5 

5. การมีสว่นรว่ม    / /  2 

6. ใชส้ื่อใหเ้กิด
ประโยชน ์

     / 1 
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จากตารางการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อ พบว่ามี 4 องคป์ระกอบที่
มีนักวิชาการหรือนักการศึกษาจ านวน 6 ท่าน ก าหนดองคป์ระกอบการรูเ้ท่าทันสื่อไวค้ลา้ยคลึง 
ได้แก่  การเข้าถึง การวิเคราะห์ การประเมิน ค่า และการสร้างสรรค์ เมื่ อได้พิจารณาจาก
องคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อแลว้นัน้ ผูว้ิจยัจึงเลือกองคป์ระกอบดงักลา่วมาใชใ้นการวิจยั ดงันี ้  

1. การเข้าถึง คือ ความสามารถของนักเรียนในการรับสื่อหรือการเข้าถึงสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ รวดเร็ว และสามารถเก็บขอ้มูลที่เป็นประโยชนพ์รอ้มทั้งท าความ
เขา้ใจความหมายในสื่อ เช่น จดจ าและเขา้ใจสญัลกัษณ ์ค าศพัท ์ขอ้ความ หรือวิธีการน าเสนอต่าง 
ๆ ที่สื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภคอีกทั้งเลือกกรองข้อมูลที่ เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงคท์ี่แทจ้รงิของสื่อที่ก าลงัเขา้ถึง 

2. การวิเคราะห ์คือ ความสามารถของนักเรียนในการตีความเนือ้หาตามที่สื่อ
น าเสนอในรูปแบบของตนเอง และแยกแยะขอ้เท็จจริงในสิ่งที่สื่อน าเสนอเพื่อใหเ้ห็นโครงสรา้งและ
การเรียงล าดับเนื ้อหา อารมณ์ ความรูส้ึกที่สื่อพยายามจะเสนอถึง ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น 
ขอ้เสนอเกินจรงิ ผลดี ผลเสีย และการโนม้นา้วใจผูบ้รโิภคจากการน าเสนอของสื่อ 

3. การประเมินค่า คือ ความสามารถของนกัเรียนในการตดัสินใจ เชื่อหรือไม่เชื่อ 
เลือกรบัหรือปฏิเสธสื่อนัน้ ซึ่งความรูค้วามเขา้ใจในสื่อมาจากการวิเคราะหส์ื่อ การประเมินค่านัน้ 
นักเรียนจะรูแ้ละเข้าใจในคุณค่าที่เกิดขึน้ในว่าจะเป็นทางด้านความรูส้ึก อารมณ์ คุณค่าทาง
คณุธรรมจรยิธรรม หรือเป็นประโยชนต่์อการเรียนรูแ้ละการใชช้ีวิตอย่างไร 

4. การสรา้งสรรค ์คือ ความสามารถของนกัเรียนในการสรา้งสื่อเพื่อน าเสนอตาม
ความสนใจ ซึ่งนักเรียนในฐานะผูบ้ริโภคจะตอ้งเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผูผ้ลิตสื่อโดยใชป้ระโยชน์
จากการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไขเนือ้หา องคค์วามรู ้และขอ้คิดเห็นของตนเอง
ผ่านการเลือกใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และอยู่บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
จริยธรรมในตนเอง ซึ่งการสรา้งสรรค์นั้นจะเป็นการบรรยายความคิด หรือสรา้งภาพให้เกิด
ประสิทธิภาพและสรา้งสรรคส์งัคม  

การวิจยัของ ปกรณ ์ประจญับาน และอนชุา กอนพ่วง (2558, 43) ในส่วนของตวับ่งชี ้
พฤติกรรมแต่ละองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อ ผูว้ิจยัไดท้ าการสงัเคราะหแ์ละพฒันาพฤติกรรม
บ่งชีท้ี่สามารถพิจารณาจากองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อ ดงัตารางที่ 5 
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ตาราง 5 พฤติกรรมบ่งชีใ้นองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

องคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัสื่อ พฤติกรรมบ่งชี ้
1. การเขา้ถึง Access คือ พฤติกรรมการไดร้บั
สื่อหรือการเขา้ถึงสื่อประเภทต่าง ๆ จาก
หลากหลายช่องทางไม่จ ากดัรูปแบบ และ
สามารถเก็บขอ้มลูที่เป็นประโยชนพ์รอ้มทัง้ท า
ความเขา้ใจความหมายในสื่อ เช่น จดจ า
ความหมายของขอ้ความ สญัลกัษณ ์รูปภาพ 
รวมทัง้วิธีการน าเสนอที่สื่อใชใ้นการสื่อสารกบั
ผูบ้รโิภคอีกทัง้เลือกกรองขอ้มลูที่เป็นประโยชน์
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี่แทจ้รงิของสื่อ
ที่ก าลงัเขา้ถึง 

1) แสวงขอ้มลูข่าวสารไดจ้ากสื่อหลาย
ประเภทและเก็บขอ้มลูที่เป็นประโยชนแ์ละ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการแสวงหา
ขอ้มลู 
2) น าเสนอความหมายของสญัลกัษณ ์
รูปภาพขอ้ความ ค าศพัท ์และวิธีการน าเสนอ
ของสื่อในเชิงเทคนิคเพื่อสื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะห ์Analyze คือ การตีความ
เนือ้หาตามที่สื่อน าเสนอตามพืน้ประสบการณ์
เดิมของบุคคล และแยกแยะขอ้เท็จจรงิในสิ่งที่
สื่อน าเสนอเพื่อใหเ้ห็นโครงสรา้งและการ
เรียงล าดบัเนือ้หา อารมณ ์ความรูส้กึที่สื่อ
พยายามจะเสนอถึง ขอ้เท็จจรงิ ความคิดเห็น 
ขอ้เสนอเกินจรงิ ผลดี ผลเสีย และการโนม้นา้ว
ใจผูบ้รโิภคจากการน าเสนอของสื่อ 

1) แยกแยะขอ้เท็จจรงิ ขอ้เสนอเกินจริง ขอ้ดี 
ขอ้เสีย รวมทัง้ความคิดเห็น และการโนม้นา้ว
ใจผูบ้รโิภคจากการน าเสนอของสื่อ 
2) วิเคราะหผ์ลกระทบจากการเลือกรบัขอ้มูล
ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ที่มีต่อตนเองและผูอ่ื้น  
3) วิเคราะหว์ตัถุประสงคห์ลกัและ
วตัถุประสงคท์ี่แฝงมากบัการน าเสนอของสื่อ
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถกูตอ้งและใหเ้หตผุลอย่าง
สมเหตสุมผล 

 

 

 

 

 



  60 

ตารางที่ 5 (ต่อ) 

องคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัสื่อ พฤติกรรมบ่งชี ้
3. การประเมินค่า Evaluate คือ ความรูค้วาม
เขา้ใจที่จะสามารถตดัสินใจ เชื่อหรือไม่เชื่อ 
เลือกรบัหรือปฏิเสธสื่อนัน้ ซึ่งความรูค้วามเขา้ใจ
ในสื่อมาจากการวิเคราะหส์ื่อ ซึ่งการประเมินค่า
นัน้ ผูบ้ริโภคจะรูแ้ละเขา้ใจในคณุค่าที่เกิดขึน้ทัง้
ทางดา้นอารมณ ์ความรูส้กึ รวมทัง้คณุค่าในแง่
ของคณุธรรมจริยธรรม หรือเป็นประโยชนต่์อ
การเรียนรูแ้ละการใชช้ีวิตอย่างไรบา้ง 

1) ตดัสินใจ ตดัสินคณุค่าที่จะเลือกรบัหรือ
ปฏิเสธสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านการวิเคราะห์
มาแลว้เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้น 
2) ตีความและแปลความหมายของขอ้มลู
ข่าวสารในสื่อต่าง ๆ ที่ตอ้งการน าเสนอแก่
ผูบ้รโิภคในความหมายที่สื่อตอ้งการน าเสนอ 
หรือความหมายที่สื่อแอบแฝงไว ้บนพืน้ฐาน
ของประสบการณเ์ดิมอย่างมีคณุธรรม 
จรยิธรรม และหลกัการประชาธิปไตย 

4. การสรา้งสรรค ์Create คือ การพฒันา
ความสามารถในการสรา้งสื่อในแบบฉบบัของ
ตนเอง ซึ่งเมื่อผูบ้รโิภคมีความรูค้วามเขา้ใจจาก
การเขา้ถึง วิเคราะห ์ประเมินค่าไดแ้ลว้นัน้ 
นกัเรียนในฐานะผูบ้ริโภคจะตอ้งเปลี่ยนบทบาท
มาเป็นผูผ้ลิตสื่อโดยใชป้ระโยชนจ์ากการระดม
สมอง วางแผน เรียบเรียง และแกไ้ขเนือ้หา องค์
ความรู ้และขอ้คิดเห็นของตนเองผ่านการเลือก
อย่างเหมาะสม และอยู่บนฐานของความ
รบัผิดชอบต่อสงัคมและจรยิธรรมในตนเอง ซึ่ง
การสรา้งสรรคน์ัน้จะเป็นการบรรยายความคิด 
การใชค้ าศพัท ์หรือสรา้งภาพใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและสรา้งสรรคส์งัคม 

1) ออกแบบ การน าเสนอขอ้มลูข่าวสาร  
องคค์วามรู ้และความคิดเห็นของตนเองดว้ยสื่อ
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และอยู่บนพืน้ฐานความ
รบัผิดชอบและจริยธรรมของตนเอง 
2) เลือกใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อผลิตสื่อโดย
การเขียนบทและคน้ควา้ขอ้มลูเนือ้หาประกอบ
ไดอ้ย่างเหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องตน 
และเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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4.4 การศึกษากับการรู้เท่าทันส่ือ 
การรูเ้ท่าทนัสื่อเป็นความจ าเป็นที่จะตอ้งสรา้งใหเ้กิดกับนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 

การรูเ้ท่าทันสื่อจึงมีความส าคัญกับพลเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการศึกษาต้องส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดการรูเ้ท่าทนัสื่อ ตามที่นกัวิชาการไดก้ลา่วไว ้ดงัต่อไปนี ้

พรทิพย์ เย็นจะบก (2546 , 111) กล่าวว่าการเรียนรู ้เรื่องการรูเ้ท่าทันสื่อ ใน
ประเทศไทยนัน้เริ่มเป็นที่สนใจและมีผูเ้ห็นความส าคญัเพิ่มมากขึน้ อย่างเช่น มีการใหท้นุสนบัสนุน
จากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) จดัโครงการ “Media Literacy Training for Secondary School 
Teachers” โดยมีประเทศไทยเป็นผูด้  าเนินการเพื่อการขยายผลสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนในปี 
2545 หลังจากนั้นก็เป็นจุดริเริ่มการศึกษาการรูเ้ท่าทันสื่อในระดับการศึกษาต่าง ๆ จนปรากฏ
ออกมาเป็นผลงานทางวิชาการมากมาย 

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (2555, 65) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูไ้ม่จ าเป็นตอ้งจดัการการเรียนรูเ้ป็น
วิชาพิเศษที่แยกออกมาต่างหาก แต่ครูนัน้สามารถบูรณาการความรูเ้ท่าทนัสื่อเขา้ไปใชก้บัทุกวิชา 
ไม่ว่าจะเป็นสงัคมศกึษา สขุศกึษา หรือวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งจะไดผ้ลดีกว่าแยกเป็นวิชาต่างหาก และครูทุก
คนจะเขา้ใจว่าไม่ไดส้อนวิชารูเ้ท่าทนัสื่อ แต่เป็นการปลกูฝังใหน้กัเรียนมีทกัษะรูเ้ท่าทนัสื่อ ซึ่งหวัใจ
ก็คือ การฝึกใหน้ักเรียนรูจ้ักสงัเกต คิดแบบวิเคราะห ์และใชว้ิจารณญาณ รูจ้กัตัง้ค าถามเก่ียวกับ
ขอ้มลูข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ที่ไดร้บัในแต่ละวนั โดยครูสามารถใชส้ื่อประเภทต่าง ๆ กระตุน้ความ
สอนใจของนกัเรียนใหน้กัเรียนเปรียบเทียบการน าเสนอ ของสื่อหลายประเภทที่เสนอเรื่องเดียวกนั 
นกัเรยีนไดแ้สดงออกทางความคิดดว้ยเหตผุลแสดงออกถึงความเขา้ใจต่อโลก ถึงผลกระทบของสื่อ
ต่อตนเองต่อผู้คนและชุมชน ซึ่งเป็นการฝึกให้ใช้สื่อทั้งทางบวกและศึกษาผลกระทบด้านลบ  
ซึ่งตอ้งท าอย่างสม ่าเสมอ จะท าใหน้ักเรียนสามารถคิดดว้ยตนเองเป็นการสรา้งใหน้ักเรียนเกิด
ความภูมิใจและเป็นการส่งเสริมการใชช้ีวิตในระบอบประชาธิปไตยที่พลเมืองมีส่วนร่วมคิดและ
แสดงออกดว้ยเหตผุล 

อุษา บิ ้กกิ ้นส์ (2555 , 151) กล่าวว่า ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศเป็นการส่งเสริมและเนน้ส่งเสริมพลงัความเป็นพลเมืองมากกว่าการป้องกนัโดยจะเนน้
ส่งเสริมใหพ้ลเมืองใหส้ามารถมีความรูค้วามเขา้ใจสื่อ วิเคราะหส์ื่อ ประเมินค่าสื่อ สรา้งสรรคส์ื่อ 
น าไปสูก่ารมีภมูิคุม้กนัในดา้นสื่อที่ดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสื่อนัน้ครอบคลมุสื่อใหม่ดว้ย 

เทอดศักดิ์ ไมเ้ทา้ทอง (2557, 80-81) กล่าวว่า การรูเ้ท่าทันสื่อมีความส าคญักับ
พลเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้ในสภาพที่สื่อเขา้มามีอิทธิพลในการด าเนินชีวิตและการประกอบ
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อาชีพของพลเมือง ทัง้นีท้  าใหเ้กิดองคก์รที่เก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ องคก์รที่เกิดขึน้
ให้ความส าคัญและส่งเสริมการรู ้เท่าทันสื่อแก่ประชาชน โดยองค์กรที่มีบทบาทส าคัญใน
สหรัฐอเมริกา เช่น สมาคมแห่งชาติเพื่อการศึกษาการรูเ้ท่าทันสื่อ (National Association for 
Media Literacy) เป็นองค์กรที่ท างานเก่ียวข้องกับการรู ้เท่าทันสื่อในอเมริกา ซึ่งเป็นทักษะ  
การเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 ศูนย์การรูเ้ท่าทันสื่อ (Center for Media Literacy หรือ CML) เป็น
องค์กรทางการศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการรูเ้ท่าทันสื่อ ซึ่งเก่ียวข้องกับการเข้าถึง การ
วิเคราะห์ การประเมิน การสรา้งและการมีส่วนร่วมในเนือ้หาของสื่อ ทั้งยังช่วยให้เยาวชนได้มี
โอกาสพัฒนาความคิด และการผลิตสื่อที่จ  าเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ส าหรบัองคก์รรูเ้ท่าทันสื่อใน
ประเทศไทยนั้น มีทั้งองคก์รทางสังคม และองคก์รของรฐั ที่เขา้มามีบทบาทในการสนับสนุนให้ 
คนไทยมีการรูเ้ท่าทันสื่อ เช่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นตน้ นอกจากนีย้ังมีองคก์รทางการศึกษาที่น าการรูเ้ท่าทันสื่อ  บรรจุ
เขา้ไปอยู่ในหลกัสตูรวิชาเรียนในระดบัมหาวิทยาลยั เช่น ภาควิชาศิลปะนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เป็นตน้  

วรชัญ์ ครุจิต (2554, 90-102) กล่าวว่า การรูเ้ท่าทันสื่อในประเทศไทยเริ่มมีการ
ต่ืนตวัและไดร้บัความสนใจมากขึน้ อย่างไรก็ตามมกัจะถูกจดัเป็นกิจกรรมพิเศษในการอบรม การ
บรรยายพิเศษ โดยในบางสถาบนับนัที่มีความสนใจและตระหนกัถึงการรูเ้ท่าทนัสื่อ ก็จะออกแบบ
หลกัสูตรวิชาความรูเ้ท่าทันสื่อ ใหเ้กิดขึน้ในสถาบนัการศึกษา โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาที่เปิด
สอนในคณะนิเทศศาสตรแ์ละสื่อสารมวลชนของประเทศไทย ส่วนในต่างประเทศบางมหาวิทยาลยั
ในระดับปริญญาตรีก็จะเปิดสอนในรายวิชานี ้ ส่วนในโรงเรียนก็จะจัดเป็นวิชาเพิ่มเติมพิเศษ ซึ่ง
ทัง้หมดนี ้เป็นการสอนที่มีกลุ่มนกัเรียนรูใ้นจ านวนจ ากดั ไม่ทั่วถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ
กลุม่ที่ส  าคญัที่สดุ นั่นก็คือนกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยู่ในระดบัประถมศกึษาไปจนถึงระดบัมธัยมศกึษา 
มหาวิทยาลยัในสหรฐัอเมรกิาไดม้ี “Project Look Sharp” ซึ่งเป็นโครงการที่สนบัสนุนและส่งเสริม
การเรียนการสอนรูเ้ท่าทันสื่อ อีกทัง้ thaca ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ในการเรียนการสอนทักษะความ
รูเ้ท่าทันสื่อ นั่นคือ แทนที่จะจดัการเรียนการสอนเป็นแยกออกมาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษที่ แต่
สามารถสอนแบบบูรณาการการรูเ้ท่าทันสื่อใหเ้ขา้กับสภาพรายวิชาที่เปิดสอนในหลกัสูตรอยู่แลว้
อย่างสม ่าเสมอ จะท าใหก้ารเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพและไดผ้ลดีมากกว่าการสอนเป็น
รายวิชาเพิ่มเติมพิเศษ ดังนั้น ครูผูส้อนจะไม่ได้สอนการรูเ้ท่าทันสื่อในรูปแบบของวิชา หากแต่
ปลกูฝัง ฝึกฝนนักเรียนใหเ้กิดทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อในขณะที่สอนแต่ละรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชา
วิทยาศาสตร ์สงัคมศึกษา ประวติัศาสตร ์หรือรายวิชาอ่ืน ๆ สามารถสรุปและน าเสนอเป็นแนวทาง 
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10 แนวทาง ในการพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อที่สอดคลอ้งกับการเรียนการสอนของประเทศไทยใน
หัวขอ้เรื่องความรูเ้ท่าทันสื่อซึ่งทั้ง 10 แนวทางนี ้ครูผูส้อนสามารถเลือกน าไปใชบู้รณาการใหเ้ขา้
กบัสภาพการเรียนการสอนของตนเองไดต้ามความเหมาะสม ดงันี ้

1. ฝึกการสังเกต การคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) การวิเคราะห ์
การเปลี่ยนมมุมอง และทกัษะการสื่อสารใหแ้ก่นกัเรียน 

1.1 สอนให้นักเรียน ตั้งข้อสงสัยน าไปสู่การตั้งค าถามเพื่อกับข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ที่นักเรียนได้พบเจอจากการด าเนินชีวิตในแต่ละวัน เช่น รายการโทรทัศน์ ข่าว 
ภาพยนตร ์เพลง โฆษณา จนเกิดความเคยชิน ซึ่งการตัง้ค าถามเหล่านี ้ไม่ใช่การมุ่งเนน้ที่จะจบัผิด 
แต่เป็นการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื ้อหาหรือโครงสรา้งของสื่อประเภท 
นัน้ ๆ   

1.2 ในการสอนแต่ละครัง้ครูควรเลือกใชส้ื่อการเรียนรู้ ครูควรอธิบายถึง
เหตุผลของการเลือกใชส้ื่อนั้น ๆ ว่าเลือกมาเพื่อเพราะเหตุใด สื่อมีความโดดเด่นหรือมีขอ้จ ากัด
อย่างไร รวมทัง้หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาความน่าเชื่อถือจากที่มาของสื่อแต่ละประเภท เช่น หาก
น าข้อมูลมาจากอินเทอรเ์น็ตต้องมีการอ้างอิงว่าได้มาจากเว็บไซต์ใด เนื ้อหาที่เป็นต้นฉบับมี
ลกัษณะเป็นอย่างไร ข่าว โฆษณา ความคิดเห็น หรืองานวิจัย ใครเป็นผูเ้ขียนขอ้มูลหรือรวบรวม
ขอ้มลู โดยไม่เจาะจงว่าเป็นขอ้มลูจากอินเทอรเ์น็ตเท่านัน้ 

1.3 ครูควรตัง้ค าถามเพื่อสอนใหน้ักเรียนเห็นว่า จากสื่อที่ครูเลือกมาใช้
ในการเรียนการสอน ที่จะมาจากข่าวหรือรายการโฆษณา ก็สามารถถูกตีความและแปล
ความหมายไดอ้ย่างหลากหลายตามสภาพความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่อยู่ในฐานะผูร้บัสาร 
เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจ วฒันธรรม อาจจะท าใหบ้างกลุ่มมองเรื่อง ๆ 
หนึ่งเป็นสิ่งที่ตลกขบขนั แต่อีกกลุม่อาจจะมองว่าไม่ตลกขบขนัก็เป็นได ้

1.4 การอภิปรายในบรบิทเนือ้หาของสื่อ (ซึ่งไม่ใชแ้ค่ขอ้ความ สญัลกัษณ ์
แต่รวมถึงรูปภาพ และเสียงต่าง ๆ ดว้ย เช่น ดนตรีที่เลือกใชห้รือเสียงเทคนิคพิเศษ) ควรจะเริ่มตน้
ดว้ยการตัง้ค าถามนกัเรียนว่า “นกัเรียนสงัเกตเห็นหรือไดย้ินอะไรบา้ง” และแยกแยะส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ของสื่อออกมาตามประเภท เช่น ภาพที่สื่อน าเสนอ เนือ้หาที่เลือกใช ้หรือดนตรีที่ใชใ้นการ
น าเสนอ เพื่อเป็นการฝึกฝนใหน้กัเรียนแยกองคป์ระกอบสื่อไดอ้ย่างชดัเจนไปทีละส่วน ใหน้กัเรียน
ตระหนกัว่าสื่อที่สรา้งขึน้มานัน้มีองคป์ระกอบมากมาย 

1.5 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนเป็นผูผ้ลิตสื่อขึน้มาใชใ้นการน าเสนองานต่าง 
ๆ เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะในการสรา้งสื่อ ซึ่งความส าคญัไม่ไดอ้ยู่ที่ความสวยงามหรือความสมบรูณ ์
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แต่อยู่ที่การเรียนรูแ้ต่ละขัน้ตอนของการสรา้งเนือ้หาของสื่อ โดยที่โจทยต์อ้งยืดหยุ่นได ้นกัเรียนควร
อิสระในการเลือกผลิตสื่อใหม้ีความเหมาะสมในการสื่อสารหรือส่งต่อใหม้ีประสิทธิภาพที่สดุตาม
ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของตนเอง เช่น การน าเสนอข้อเท็จจริงที่โน้มน้าวด้วยอารมณ์
ความรูส้กึ เป็นตน้ 

2. เลือกใชส้ื่อเพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน 
2.1 ใหน้ักเรียนเลือกใชส้ื่อเพื่อสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกับหัวขอ้ต่าง ๆ ในการ

เรียน ไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน ์อินเทอรเ์น็ต รวมถึงสื่อบุคคล และอธิบาย
ประกอบเหตุที่เลือกใช้สื่อประเภทนั้น ๆ จากนั้นควรมีการเปรียบเทียบว่าข้อมูลในเรื่องที่ก าลัง
ศึกษาที่เป็นเรื่องเดียวกนัแต่สืบคน้มาจากสื่อต่างประเภทกนัว่ามีความคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกัน
อย่างไร โดยเฉพาะจากสื่ออินเทอรเ์น็ต สามารถแสดงให้เห็นว่าเว็บไซตแ์ละ search engine ที่
แตกต่างกนั เช่น google หรือ bing ซึ่งสามารถใหข้อ้มลูที่ต่างกนัไดอ้ย่างไร 

2.2 เลือกใชส้ื่อที่มีความสรา้งสรรคป์ระกอบการสอน ใหค้ านึงถึงอายหุรือ
ช่วงวัยของนักเรียนควรเป็นสื่อที่นักเรียนในช่วงวัยนั้นก าลังให้ความสนใจ เช่น คลิปวีดีโอ MV 
ภาพถ่ายเหตกุารณต่์าง ๆ หรือภาพที่น ามาจากเว็บไซต ์รวมทัง้เรื่องสัน้ นิทาน บทกลอนที่เก่ียวขอ้ง
กบัเรื่องที่ก าลงัเรียน 

2.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเพื่อท าการอ่านท าความเข้าใจจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ที่เลือกใชท้ี่อยู่ในกระแสความสนใจในขณะนัน้ จากนัน้วิเคราะห ์และอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นกนัอย่างอิสระในมมุมองต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาที่ก าลงัเรียน 

2.4 ในการเริ่มตน้รายวิชาหรือหัวขอ้บทเรียน ครูผูส้อนควรท าการพูดคุย
ตกลงกับนักเรียนทัง้หอ้งเก่ียวกับการใชส้ื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อสืบคน้ขอ้มูลในเรื่องที่จะเรียน โดย
อาจชวนอภิปรายในมมุมองที่เก่ียวกบัขอ้ดีขอ้ดอ้ยหรือผลกระทบของสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เลือกใช ้

3. อภิปรายแนวความคิด ค่านิยม หรือทศันคติของที่อาจไดร้บัผลกระทบจาก
การเลือกรบัสื่อ 

3.1 ยกตวัอย่างขอ้มลูบนพืน้ฐานของความจริงที่ที่นกัเรียนรบัรูแ้ละเขา้ใจ
จากสื่อประเภทต่าง ๆ เฉพาะละครและภาพยนตรท์ี่เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาที่เรียน เช่น การเสนอความ
เชื่อเก่ียวกับภัยพิบัติ ๆ สถานการณ์เก่ียวกับโรคระบาด ความเป็นไปไดใ้นการเดินทางยอ้นเวลา 
ขอ้มลูเก่ียวกบัประวติัศาสตร ์วฒันธรรม ความเป็นอยู่ของมนุษย ์แลว้อภิปรายสิ่งที่สื่อน าเสนอมา
นัน้มีความถกูตอ้งหรือไม่อย่างไร 
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3.2 นอกจากขอ้มูลข้อมูลบนพื ้นฐานของความจริงแล้ว ครูผู้สอนควร
ยกตัวอย่างค่านิยม มุมมอง หรือพฤติกรรม ที่สื่อประเภทต่าง ๆ ท าการปลูกฝัง (stereotypes)  
โดยเฉพาะสื่อบันเทิงที่ เราเข้าถึงในทุกวัน  เช่น ผู้ชายที่หน้าตาดีต้องประสบความส าเร็จ  
คนต่างจงัหวัดหรือชนบทมีความเชื่อที่งมงายในสิ่งที่ไม่มีความเป็นไปได ้สีฟ้าเป็นสีส  าหรบัผูช้าย
เท่านัน้ แลว้อภิปรายมมุมองหรือค่านิยมที่สื่อเหล่านัน้น าเสนอว่าสอดคลอ้งหรือมีความเหมาะสม
ถกูตอ้งหรือไม่อย่างไร เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนการคิด 

3.3 แสดงใหน้ักเรียนทราบถึงค าศัพทห์รือขอ้ความที่สื่อมวลชนเลือกใช้
แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างในการใชภ้าษากับการใชท้างวิชาการ ซึ่งปกติสื่อมวลชนจะเน้นใช้
ค าศพัทห์รือขอ้ความที่กระชบัเขา้ใจง่าย น่าสนใจ ดึงดดู หรือโนม้นา้วใจผูร้บัสื่อ แต่ในมมุมองตาม
หลักวิชาการอาจไม่ถูกต้องเสมอไป โดยเฉพาะในสื่อโฆษณา ที่มักใช้ค าที่มุ่งให้เกิดความรูส้ึก 
อารมณเ์หนือจินตนาการ มากกว่าเหตผุลบมพืน้ฐานของความเป็นจริง เช่น “ซึมซาบ ลึกล า้เขา้ถึง
ทุกอณู” “ส่องประกายเพริดแพรว้ น่าหลงใหลราวมีมนตส์ะกด” หรือ “ที่สุดแห่งความแข็งแกร่ง  
ไรข้อ้จ ากัดทางกาลเวลา” เป็นตน้ หรือการโฆษณาสินคา้ที่ท าจากส่วนประกอบทางธรรมชาติว่า 
Organic ในภาษาองักฤษ และแปลว่า “ปลอดสารพิษ” หรือ “All Natural” และแปลว่า “ผลิตจาก
ธรรมชาติลว้น ๆ ” ซึ่งอาจจะผิดหลกัการทางวิชาการรวมถึงการใชภ้าษาที่ไม่ถูกตอ้ง ในสื่อที่อาจ
ก่อใหเ้กิดภาษาวิบติัอีกดว้ย 

3.4 น าประสบการณท์ี่นักเรียนไดเ้รียนรูจ้ากขอ้ 3.1 ขอ้ 3.2 และ ขอ้ 3.3 
มาผลิตตัวอย่างสื่อที่อาจก่อให้เกิดความค่านิยมที่ผิด หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แล้วน ามา
น าเสนอในชัน้เรียนและใหเ้พื่อนรว่มอภิปราย 

3.5 ฝึกให้นักเรียนแยกแยะโครงสรา้งของสื่อที่มีองคป์ระกอบมากมาย 
โดยให้นักเรียนอธิบายที่ได้รบัชมหรือรบัฟังจากรูปภาพ วิดีโอ หรือเสียง โดยตัดเนื ้อหาออกไป  
ว่าสามารถเขา้ใจและมีความรูส้กึอย่างไรบา้ง  

4. ใชส้ื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนอย่างสม ่าเสมอ  
4.1 ครูควรออกแบบภาระงานหรือชิน้งานให้นักเรียนได้เลือกใช้สื่อได้

อย่างหลากหลาย เช่น การสั่งงานที่ใหน้กัเรียนติดตามประเด็นข่าวและเขียนรายงานที่เก่ียวขอ้งกบั
ข่าว จากสื่อหลายประเภท หรือใหไ้ปสืบคน้ภาพแผ่นรายการอาหาร แลว้น าขอ้มูลว่าวิเคราะหใ์น
เรื่องของราคา การตัง้ชื่อเมน ูขอ้มลูโภชนาการ หรือขอ้ความโฆษณาที่โนม้นา้วใหผู้ร้บัสื่อเกิดความ
อยากรบัประทาน โดยนักเรียนตอ้งรายงานเหตุผลที่เลือกสื่อนั้น ๆ และสื่อนั้นมีความน่าเชื่อถือ
หรือไม่อย่างไร จากนัน้ใหเ้พื่อนในชัน้เรียนมีสว่นรว่มในการอภิปรายผลงานของตนเอง 
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4.2 ส าหรบัชิน้งานที่เป็นรายงานความเรียงที่ถกูจดัท าเป็นย่อหนา้ อาจให้
นักเรียนเขียนออกมาในรูปแบบเหมือนบทหนึ่งของหนังสือ โดยเพิ่มความน่าสนใจจากการใชส้ี 
สญัลกัษณ ์ซึ่งอาจมีการเนน้ขอ้ความที่ส  าคญัหรือเพิ่มเติมกรอบขอ้ความใหเ้กิดความน่าสนใจใน
การผลิตงานของตนเอง 

4.3 เลือกสื่อเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของสื่อแต่ละประเภททัง้ในดา้นเนือ้หา การน าเสนอของสื่อ หรือจุดเด่น
จุดดอ้ยของสื่อนัน้ ๆ เช่น การรายงานข่าวในประเด็นเดียวกัน ระหว่างในหนังสือพิมพก์ับรายการ
ข่าวในโทรทศันต่์างกนัอย่างไร และในปัจจบุนั มีเว็บไซตข์องพิพิธภณัฑแ์ละสถานที่ท่องเที่ยวหลาย
แห่ง ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศที่จดัการท่องเที่ยวแบบ virtual field trip สามารถเขา้เยี่ยม
ชมไดท้างออนไลนโ์ดยที่ไม่ตอ้งไปถึงสถานที่จรงิ  

5. สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของที่มา กลุ่มเป้าหมาย และ
วตัถปุระสงคข์องเนือ้หาในสื่อ 

5.1 มุ่งสอนนกัเรียนใหว้ิเคราะหแ์หล่งขอ้มลูต่าง ๆ ทัง้ผูผ้ลิตสื่อ ผูร้ายงาน 
หรือผูเ้ผยแพร่สื่อกลา่วคือ หากขอ้มลูนีน้  าเสนอโดยผูพ้ดูผูอ่ื้น เช่น จากคนที่มีชื่อเสียงในสงัคมเป็น
คนธรรมดาจะมีผลต่อการรบัรูห้รือท าความเขา้ใจสื่ออย่างไร  

5.2 มุ่งสอนนกัเรียนตระหนักถึงผูส้นับสนุนที่เป็นผูอ้อกทุนในการผลิตสื่อ
ซึ่งเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหลงัของผูผ้ลิตสื่อ อีกทัง้ตระหนกัถึงวตัถุประสงคท์ี่แทจ้ริงในการผลิตและน าเสนอ
สื่อนัน้ ๆ ว่ามีอิทธิพลต่อการผลิตสื่อแต่ละประเภทหรือไม่ อย่างไร และขอ้มลูเนือ้หาของสื่อส่วนใด 
มีผลกระทบต่อความหมายโดยรวมของเนือ้หาสื่อนัน้ เช่น การรายงานข่าวจากสื่อประเภทหนึ่ง ซึ่ง
ผูส้นบัสนนุหรือผูผ้ลิตสื่อไม่สนบัสนนุบคุคลที่ก าลงัเป็นข่าวนัน้ อาจจะมีผลกระทบในการตดัเนือ้หา
ในนดา้นดีและน าเสนอเนือ้หาที่เป็นดา้นลบตามมาหรือไม่  

5.3 ฝึกฝนนักเรียนพิจารณาว่าสื่อตอ้งการเจาะกลุ่มเป้าหมายใด บุคคล
ใดเป็นผูท้ี่ไดร้บัประโยชนห์รือเสียประโยชนจ์ากการน าเสนอของสื่อในครัง้นี ้ 

5.4 ฝึกฝนนักเรียนพิจารณาความน่าเชื่อถือในสื่อแต่ละประเภท เช่น 
ความแตกต่างในการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพแ์ต่ละฉบบั เว็บไซต์ที่เกิดขึน้อย่างหลากหลาย 
ซึ่งรวมถึงการเรียนรูก้ารแยกแยะความน่าเชื่อถือของขอ้มลูทางเว็บไซตท์ี่ลงทา้ยต่างกนั เช่น .com, 
.ac.th, .go.th 
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6. เปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอของสื่อประเภทต่าง ๆ  
6.1 ยกตัวอย่างขอ้มูลในประเด็นเดียวกัน ที่น าเสนอแตกต่างกันในสื่อ

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าวโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ โฆษณา อินเทอรเ์น็ต และข่าวที่ เกิดขึน้ในสื่อ
ออนไลน ์เช่น twitter, Instagram, facebook เปรียบเทียบโครงสรา้งของสื่อทั้งเนือ้หา ภาษาที่ใช ้
พืน้ที่ในการน าเสนอ ช่วงเวลาที่เลือกน าเสนอ การเน้นย า้บางประเด็นที่เป็นขอ้สรุป แลว้ร่วมกัน
อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าท าไมถึงเป็นเช่นนั้น  รวมทั้งการอภิปรายการตีความเนือ้หาบน
พืน้ฐานความแตกต่างของบคุคล ที่แสดงใหเ้ห็นจดุเด่นจดุดอ้ยที่แตกต่างกนัออกไป 

6.2 ฝึกฝนนกัเรียนแยกแยะในสิ่งที่สื่อก าลงัน าเสนอระหว่างขอ้เท็จจรงิกบั
ความคิดเห็น เช่น การรายงานข่าวที่เกิดจากการสมัภาษณน์กัการเมือง เนือ้หาของสื่อจะปะปนกนั
ทัง้ขอ้เท็จจรงิและความคิดเห็นซึ่งตอ้งแยกออกจากกนัใหช้ดัเจน 

6.3 เปิดโอกาสใหน้กัเรียนรบับทบาทเป็นผูผ้ลิตสื่อที่หลากหลายประเภท
ตามความสนใจ ที่สามารถท าใหส้ื่อนัน้ถูกตีความหรือแปลความหมายไดห้ลากหลายมมุมอง เช่น 
ข่าวเดียวกันสามารถท าให้รูส้ึกหวาดเสียวหรือน่าเบื่อหน่ายไดด้ว้ยวิธีการน าเสนอหรือเทคนิคการ
น าเสนอที่แตกต่างกนัออกไป 

7. วิเคราะหผ์ลกระทบที่สื่อมีต่อเรื่องต่าง ๆ ต่อผูค้นที่มีความแตกต่างทาง
วฒันธรรม 

7.1 อภิปรายผลกระทบของเนื ้อหาสื่อที่ เกิดขึน้ต่อกลุ่มคนที่มีความ
แตกต่างทางวฒันธรรม ความเป็นอยู่ หรือฐานะทางเศษฐกิจ และอภิปรายผลกระทบที่สื่อมีต่อการ
เปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมบางประการ เช่น วัฒนธรรมในยุคที่ยังไม่มีอินเทอรเ์น็ตแตกต่างจาก
วฒันธรรมในยคุที่มีอินเทอรเ์น็ตอย่างไร 

7.2 อภิปรายความแตกต่างในการเขา้ถึงสื่อของคนแต่ละยุคสมัย ว่ามี
แนวทางสืบคน้ขอ้มูลหรือเขา้ถึงสื่อไดด้ว้ยวิธีการใดบา้งในยุคสมัยนั้น ๆ เช่น การท ารายงานใน
สมยัก่อนตอ้งอา้งอิงขอ้มลูจากกหนงัสือในหอ้งสมดุ แต่ในปัจจุบนัมี E-book ใหเ้ลือกอา้งอิงขอ้มลู
จากในอินเทอรเ์น็ต 

7.3 วิเคราะหค์วามถูกตอ้งของสื่อในการรายงานข่าวสารหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ  เช่น เหตุการณ์เดียวกัน นักข่าวของไทย กับข่าวของต่างประเทศ รายงานข่าวไดม้ี ความ
คลา้ยคลงึหรือแตกต่างกนัอย่างไร 

7.4 อภิปรายความแตกต่างในการเขา้ถึงสื่อของผูค้นในแต่ละประเทศ ว่า
ผลกระทบที่มีต่อการใช้ของผู้คนในประเทศอย่างไร จากการมีสื่อเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน 
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(digital divide) รวมทั้งการอภิปรายสื่อต่าง ๆ ประเทศไทยไม่มีใชเ้หมือนกับประเทศอ่ืน ๆ ว่ามี
ผลกระทบต่อการเรียนรูห้รือการด าเนินชีวิตอย่างไร  

8. ใชส้ื่อในการช่วยฝึกทกัษะการเรียนรูใ้นดา้นต่าง ๆ  
8.1 ใช้สื่ อที่ มี ข้อความ เช่น  นิตยสาร ข่าวในอินเทอร์เน็ต  ข่าวใน

หนังสือพิมพ์ เพื่อช่วยฝึกฝนการอ่าน เรียบเรียงใจความส าคัญ ท าความเข้าใจ การแยกแยะ
ประเภทต่าง ๆ ของการเขียน  

8.2 ใชต้วัอย่างเนือ้หาจากสื่อที่หลากหลายในการฝึกทกัษะเช่น หลกัการ
ใชภ้าษา การสรา้งประโยค การค านวณ เป็นตน้ 

8.3 สื่อประเภทบันเทิงที่มี เรื่องราว เช่น ละคร ภาพยนตร ์วรรณคดี 
สามารถเป็นตวัอย่างที่ดีในการฝึกฝนทกัษะการเลา่เรื่อง การผกูและคลี่คลายประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ในเรื่องที่เลือกศกึษา 

8.4 น าสื่อมาใชใ้นการฝึกทกัษะต่าง ๆ เช่น การเขียน การฟัง การพดู การ
ค านวณ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการการคน้ควา้ขอ้มูลหรือการออกแบบการน าเสนอให้
น่าสนใจ 

8.5 หาช่องทางให้นักเรียนเผยแพร่สื่อที่ผลิตได้ดีไปสู่สาธารณชน เช่น 
การน าเสนอในเว็บไซตข์องโรงเรียน หรือช่องทางการประกวดต่าง ๆ 

9. ใชส้ื่อรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อใหน้ักเรียนได้มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นและเป็นความเขา้ใจต่อโลก 

9.1 ให้นักเรียนได้วิเคราะห์เนื ้อหาสื่อที่ตนเองสนใจหรือเก่ียวข้องกับ
บทเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ เช่น การแต่งงานของคนเพศเดียวกนั โทษของการติดเกม ความรุนแรงต่อ
ผูห้ญิง การอนุรกัษ์ธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย เป็นตน้ โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างเนือ้หาที่น าเสนอในโลกที่เป็นมมุมองของสื่อกบัโลกแห่งความเป็นจรงิ เช่น ในการโฆษณา 
การด่ืมสรุาน าไปสูก่ารเกิดมิตรภาพอย่างแทจ้รงิ ซึ่งในความเป็นจรงินัน้อาจไม่ใช่อย่างที่ในโฆษณา 

9.2 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดผ้ลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ และอภิปรายสื่อของ
เพื่อนร่วมชัน้เรียนผลิตขึน้ ว่ามีมมุมองที่คลา้ยคลึงหรือแตกต่างไป สื่อตอ้งการเจาะกลุ่มเป้าหมาย
ใด และสามารถแลกเปลี่ยนวิธีการหรือเทคนิคในการน าเสนอสื่อซึ่งกนัและกนั ภายใตก้ารเรียนรูใ้น
รายวิชานัน้ ๆ ที่สะทอ้นความเขา้ใจการเรียนของนกัเรียน  

 9.3 ใชส้ื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินการเรียนรู ้เมื่อเรียนรูใ้นบทเรียน
หรือหวัขอ้ใด ๆ จบแลว้ ครูอาจจะใชส้ื่อมาใหน้กัเรียนรบัชม และใหน้กัเรียนพิจารณาประเมินค่าสื่อ
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นั้นให้เห็นข้อมูลที่ถูกหรือผิดจากการเรียนรูท้ี่ผ่านมาของนักเรียน  หรือให้นักเรียนผลิตสื่อเพื่อ
รายงานผลการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ก็ได้อีกทั้งยังใชส้ื่อเป็นเครื่องมือทดสอบนักเรียนในด้าน
ทกัษะการจ าไดอี้กดว้ย 

10. เชื่อมนกัเรียนเขา้กบัชมุชน เพื่อน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
10.1 น านกัเรียนเขา้ร่วมโครงการที่มีสว่นร่วมในการวิเคราะหห์รือผลิตสื่อ

ใหก้ับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รฐับาล บริษัท มูลนิธิ หอ้งสมดุ เช่น การเขา้แข่งขนัประกวดการสรา้ง
สื่อประเภทต่าง ๆ ตามหวัขอ้ที่ก าหนด ที่นกัเรียนจะไดแ้สดงศกัยภาพในการใชส้ื่อใหเ้กิดประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ การแสดงผ่านสื่อวิดีโอ 
เป็นตน้ 

10.2 สนับสนุนใหน้ักเรียนรุ่นพี่สามารถเป็นผูใ้หค้  าแนะน ารุ่นนอ้งในการ
ใชส้ื่ออย่างรูเ้ท่าทนั รวมทัง้สามารถแลกเปลี่ยนเทคนิคการผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งกนัและกนั 

10.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับหน่วยงานที่ เก่ียวข้องผ่านทางสื่อ
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เครือข่ายสงัคมออนไลน ์รายการทีวี สถานีวิทยุชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ื่อใหเ้กิดประโยชน ์

10.4 จดัประสบการณใ์หน้ักเรียนตระหนกัถึงการใชส้ื่อเป็นสิ่งขับเคลื่อน
สงัคม ดว้ยการสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีสว่นรว่มรบัผิดชอบต่อสงัคมในการใชส้ื่อใหเ้ป็นประโยชนเ์พื่อ
ช่วยเหลือสงัคม เช่น การใหส้มัภาษณปั์ญหาที่เกิดขึน้ในโรงเรียน การประชาสมัพนัธร์่วมกนัท าบุญ
กบัองคก์รการกศุลผ่านช่องทางออนไลน ์เป็นตน้ 

จากการศึกษาในเรื่องของการศึกษากับการรูเ้ท่าทันสื่อ สามารถสรุปได้ว่า การรูเ้ท่า
ทนัสื่อ เป็นทกัษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นส่วนส าคญัในการด าเนินชีวิตของบุคคล การรูเ้ท่า
ทันสื่อนั้นเป็นกระแสที่ ได้รับความนิยมและก าลังแพร่หลายไปทั่ วโลก ในแต่ละประเทศให้
ความส าคัญในการศึกษาเพื่อพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมใหผู้ร้บัสารในฐานะ
ผูบ้รโิภคสื่อมีภมูิคุม้กนัในการตดัสินใจเลือกบรโิภคสื่อต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งในการศกึษา
การรูท้ันสื่อนัน้จะเนน้ให้บุคคลมีความสามารถในการเขา้ถึงสื่อ วิเคราะหส์ื่อ ประเมินสื่อ ไดอ้ย่าง
ครอบคลุม โดยเฉพาะการฝึกฝนใหน้ักเรียนเกิดการรูเ้ท่าทันสื่อ ซึ่งควรเนน้ใหน้ักเรียนฝึกฝนการ
สังเกต วิเคราะห์ และใชว้ิจารญาณในการประเมินค่าความน่าเชื่อถือของสื่อ จะท าใหน้ักเรียน
สามารถคิดดว้ยตนเองเป็นการสรา้งใหน้ักเรียนเกิดความภูมิใจ และเป็นการส่งเสรมิการใชช้ีวิตใน
ระบอบประชาธิปไตยที่พลเมืองมีสว่นรว่มในการคิดและแสดงออกดว้ยเหตผุลในฐานะผูบ้รโิภคสื่อ 
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4.5 การวัดและประเมินการรู้เท่าทันส่ือ 
การรูเ้ท่าทนัสื่อเป็นทักษะประเภทหนึ่งจึงจะสามารถน าเครื่องมือต่าง ๆ ในการใชว้ดั

ทักษะได้ โดยมีนักวิชาการที่ ได้กล่าวถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ ใช้ในการวัดและประเมินทักษะ 
ดงัต่อไปนี ้ 

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2539, 21-26) กล่าวว่า การวดัผลเพื่อจะให้
ไดส้ิ่งที่ตอ้งการวดัตอ้งมีเครื่องมือที่มีคณุภาพในการวดัผลตามรูปแบบต่าง ๆ ดงันี ้

1. แบบทดสอบ แบบทดสอบเป็นชุดของค าถามที่สรา้งขึน้มาอย่างมีระบบ
เพื่อใชว้ดัตวัอย่างพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่กลา่วว่าสรา้งอยากขึน้เป็นระบบนัน้หมายถึงมีระบบ
ดา้นเนือ้หาวิธีการสอบและระบบการใหค้ะแนน 

2. การสังเกต การสังเกตเป็นการคอยมองดูพฤติกรรมของสิ่งหนึ่งอย่างมี
จุดหมาย ส่วนใหญ่นิยมใชเ้ป็นเครื่องมือในการสังเกตการมองเห็น สิ่งที่จะช่วยสังเกตให้อยู่ใน
กรอบของจดุมุ่งหมายก็คือ แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

3. การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือวัดผลชนิดหนึ่งในกรณีที่ใช้
แบบทดสอบหรือการสงัเกตแลว้ไม่สามารถวดัได้ แบบทดสอบถา้คนไม่ตอบค าถามในขอ้สอบหรือ
ตอบแบบส่งเดช เราจะได้ข้อมูลที่ผิดพลาด การสังเกตจะวัดได้ก็ต่อเมื่อคนแสดงพฤติกรรม
ภายนอกออกมา ถ้าหากไม่แสดงพฤติกรรมภายนอกออกมา ก็จะไม่สามารถเก็บข้อมูลได้อีก
เช่นเดียวกนั ซึ่งการใชเ้ครื่องมือวดัผลโดยการใชรู้ปแบบสมัภาษณน์ัน้จึงอาจแกไ้ขปัญหาได้ เพราะ
การสัมภาษณ์เป็นการสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไวล้่วงหน้าก่อน
ระหว่างผูส้มัภาษณแ์ละผูถ้กูสมัภาษณ ์

4. แบบสอบถาม แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวดัผลมีลกัษณะการเก็บขอ้มลูที่
คล้ายครึ่งกับแบบทดสอบคือให้ผู้สอบแสดงความรู้สึกออกมาจากใจจริงที่ ต่างออกไปจาก
แบบทดสอบ ในการใหแ้สดงความเห็นแบบไม่มีถกูไม่มีผิดหรือที่เรียกว่าค าถามปลายเปิด เป็นการ
แสดงความคิดเห็นตามเสรีของผู้ตอบ ยิ่งเป็นการตอบที่ไม่ต้องเขียนชื่อและนามสกุล การตอบ
แบบสอบถามยิ่งไดค้วามเป็นจรงิออกมามากที่สดุ   

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช (2554, 4-10) กล่าวว่า การวดัทางสงัคมศึกษา
ควรใชว้ิธีการที่หลากหลายเพื่อใหไ้ดร้บัผลการวดัที่แสดงถึงคณุลกัษณะของนกัเรียนตามความเป็น
จริง และจะตอ้งเลือกใชเ้ครื่องมือวดัใหเ้หมาะสมกบัวิธีการวดัที่จะใชเ้พื่อใหเ้กิดผลการวดัที่ถูกตอ้ง
และเชื่อถือได ้เครื่องมือวดัทางสงัคมศกึษาที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 
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1. แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือที่ใชว้ดันกัเรียนดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ วดัความรูแ้ละ
วัดทางจิตวิทยา แบบทดสอบอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบบทดสอบแบบเขียนตอบ และ
แบบทดสอบแบบก าหนดค าตอบใหเ้ลือกตอบ 

2. แบบสงัเกต เป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการสงัเกตอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
แบบสงัเกตแบบมีโครงสรา้ง และแบบสงัเกตแบบไม่มีโครงสรา้ง 

3. แบบสัมภาษณ์  เป็นเครื่องมือวัดที่ ใช้ประกอบการสัมภาษณ์โดยผู้
สมัภาษณจ์ะเป็นคนถามค าถามตามที่ก าหนดในแบบสมัภาษณ์ และบนัทึกผลการสมัภาษณล์งไป
ในแบบสมัภาษณแ์บบสมัภาษณอ์าจแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ แบบรายการสมัภาษณ์ และแบบแนว
หวัขอ้สมัภาษณ ์

4. แบบวดัภาคปฏิบติั เป็นเครื่องมือที่ใชใ้นการวดัการปฎิบติังานต่าง ๆ การ
วดัภาคปฏิบติัจะตอ้งวดัใน 2 สว่น คือ วดักระบวนการปฏิบติังาน และวดัผลของการปฎิบติังาน 

5. แบบสอบถาม เป็นชุดของค าถามหรือรายการค าถามเก่ียวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่สรา้งขึน้เพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลตามที่ตอ้งการ มีลกัษณะเป็นเอกสารซึ่งประกอบดว้ย
ขอ้ความและค าถามต่าง ๆ พรอ้มค าแนะน าในการตอบผูต้อบแบบสอบถามจะอ่านค าถามดว้ย
ตนเองแลว้ตอบค าถามโดยการเขียนตอบหรือเลือกค าตอบจากตวัเลือกที่ก าหนดให ้

พิชิต ฤทธิ์จรูญ  (2555, 61-64) กล่าวว่า เครื่องมือที่ ใช้วัดพฤติกรรมด้าน 
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ที่ใช้กันส่วนใหญ่  คือ แบบทดสอบซึ่งมีหลายประเภท ซึ่ง
แบบทดสอบแต่ละประเภทมีแบบทดสอบหลายประเภทที่เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันเพียงแต่
เกณฑท์ี่ใชใ้นการจ าแนกประเภทและการเรียกชื่อต่างกันเท่านั้น รายละเอียดของแบบทดสอบมี
ดงันี ้

1. แบบทดสอบคือชุดค าถามหรือกลุ่มงานใดๆ ที่สรา้งขึน้เพื่อชักน าใหผู้ถู้ก
ทดสอบแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งออกมาให้ผู้สอบสังเกตได้และวัดได้แบบทดสอบ
สามารถแบ่งไดห้ลากหลายประเภทขึน้อยู่กบัมาตรฐานหรือเกณฑท์ี่ใชแ้บ่งดงันี ้

1.1.1 แบ่งตามสมรรถภาพที่จะวดัแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ (achievement test) เป็นแบบทดสอบ

ที่มุ่งวดัสมรรถภาพดา้นสมองแบ่งเป็นสองประเภทคือ 
1.1 แบบทดสอบที่ครูสร้างขึน้เอง (teacher-made test) เป็น

แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียนเฉพาะกลุ่มท่ีครูสอนมีใชก้นัทั่วไปในโรงเรียน ซึ่งจะท า
ใหค้รูสามารถวดัไดต้รงจดุมุ่งหมายเพราะครูผูส้อนเป็นผูอ้อกขอ้สอบเอง 
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1 .2  แ บ บ ท ด ส อ บ ม า ต รฐ า น  (standardized test)  เ ป็ น
แบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสมัฤทธิ์ของนกัเรียนโดยทั่ว ๆ ไป ที่ไดม้ีการหาคณุภาพมาแลว้มีมาตรฐาน
ในการด าเนินการสอบและมาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนน ซึ่งมีขอ้ดีคือคณุภาพของ
แบบทดสอบที่เป็นที่น่าเชื่อถือไดท้ าใหส้ามารถน าผลไปเปรียบเทียบไดอ้ย่างกวา้งขวางกว่า 

2) แบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test) เป็นแบบทดสอบที่ใช้
วดัความสามารถที่เกิดขึน้จากการสั่งสมประสบการณ์ของนกัเรียนที่ไดเ้รียนรูม้าในอดีต เพื่อใหใ้ช้
ในการคาดคะเนหรือการท านายอนาคตของนักเรียน โดยอาศยัขอ้เท็จจริงในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทคือ 

2.1 แบบทดสอบวัดความถนัดทางด้านการเรียน (scholastic 
aptitude) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดความสามารถดา้นวิชาการต่าง ๆ เช่น ความถนัดดา้นภาษา 
ความถนัดด้านวิทยาศาสตร ์เป็นต้น แบบทดสอบประเภทนี ้ใช้วัดเพื่อพยากรณ์ว่านักเรียนจะ
สามารถเรียนต่อทางดา้นใดจึงจะประสบความส าเรจ็ 

2.2 แบบทดสอบวัดความถนัดเฉพาะอย่างหรือความถนัดพิเศษ 
(specific aptitude test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดความสามารถเฉพาะอย่าง เก่ียวกับอาชีพหรือ
ความสามารถพิเศษ เช่น ความถนดัทางช่าง ความถนดัทางเครื่องกล ความถนดัทางดนตรี เป็นตน้ 

3 )  แ บ บ ท ด ส อบ บุ ค ค ล -สั ง ค ม  (personal-social test)  เ ป็ น
แบบทดสอบที่มุ่ งวัดบุคลิกภาพ และการปรับตัวของบุคคล ได้แก่  แบบทดสอบวัดเจตคติ 
แบบทดสอบวดัความสนใจ แบบทดสอบวดัการปรบัตวั 

1.1.2 แบ่งตามจดุมุ่งหมายในการสรา้ง แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
1) แบบทดสอบอตันยัหรือแบบความเรียง (subjective test or essay 

type) เป็นแบบทดสอบที่ใหอิ้สระในการตอบมากที่สดุโดย ผูส้อบเขียนบรรยายตอบยาว ๆ ภายใน
เวลาที่ก าหนด แบบทดสอบประเภทนีใ้นแต่ละขอ้สามารถวดัไดห้ลายหลายดา้น เช่น ความรู ้การ
ใชภ้าษา ความคิดเห็น เป็นตน้ 

2) แบบทดสอบปรนยัหรือแบบใหต้อบสัน้ ๆ (objective test or short 
answer) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดขึน้ใหต้อบสัน้ ๆ หรือมีค าตอบใหเ้ลือก ไดแ้ก่ 

2.1 แบบถกู-ผิด (true-false) 
2.2 แบบเติมค าหรือเติมความ (completion) 
2.3 แบบจบัคู่ (matching) 
2.4 แบบเลือกตอบ (multiple choice) 
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1.1.3 แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใชป้ระโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ 

1) แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย (diagnostic test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่ง
หาขอ้บกพรอ่งในการเรียนเพื่อน าผลไปปรบัปรุงการเรียนรูข้องนกัเรียนและการสอนของครู 

2) แบบทดสอบ เพื่ อท านายหรือพยากรณ์  (prognostic test)  
เป็นแบบทดสอบที่มุ่งท านายว่านักเรียนจะสามารถเรียนอะไรไดบ้า้ง และเรียนไดม้ากหรือน้อย
เพียงใดเหมาะส าหรับการใช้ข้อสอบในการคัดเลือกวัดความถนัด  และการแนะแนว ซึ่ง
แบบทดสอบประเภทนีจ้ะตอ้งมีความเที่ยงตรงเชิงพยากรณส์งู 

1.1.4 แบ่งตามเวลาที่ก าหนดให ้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1) แบบทดสอบวัดความเร็ว (speed test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัด

ทักษะและความแม่นย าในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเป็นขอ้สอบง่ายง่ายและใหต้อบในเวลาที่จ  ากัด 
เช่นแบบทดสอบวดัทกัษะในการบวก ลบ คณู หาร เลข เป็นตน้ 

2 ) แบ บทดสอบ วัดค วาม ส าม ารถสู งสุ ด  (power test) เป็ น
แบบทดสอบที่มุ่งวัดความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของนักเรียน โดยใหเ้วลาตอบนานนานให้
ผูส้อบไดแ้สดงความสามารถเต็มศกัยภาพที่มีอยู่ 

1.1.5 แบ่งตามลกัษณะการตอบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
1) แบบทดสอบภาคปฏิบัติ (performance test) เป็นแบบทดสอบ

ภาคปฏิบติัซึ่งครูจะสรา้งสถานการณข์ึน้มาใหน้ักเรียนปฏิบติั เช่น การปรุงอาหาร การประดิษฐ์สิ่ง
ต่าง ๆ การแสดง เป็นตน้ 

2) แบบทดสอบเขียนตอบ (paper-pencil test) เป็นแบบทดสอบที่
ก าหนดใหต้อบโดยการเขียน เช่น การสอบแบบปรนยั การสอบแบบอตันยั เป็นตน้ 

3) แบบทดสอบปากเปล่า (oral-test) เป็นการสอบโดยการใชค้ าถาม
ตอบแบบปากเปล่ามีการโต้ตอบกันทางค าพูด เช่น การประกวดอ่านค ากลอน การอภิปราย  
การสมัภาษณ ์เป็นตน้ 

1.1.6 แบ่งตามลกัษณะและโอกาสในการใช ้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) แบบทดสอบย่อย (formative test) เป็นแบบทดสอบที่มีจ านวน

ค าถามไม่มาก ใชเ้พื่อประเมินผลระหว่างการเรียนการสอนหรือเมื่อเสร็จในแต่ละหน่วยย่อย เพื่อ
วินิจฉัยในการเรียนรูข้องนักเรียนวัตถุประสงคส์  าคัญของแบบทดสอบย่อย คือ มุ่งปรบัปรุงการ
เรียนการสอน 
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2) แบบทดสอบรวม (summative test) เป็นแบบทดสอบที่มีจ านวน
ค าถามมาก ใช้เพื่อสอบปลายภาคหรือปลายปีการศึกษาเมื่อจบเนื ้อหาของแต่ละรายวิชา
วตัถุประสงคส์  าคญัของแบบทดสอบเพื่อวดัว่าใครมีความรูค้วามเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด และน าไป
ตดัสินผลการเรียน 

1.1.7 แบ่งตามเกณฑก์ารน าการสอบใบประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
คือ 

1) แบบทดสอบอิงเกณฑ ์(criterion reference test)เป็นแบบทดสอบ
ที่ตอ้งการวดัระดบัความรูข้องนกัเรียนโดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑท์ี่ก าหนดไวล้่วงหนา้ 

2) แบบทดสอบอิงกลุ่ม (norm reference test) เป็นแบบทดสอบที่
น าผลการสอบไปเปรียบเทียบกบักลุ่มหรือบุคคลอ่ืนที่ใชแ้บบทดสอบเดียวกันและพิจารณาตดัสิน
ว่าใครเก่งกว่ากนั 

1.1.8 แบ่งตามสิ่งเรา้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) แบบทดสอบทางภาษา (verbal test) ได้แก่ แบบทดสอบที่ใช้

ค าพดูหรือตวัหนงัสือไปแลว้ใหผู้ส้อบตอบโดยพดูหรือเขียนออกมา 
2) แบบทดสอบที่ไม่ใชภ้าษา (non-verbal test) เป็นการใชอุ้ปกรณ์

ต่าง ๆ หรือรูปภาพอิริยาบถต่าง ๆ ไปเรา้ใหผู้ส้อบตอบสนอง เช่น ใหผู้ส้อบตอบภาพ หรือดรููปภาพ
แลว้เลือกระบายสี เป็นตน้ แบบทดสอบที่ไม่ใชภ้าษานีม้ักใชก้ับนักเรียนในระดับต่าง ๆ ที่ยังไม่มี
ความเขา้ใจเรื่องภาษาดีพอ เช่น ในระดบัชัน้อนบุาล หรือระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2557 , 11-15) กล่าวว่า การประเมินทักษะ
พิสยัส่วนใหญ่ทัง้กระบวนการปฏิบติังานและผลการปฏิบติังานทางดา้นทักษะพิสยั ใชก้ารสงัเกต
จากผูป้ระเมินประเภทของเครื่องมือวดัทกัษะพิสยัจึงมีลกัษณะเป็นแบบประเมินที่ใชป้ระกอบการ
สงัเกตของผูป้ระเมินประเภทเครื่องมือวดัทกัษะพิสยัจึงสามารถแบ่งประเภทใหญ่ตามลกัษณะของ
การประเมินไดเ้ป็น 1) แบบตรวจสอบรายการ (checklist) 2) แบบมาตรประเมินค่า (rating scale) 
3) เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) การเลือกเครื่องมือเหล่านี ้ควรค านึงถึง
จุดประสงค์ของการวัดธรรมชาติของทักษะพิสัยที่  ตอ้งการวัด และระดับอายุของนักเรียนที่จะ
ประเมินดว้ย นอกจากนีเ้ครื่องมือแต่ละประเภทมีลกัษณะเด่นจุดเด่น และจุดบกพร่องที่แตกต่าง
กนัรายละเอียดของเครื่องมือประเภทต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้

1. แบบตรวจสอบรายการ (checklist)  มีลักษณะเป็นรายการที่ ระบุ
พฤติกรรมหรือลกัษณะที่บ่งชีท้กัษะพิสยัส าคญัที่ตอ้งการวดั เพื่อใหผู้ป้ระเมินระบวุ่าพฤติกรรมหรือ
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ลกัษณะนัน้นัน้เกิดขึน้หรือไม่แบบตรวจสอบรายการจึงเป็นเครื่องมือที่สรา้งง่าย และง่ายต่อการใช้
งาน อย่างไรก็ตามแบบตรวจสอบรายการนีจ้ะไม่แสดงระดับของคุณภาพ ความสมบูรณ์ของ
พฤติกรรม หรือลักษณะของทักษะพิสัยนั้น  ๆ ดังนั้นเครื่องมือจึงเหมาะกับทักษะพิสัยที่ไม่มี
รายละเอียดของพฤติกรรมมากหรือเหมาะที่จะน าไปใช ้กับนักเรียนที่มีช่วงอายุนอ้ย เช่น นกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษา 

2. แบบมาตรประเมินค่าหรือมาตรประมาณค่า (rating scale) มีลักษณะ
เป็นรายการที่ระบุพฤติกรรมหรือลกัษณะที่บ่งชีท้ักษะพิสัยส าคัญที่ตอ้งการวัดเช่นเดียวกับแบบ
ตรวจสอบรายการ แต่แบบประเมินค่านีจ้ะใหผู้ป้ระเมินระบุระดับคณุภาพหรือความสมบูรณข์อง
ทกัษะพิสยันัน้ ๆ ของนกัเรียนว่าอยู่ในช่วงระดบัใด แบบมาประเมินค่านีม้ีจุดเด่นคือ ใชเ้วลาในการ
สรา้งไม่นานการก าหนดระดับคุณภาพของทักษะพิสยัที่ประเมินมีความละเอียดมากขึน้กว่าแบบ
ตรวจสอบรายการ อย่างไรก็ตามเนื่องจากระดบัแต่ละระดบัของการประเมินค่าไม่มีการก ากบัดว้ย
ค าบรรยายพฤติกรรมหรือลักษณะของทักษะพิสัย  ท าให้เกิดปัญหาการขาดความเป็นปรนัย 
(objectivity) และความเที่ยงระหว่างผูป้ระเมินได ้(inter-rater reliability)  

3. การให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric) มีลักษณะเป็นระดับที่แสดง
ลกัษณะหรือความส าเร็จของการปฏิบติัหรือผลงานของทกัษะพิสยันัน้ ๆ ซึ่งการก าหนดเกณฑท์ี่ใช้
ในการประเมินคะแนนแบบรูบรคินีจ้ะมีค าอธิบายพฤติกรรมหรือลกัษณะที่สะทอ้นถึงทกัษะพิสยัที่
จะประเมินในแต่ละระดับ ผลการประเมินก ากับไว้ตั้งแต่สูงหรือดีมากจนถึงระดับต ่าหรือต้อง
ปรบัปรุง เกณฑก์ารประเมินนีจ้ึงมีรายละเอียดที่มีลกัษณะส าคญัเหมาะกบัการประเมินทกัษะพิสยั
ที่มีรายละเอียดค่อนขา้งมาก หรือซบัซอ้นหรือประเมินทักษะพิสยัของนักเรียนในช่วงอายุมากขึน้ 
เช่น นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เกณฑก์ารให้คะแนนหรือรูบริคช่วยให้ครูผูส้อนและนักเรียน
เข้าใจได้ตรงกันว่าทักษะปฏิบัติที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรบัหรือได้มาตรฐานเป็นอย่างไรท าให้
นกัเรียนไดท้ราบถึงขอบเขตของสิ่งที่ผูส้อนจะประเมินทัง้การประเมินกระบวนการปฏิบติังานและ
ผลงานของทักษะพิสยันั้น นอกจากนีก้ารก าหนดเกณฑท์ี่ใชใ้นการประเมินคะแนนแบบรูบริคยัง
สามารถลดปัญหาความเที่ยงระหว่างผูป้ระเมิน เนื่องจากเครื่องมือดงักล่าวสามารถช่วยแกไ้ขการ
ประเมินทักษะพิสยัซึ่งมีลกัษณะที่ค่อนขา้งเป็นอัตนยั (subjectivity) ได ้ซึ่งเกณฑก์ารใหค้ะแนนมี 
2 ประเภท คือ เกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบองคร์วม และเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบแยกองคป์ระกอบ  

3.1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (holistic scoring rubric) เป็น
เกณฑ์ที่พิจารณาภาพรวมของสิ่งที่ประเมินว่าสิ่งที่ประเมินมีลักษณะอย่างไรบา้งเกณฑ์การให้
คะแนนประเภทนีจ้ะบรรยายคุณภาพโดยรวมของสิ่งที่จะประเมินลดหลั่นกันตามระดับคุณภาพ
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จากสูงสุดถึงต ่าสุดเกณฑ์การให้คะแนนลักษณะนี ้เหมาะสมกับการประเมินผลสรุปรวม 
(summative evaluation) ซึ่งใชส้  าหรบัตดัสินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน 

3.2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic scoring 
rubric) เป็นเกณฑ์การให้คะแนนสิ่งที่ประเมินโดยพิจารณาคุณภาพของสิ่งที่ประเมินแยกราย
องคป์ระกอบรายดา้น หรือรายมิติ เกณฑก์ารใหค้ะแนนประเภทนีจ้ะบรรยายคณุภาพของสิ่งที่จะ
ประเมินแยกรายองคป์ระกอบลดหลั่นกันตามคุณภาพตัง้แต่สูงสุดถึงต ่าสุด ถา้องคป์ระกอบดา้น
หรือมิติที่พิจารณามีความส าคัญไม่เท่ากัน ครูสามารถก าหนดน า้หนักใหแ้ก่เกณฑแ์ต่ละดา้นได้
ตามความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรบัของผูเ้ก่ียวขอ้ง เกณฑก์ารใหค้ะแนนลกัษณะนีเ้หมาะสมกบั
การประเมินความกา้วหนา้หรือกระบวนการ (formative evaluation) ซึ่งครูตอ้งใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 
(feedback) เพื่อการพฒันานกัเรียน 

ปกรณ์ ประจัญบาน และอนุชา กอนพ่วง (2558, 37) กล่าวว่า ในการวิจัยและ
พัฒนาแบบวัดทักษะในศตวรรษที่ 21 ดา้นการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา โดยเลือก
สรา้งแบบวดั 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ขอ้สอบสถานการณ ์ ใชส้  าหรบัวดัและประเมินในดา้นความรูค้วาม
เขา้ใจต่อการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ านวน 5 องคป์ระกอบ และแบบวัดมาตร
ประมาณค่า 5 ระดบั ใชส้  าหรบัใหน้กัเรียนประเมินตนเองตามการรบัรูต่้อพฤติกรรมการปฏิบติัตน
ตามนิยามองค์ประกอบของทักษะในศตวรรษที่  21 ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษา จ านวน 5 องคป์ระกอบ  

จากการศึกษาการวัดและประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อ พบว่าการรูเ้ท่าทนัสื่อนัน้สามารถ
ใช ้เครื่องมือในการวดัและประเมินผลการรูเ้ท่าทนัสื่อไดห้ลากหลายประเภท ไดแ้ก่ แบบตรวจสอบ
รายการ แบบมาตรวัดประมาณค่า และแบบทดสอบทั้งในรูปแบบแบบทดสอบปรนัย และ
แบบทดสอบอตันยั ซึ่งเป็นแบบทดสอบสถานการณท์ี่ใชใ้นการวดัความสามารถในการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

4.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันส่ือ 
4.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

สุกัญญา อุทามนตรี (2555, 2) ได้ท าการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูว้ิชาสุขศึกษาแบบเน้นประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอรเ์น็ตส าหรบันักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้
และความตระหนักรูเ้ท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอินเทอรเ์น็ตหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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กวิสรา ทองดี (2557, 109-113) ไดท้ าการศึกษาการพฒันาระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อ
โดยใชชุ้ดฝึกอบรมแบบผสานความจริง เรื่อง การรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา ส าหรบัเด็กและเยาวชนโดย 
มีวตัถุประสงค ์เพื่อมุ่งศึกษาระดบัการรูเ้ท่าทนัสื่อและส ารวจความตอ้งการชุดฝึกแบรมแบบผสาน
ความจรงิเพื่อหาคณุภาพของสื่อชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริง เพื่อหาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู ้
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริง เครื่องมือที่ใช้
ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามในการศึกษาวิจัยพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อโดยใชชุ้ดฝึกอบรมแบบ
ผสานความจรงิ เรื่องการรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา ส าหรบัเด็กและเยาวชน 2) สื่อชุดฝึกอบรมแบบผสาน
ความจริง 3) แบบประเมินคุณภาพของสื่อชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริง 4) แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรูก่้อนเรียนและหลงัเรียน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ชดุฝึกอบรมแบบผสานความจรงิ เรื่อง การรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา ส าหรบัเด็กและเยาวชน โดยใชก้ลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดบางปะ
กอก ส านักงานเขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 หอ้งเรียน (40 คน) โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย ผลจากการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนและระดับการรูเ้ท่าทันสื่อ
ส่วนใหญ่ มีการรูเ้ท่าทนัสื่ออยู่ในระดบั 1 รองลงมาคือ การรูเ้ท่าทนัสื่ออยู่ในระดบั 2  และตอ้งการ
เรียนจากสื่อชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริงอยู่ในระดับมาก ส าหรบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบว่า ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน โดยผูเ้ขา้อบรมมีความพงึพอใจมากที่สดุ 
สรุปใดว้่า การพฒันาระดบัความรูเ้ท่าทนัสื่อ โดยใชชุ้ดฝึกอบรมแบบผสานความจริง เรื่องการรูเ้ท่า
ทนัสื่อโฆษณา ส าหรบัเด็กและเยาวชนมีคณุภาพดีมากสามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

อรุาเพ็ญ ยิม้ประเสรฐิ นพมาศ ปลดักอง และองัคณา ศิริอ  าพนัธก์ลุ (2559, 183) 
ไดศ้กึษาเก่ียวกบัการรูเ้ท่าทนัสื่อ, ประโยชนแ์ละการน าไปใช ้กรณีศกึษา สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน
แห่งหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับความรูเ้ก่ียวกับการรูเ้ท่าทันสื่อ ประโยชน์และการน า
การรูเ้ท่าทนัสื่อไปใช ้เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายปิด ผลการวิจยัพบว่า ดา้น
ความรูเ้รื่องการรูเ้ท่าทันสื่อโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ประโยชนใ์นเรื่องการรูเ้ท่าทันสื่อของ
นกัศกึษา ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชนใ์นเรื่องการรูเ้ท่าทนัสื่อ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
การน าการรูเ้ท่าทนัสื่อไปใช ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

ปกรณ์ ประจัญบาน และอนุชา กอนพ่วง (2558, 102-106) ไดศ้ึกษาวิจัยและ
พัฒนาแบบวัดทักษะในศตวรรษที่  21 ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาในโรงเรียนสงักดั สพม. 39 ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 1,100 คน ผลการวิจยัพบว่า 



  78 

แบบวัดทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อ ซึ่งมีการจัดท า 2 ชุด ไดแ้ก่ 1) แบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ จ านวน 25 ขอ้ และ 2) ขอ้สอบเชิงสถานการณ์จ านวน 25 ขอ้ รวม 50 ข้อ จากการตรวจ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาทุกข้อ 
หลงัจากการน าไปทดลองใชก้ับนักเรียน พบว่า มีค่าความยากค่าเป็นไปตามเกณฑท์ุกขอ้ และมี
อ านาจจ าแนกเป็นไปตามเกณฑ์ทุกขอ้ ขอ้สอบมีค่าความเที่ยงในระดับสูง และมีความตรงเชิง
โครงสรา้ง ซึ่งผูว้ิจยัท าการสรา้งเกณฑก์ารประเมินผลรูเ้ท่าทนัสื่อ 4 ระดบั คือ ดีมาก ดี พอใช ้และ
ปรบัปรุง 

อษัฎา พลอยโสภณ และ มฤษฎ ์แกว้จินดา (2559, 121-124) ไดศ้ึกษาเก่ียวกับ
การปรกึษาแบบกลุ่มตามแนวคิดเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมโดยใชด้นตรีเป็นสื่อเพื่อพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณแ์ละทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลนข์องวยัรุ่น ในกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาวการณใ์ชส้ื่อสงัคมออนไลนท์ี่มีต่อพฒันาการความฉลาดทางอารมณ ์
และทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  และศึกษาผลของการใหค้ าปรกึษา
แบบกลุ่มฯ งานวิจัยครัง้นีแ้บ่งเป็น 2 ช่วง คือ  1) การวิจัยแบบส ารวจ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
รูเ้ท่าทันสื่อสงัคมออนไลนก์ับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อายุระหว่าง 15 – 17 ปี) ใน
โรงเรียนสงักดัส านกัคณะกรรมการส่งเสรมิเอกชน เขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 1,146 คน 
2) การวิจัยแบบกึ่งทดลอง เพื่อพัฒนาการใหค้ าปรึกษาแบบกลุ่มฯ และทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใชก้ารวดัตวัแปรตามก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง จ านวน 12 คน ผลการวิจยั
พบว่า นักเรียนมีใชเ้วลาชีวิตอยู่กับสื่อสงัคมออนไลนม์ากขึน้ ผลการเรียนของนักเรียนมีแนวโน้ม
ลดลง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการใหค้ าปรึกษาแบบกลุ่มฯ สามารถพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณร์วมทัง้ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อสงัคมออนไลนข์องนกัเรียนไดอี้กดว้ย 

สมุาลี เชือ้ชยั (2560, 250-252) ไดท้ าการศึกษา การเปรียบเทียบการสอนแบบ
สืบสอบ (5E) กับการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลองที่มีต่อความสามารถในการรูเ้ท่าทันสื่อของ
นิสิตระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ 
1) ศึกษาผลของการสอนแบบสืบสอบ (5E) ที่มีต่อการรูเ้ท่าทนัสื่อ 2) ศึกษาผลของการสอนโดยใช้
สถานการณ์จ าลองที่มีต่อการูเ้ท่าทันสื่อ และ 3) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างผลของการสอนแบบสืบ
สอบ (5E) กับการสอนโดยใชส้ถานการณ์จ าลองที่มีต่อความสามารถในการรูเ้ท่าทันสื่อของนิสิต 
คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนิสิตคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ จ านวน 60 คน ปีการศกึษา 2559 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ปถ 394 คอมพิวเตอร์
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ส าหรบันกัเรียนประถมศึกษา โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นกลุ่มตวัอย่าง 
จากนัน้แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่มดว้ยวิธีสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือวิจัยประกอบดว้ย 1) แผนการ
จดัการเรียนรูด้ว้ยการสอนแบบสืบสอบ 2) แผนการจดัการเรียนรูด้ว้ยการสอนโดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง 3) แบบทดสอบการรูเ้ท่าทนัสื่อ และ 4) แบบวดัพฤติกรรมการรูัเ้ท่าทนัสื่อ ผลการวิจยัพบว่า 
กลุ่มตวัอย่างทัง้ที่เรียนดว้ยการสอนแบบสืบสอบและกลุ่มที่เรียนดว้ยการสอนโดยใชส้ถานการณ์
จ าลอง มีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดับ 0.05 แสดงว่าทัง้ 2 
วิธีสามารถส่งเสริมการรูเ้ท่าทันสื่อได ้และคะแนนหลงัเรียนของกลุ่มที่เรียนดว้ยการสอนแบบสืบ
สอบกบัการสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลองไม่มีความแตกต่างกนั 

วรรณดี์ แสงประทีปทอง และทศันีย ์ชาติไทย (2562, 36) ไดศ้ึกษาเก่ียวกบั การ
พัฒนาแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จังหวัดนนทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนสังกัด  สพป.นนทบุรี จ านวน 200 คน จาก 4 
โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ผลการวิจัยพบว่า การ
พัฒนาแบบวัดได้แบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ฉบับ 
ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบสถานการณ์ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ได้แก่ 
ด้านการเข้าถึงสื่อ 8 ข้อ ด้านการวิเคราะห์สื่อ 8 ข้อ ด้านการประเมินสื่อ 7 ข้อ และด้านการ
สรา้งสรรคส์ื่อ 7 ขอ้ และแบบวดัการรูเ้ท่าทันสื่อมีความตรงเชิงเนือ้หา โดยดัชนีความสอดคลอ้งมี
ค่า 0.67 ถึง 1.00 ความยาก 0.31 ถึง 0.80 อ านาจจ าแนก 0.16 ถึง 0.58 โดยอ านาจจ าแนกของ
ขอ้ค าถามทุกขอ้มีนัยส าคญัทางสถิติที่ ระดับ .05 และความเที่ยงเท่ากบั 0.85 ซึ่งขอ้ค าถามแต่ละ
ขอ้มีคณุภาพอยู่ในเกณฑใ์ชไ้ด ้และแบบวดัทัง้ฉบบัมีคณุภาพตามเกณฑก์ารสรา้งแบบวดั ผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้งสามารถน าแบบวดัที่พฒันาขึน้ไปใชไ้ด ้

4.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Hobbs, R. (2003 อ้างถึงใน ปกรณ์ ประจัญบาน และอนุชา กอนพวง, 2558, 

22) ไดท้ าการวิจยัเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทกัษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้จากหลกัสตูรการรูเ้ท่าทนัสื่อ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาหาประสิทธิภาพของหลักสูตรในการพัฒนาทักษะทางวิชาการของ
นกัเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เกรด 11) ในประเทศองักฤษ โดยเปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลงั 
(pretest - posttest) นักเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนหลักสูตรการรูเ้ท่าทันสื่อกับกลุ่มที่ไม่เรียน
หลกัสูตรการรูเ้ท่าทันสื่อ ซึ่งใชแ้บบวัดที่ปรบัปรุงมาจากแบบวัดทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อ ของ Quin 
and McMahon (1995) ซึ่งมีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิดและแบบเลือกตอบ โดยวดั 8 ตัวแปร 
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คือ การระบุแนวคิดหลกัของเรื่อง การระบุรายละเอียดของเรื่อง การเขียนถ่ายทอดเนือ้หาที่ไดอ่้าน 
ด ูหรือฟัง การวิเคราะหเ์ทคนิคการสรา้งสื่อ การวิเคราะหจ์ุดเด่นของเรื่อง การวิเคราะหเ์นือ้หาที่
ขาดหายไป การวิเคราะหค์วามเหมือนความแตกต่างของเนือ้หา และการระบุวตัถุประสงคข์องสื่อ
ที่มีต่อผูร้บัสื่อ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มที่เรียนหลกัสูตรการรูเ้ท่าทันสื่อ มีทักษะเพิ่มขึน้ทุกตัวแปร
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

Potter (2005 อ้างถึงใน ปกรณ์ ประจัญบาน และอนุชา กอนพวง, 2558, 22)   
ได้ท าการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ของการรูเ้ท่าทันสื่อ พบว่า ทักษะการอ่าน และทักษะ 
การเขียน จะเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อได ้กล่าวคือ ทักษะการอ่านเปรียบไดก้ับ
เครื่องมือในการสะสมความรูข้องแต่ละบุคคลที่ไดจ้ากการอ่านท าความเขา้ใจ ซึ่งบุคคลที่มีทักษะ
ในการอ่านที่สูงก็จะสามารถท าความเข้าใจสื่อได้ดี น าไปสู่การมีระดับการรูเ้ท่าทันสื่อที่สูงขึน้   
ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะสามารถตัดสินคุณค่าของสื่อได้อย่างรอบคอบและมีวิจารณญาณว่าเพื่อ
พิจารณาเนื ้อหาจากสื่อ ที่แสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือสื่อของสื่อว่าอยู่ในระดับมากหรือน้อย
เพียงใด ไปจนถึงสามารถในการใชส้ื่อเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง  

Livingstone (2008, 2) ได้ท าการศึกษาการพบกันของวัฒนธรรมการวิจัยของ
การรู ้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศ ระเบียบแบบแผน ความตระหนักและวิธีการ โดยเริ่ม
ท าการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างกัน ในดา้นการศึกษาวฒันธรรมของการวิจัย การรูเ้ท่า
ทันสื่อและการรูส้ารสนเทศ โดยผลการวิจัย พบว่า การรูเ้ท่าทันสื่อนั้นมีแนวความคิดมาจากการ
ถ่ายทอด การเผยแพร่สื่อ สื่อสิ่งพิมพ ์และสื่อโสตทศัน ์และในดา้นการรูส้ารสนเทศมีแนวความคิด
มาจากดา้นการใชค้อมพิวเตอร ์ระบบสารสนเทศ 

RobbGireco (2007, 7) ไดท้ าการศึกษาตัวแปรการรูเ้ท่าทันสื่อและตัวแปรที่มี
ปฏิสมัพนัธต่์อองคค์วามรู ้โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และน ามาสงัเคราะห ์โดย
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งจะประกอบไปดว้ย องคค์วามรูด้า้นสื่อ และการรูเ้ท่าทนัสื่อ จากการสงัเคราะห์
งานวิจัยพบว่า การรูเ้ท่าทันสื่อเป็นตัวกลางของกระบวนการการศึกษาองคค์วามรูจ้ากสื่อ โดยมี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อองคค์วามรูไ้ดแ้ก่ เนือ้หา ช่องทางการใชส้ื่อ โครงสรา้งทางสังคม ความแตกต่าง
ทางสงัคม และความสนใจในการใชส้ื่อ 
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จากงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกบัการรูเ้ท่าทนัสื่อ สามารถสรุป
ไดว้่า ในทางการศึกษาจะมีการวิจัยที่น ารูปแบบการจดัการเรียนรูม้าใช้ในการเรียนวิชาสุขศึกษา
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาเพื่ อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อโดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยเน้น
ประสบการณ ์ซึ่งส่วนมากงานวิจยัจะเป็นการศึกษาเพื่อการสรา้งแบบวดัโดยเฉพาะแบบวดัที่เป็น
แบบปรนัย หรือการสรา้งแบบสอบถามในพัฒนาหรือส ารวจการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียน ผูว้ิจัย
พบว่ายังไม่มีการน าไปใช้ในรูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบ
หมวก 6 ใบ ในการเรียนวิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อให้กับนักเรียนในระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
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บทที ่3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาด้วยการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่มี ต่อการรู ้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 มี
รายละเอียดของวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. ระยะเวลาที่ใชใ้นการวิจยั 
3. เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจยั 
4. แบบแผนการทดลอง 
5. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
6. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
7. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งคอย 
จงัหวดัสระบรุี สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบรุี) ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 15 หอ้งเรียน รวม 600 คน 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 40 คน โดยการสุ่ม 
แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เนื่องจากนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งคอย
จงัหวดัสระบรุี มีการคละความสามารถในการเรียนของนกัเรียนในทกุหอ้งเรียน 

2. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการวิจัย 
ผูว้ิจัยด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใชเ้วลาจ านวน 4 สัปดาห ์

สปัดาหล์ะ 3 วัน วันละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที รวมเวลาทดลองทั้งหมด 12 คาบเรียน โดยก่อน
ทดลองจะท าการทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 คาบ และหลังทดลองจะท าการทดสอบหลังเรียน
จ านวน 1 คาบ รวมเป็น 14 คาบเรียน 
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3. เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 
เนือ้หาที่ใชใ้นการวิจัย คือ สิทธิผูบ้ริโภค ซึ่งสอดคลอ้งตามมาตรฐานและตัวชีว้ัด ส 3.1 

ม.2/4 อภิปรายแนวทางการคุม้ครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย 4 เนือ้หาย่อย 
ไดแ้ก่ การรกัษาและคุม้ครองสิทธิประโยชนข์องผูบ้รโิภค กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคและหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้ง การด าเนินกิจกรรมพิทักษ์สิทธิและผลประโยชนต์ามกฎหมายในฐานะผูบ้ริโภค และ
แนวทางการปกปอ้งสิทธิผูบ้รโิภค 

4. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – Experimental Research) ด าเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการวิจยัแบบ The One Group Pretest – Posttest Design (วรรณี แกมเกต,ุ 
2551, 141) มีลกัษณะของแบบแผนการวิจยั ดงันี ้
 

กลุม่ตวัอย่าง สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลงัเรียน 
E O1 X O2 

 

สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นแบบแผนการวิจยั 
E แทน กลุม่ทดลอง 
O1  แทน  การวดัก่อนการทดลอง (Pre-test) 
O2  แทน  การวดัหลงัการทดลอง (Post-test) 
X  แทน  การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

5. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจยัในครัง้นีม้ี 3 เครื่องมือ ไดแ้ก่ 

5.1 หน่วยการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
5.2 แบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
5.3 แบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเอง 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. หน่วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  
ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งหน่วยการเรียนรูต้ามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1.1 ศึกษา และวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 
2551 และหลกัสตูรสถานศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียน
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แก่งคอย ในสว่นของสาระส าคญัของเนือ้หา ตวัชีว้ัด จุดประสงคก์ารเรียนรู ้และแนวทางในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู ้การวดัประเมินผล เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าหน่วยการเรียนรู ้  

1.2 ศึกษา และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ จากเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ
น ามาบูรณาการเป็นจัดการเรียนรูท้ี่ใชใ้นงานวิจัย ปรากฏว่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่ใชใ้นงานวิจยันี ้ ประกอบไปดว้ย 6 ขัน้ตอน มีรายละเอียดของ
การจดัการเรียนรู ้ดงัต่อไปนี ้

1) ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นขัน้ที่นกัเรียนจะไดพ้บสถานการณท์ี่ครูจดัเตรียมให ้
และช่วยใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ และพิจารณาปัญหาจากสถานการณท์ี่ก าลงัเผชิญ ดว้ยการใช้
วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ เป็นตวัช่วยในการพิจารณาสถานการณท์ี่พบเจอ  และร่วมกนัอภิปรายเพื่อ
ก าหนดปัญหาโดยใชค้ าถามหมวกสีฟ้า ท าใหน้ักเรียนสามารถก าหนดสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาที่
นกัเรียนสนใจอยากจะเรียนรูแ้ละหาค าตอบ 

2) ขั้นท าความเข้าใจปัญหา นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการท าความเข้าใจและ
วิเคราะห ์เปรียบเทียบ แยกแยะประเด็นต่าง ๆ ว่ามีตน้เหตคุวามเป็นมาอย่างไร หรือจุดประสงคท์ี่
สื่อตอ้งการน าเสนอ โดยนกัเรียนเลือกใชห้มวกสีต่าง ๆ ในการตัง้ค าถามเพื่อใหไ้ดม้มุมองความคิด
ที่หลากหลาย เพื่อท าความกระจ่างในปัญหาที่กลุม่ตนเองก าหนดขึน้ และร่วมกนัอภิปรายเพื่อสรุป
แนวทางการศกึษาปัญหาโดยใชค้ าถามหมวกสีฟ้า 

3) ขัน้ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ นกัเรียนวางแผนและด าเนินการศึกษาคน้ควา้
ตามแนวทางที่ได้วางแผน เพื่อหาค าตอบของปัญหาในประเด็นต่าง ๆ โดยใช้หมวกสีต่าง ๆ 
ก าหนดค าถามเพื่อหาแนวทางศึกษาคน้ควา้ และแยกยา้ยกันไปสืบคน้ขอ้มูลดว้ยวิธีการเชา้สื่อที่
แตกต่างกัน จากนั้นขอ้มูลที่ไดจ้ากการคน้ควา้มารวบรวมแลว้อภิปรายต่อประเด็นที่ก าลงัศึกษา 
โดยใชห้มวกสีต่าง ๆ ตั้งค าถามกระตุน้การคิดอย่างรอบดา้น และใชค้ าถามหมวกสีฟ้า เพื่อสรุป
ความครบถว้นของขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้  

4) ขั้นสังเคราะห์ความรู้ นักเรียนน าความรูท้ี่ ได้จากการค้นคว้าจากสื่อ 
อปุกรณแ์หล่งการเรียนรูต่้าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้บัสมาชิกในกลุ่ม อภิปรายผลและสงัเคราะห์
เป็นองคค์วามรูข้องกลุ่มตนเองว่ามีความเหมาะสมมากหรือนอ้ยเพียงใด โดยใชห้มวกสีต่าง ๆ ตัง้
ค าถามเพื่อเติมเต็มประเด็นที่ก าลงัศกึษาจากขอ้มลูที่รวบรวมไดใ้นขัน้ที่แลว้และสงัเคราะหป์ระเด็น
ที่เป็นองคค์วามรูใ้หม่แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปองคค์วามรูท้ี่ไดจ้าก
การศกึษาโดยใชค้ าถามหมวกสีฟ้า  
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5) ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียนใชห้มวกสีต่าง ๆ ในการตั้ง
ค าถามเพื่อเติมเต็มค าตอบที่ไดจ้ากการศึกษา และใชค้ าถามหมวกสีฟ้าเพื่อสรุปผลการศึกษาจาก
ปัญหาและประเมินค่าของค าตอบเพื่อพิจารณาในประเด็นคุณค่าและความน่าเชื่อถือของสื่อที่
ก าลงัเลือกศกึษา และเตรียมน าเสนอผลงาน 

6) ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนน าเสนอผลงานองคค์วามรูท้ี่ได้
จากการศึกษามาน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนกลุ่มอ่ืนและครู โดยในการตัง้
ค าถามจากหมวกสีต่าง ๆ เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนัและรว่มกนัประเมินผล
งาน ร่วมกนัใชห้มวกสีฟ้าในการสรุปคณุค่าที่ไดจ้ากการศึกษา เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นการน าความรูไ้ป
ใชป้ระโยชนใ์นการด าเนินชีวิต 

1.3 จัดท าร่างหน่วยการเรียนรูท้ี่ได้รบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ เรื่อง สิทธิผูบ้ริโภค ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้สอดคล้องกับ
ค าอธิบายรายวิชาตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 จ านวน 12 คาบ
เรียน ดงัต่อไปนี ้

ตาราง 6 หน่วยการเรียนรูท้ี่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 
ใบ 

ล าดับที ่ หน่วยการเรียนรู้ เนือ้หา จ านวนคาบ 
1 ทนัโลก ทนัข่าวสาร 

ตา้นทาน COVID-19 
สิทธิผูบ้รโิภค โดยมีเนือ้หาย่อย ดงันี ้
- การรกัษาและคุม้ครองสิทธิประโยชน์
ของผูบ้รโิภค 
- กฎหมายคุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภคและ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
- การด าเนินกิจกรรมพิทกัษส์ิทธิและ
ผลประโยชนต์ามกฎหมายในฐานะ
ผูบ้รโิภค 
- แนวทางการปกป้องสิทธิผูบ้รโิภค 

6 

2 ลว้งลบัโฆษณา  6 
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แต่ละหน่วยการเรียนรูป้ระกอบด้วย ชื่อหน่วยการเรียนรู ้มาตรฐานการเรียนรู ้
ตวัชีว้ดัสาระส าคญั จดุประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้การจดักิจกรรมการเรียนรู ้สื่อและแหล่ง
เรียนรู ้การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้ผูว้ิจัยก าหนดขัน้ตอนการจัดการเรียนรูส้งัคมศึกษาตาม
ขัน้ตอนของการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

1.4 น าหน่วยการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  
ที่สรา้งขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เหมาะสมของหน่วยการเรียนรู ้และแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

1.5 ด าเนินการใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการสอนสงัคมศึกษา และดา้นการรูเ้ท่าทันสื่อ 
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของหน่วยการเรียนรูต้รวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) ของหน่วยการเรียนรูก้บัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรูร้วมทัง้
ภาษาที่ถูกตอ้ง และตรวจสอบความสอดคลอ้ง ( index of Item - objective congruence: IOC)  
เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงแก้ไขใหเ้หมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชเ้กณฑก์าร
ประเมินดงันี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่าองค์ประกอบในหน่วยการเรียนรู้มีความสอดคล้อง 
ถกูตอ้ง และเหมาะสม /สามารถพฒันานกัเรียนใหเ้กิดการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้

0 หมายถึง ไม่แน่ใจองค์ประกอบในหน่วยการเรียนรู้มีความสอดคล้อง 
ถกูตอ้ง และเหมาะสม /สามารถพฒันานกัเรียนใหเ้กิดการรูเ้ท่าทันสื่อได ้

-1  หมายถึงแน่ใจ หมายถึงแน่ใจว่าองค์ประกอบในหน่วยการเรียนรูไ้ม่มี
ความสอดคลอ้ง ถกูตอ้ง และเหมาะสม /ไม่สามารถพฒันานกัเรียนใหเ้กิดการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้

ผลการพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชเ้กณฑต์ัง้แต่ 0.50 ขึน้
ไป ผลปรากฏว่าหน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 มีค่า IOC  ตัง้แต่ 0.60-1.00 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 มีค่า IOC  
ตั้งแต่ 0.60-1.00 มีคุณภาพผ่านตามเกณฑ์ (รายละเอียดในภาคผนวก) และผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ ปรบัปรุงในกิจกรรมการเรียนรูบ้างขัน้ตอน และปรบัภาษาที่ใชใ้นเกณฑ์
การวดัและประเมินผลใหเ้หมาะสม 

1.6 น าหน่วยการเรียนรู้ไปปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกตอ้งของหน่วยการเรียนรู ้และแกไ้ขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อจัดท าหน่วยการเรียนรูฉ้บับสมบูรณ์และ
น าไปใชจ้รงิ 
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1.7 น าหน่วยการเรียนรูไ้ปทดลองใช ้(try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 40 คน เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของหน่วย
การเรียนรู ้ซึ่งผูว้ิจัยก าหนดเวลาทดลองใช ้(try out) ทั้ง 2 หน่วยการเรียนรู ้จ านวน 12 คาบเรียน 
ก่อนน าหน่วยการเรียนรูไ้ปใชใ้นกลุม่ตวัอย่าง 

1.8 น าหน่วยการเรียนรูไ้ปปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์อีกครัง้ 
และแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งมีประเด็นแกไ้ข คือ การปรบัปรุง
กิจกรรมการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกบัเวลาท่ีใช ้และปรบัปรุงแนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู ้

1.9 จดัท าหน่วยการเรียนรูท้ี่สมบรูณเ์พื่อน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างต่อไป 
2. แบบวัดการรู้เท่าทันส่ือ 

ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อตามขัน้ตอนดงันี ้
2.1 ศึกษา ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และการสรา้งแบบวดัการรูเ้ท่าทันสื่อ เพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
2.2 ก าหนดโครงร่างแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อ โดยสรา้งใหม้ีความสอดคลอ้งกับ

องคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  
2.3 สรา้งแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก รวมจ านวน 

50 ขอ้ (รายละเอียดดงัตาราง 7) โดยสรา้งใหม้ีความสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
แลว้น าแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ พิจารณาแลว้ปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ 

2.4 แก้ไขแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ ์

2.5 น าแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อที่ปรบัปรุงแลว้น าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นการสอน
สงัคมศึกษา และดา้นการรูเ้ท่าทนัสื่อ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) ความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ รวมถึง
ความครอบคลุมของค าถาม ซึ่งพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามจ านวน 40 ขอ้ โดยจะคัดเลือกข้อ
ค าถามที่มีดัชนีความสอดคลอ้ง (index of Item - objective congruence: IOC) ตั้งแต่ 0.50 ขึน้
ไป โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงันี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่า ขอ้ค าถามในแบบวัดมีความสอดคลอ้ง ถูกตอ้ง และ
เหมาะสมที่จะสามารถวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้ 
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0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามในแบบวัดมีความสอดคลอ้ง ถูกตอ้ง และ
เหมาะสม ที่จะสามารถวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้ 

-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามในแบบวัดไม่มีความสอดคล้อง ไม่ถูกต้อง 
และไม่เหมาะสมที่จะสามารถวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้ 

ผลการพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยใชเ้กณฑต์ัง้แต่ 0.50 ขึน้
ไป ผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 มีคณุภาพผ่าน
ตามเกณฑ ์(รายละเอียดในภาคผนวก) และผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้หข้้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรปรบั
ความเหมาะสมในการใชภ้าษา และปรบัปรุงขอ้ค าถามบางขอ้ใหส้อดคลอ้งกับองคป์ระกอบการ
รูเ้ท่าทนัสื่อ 

2.6 จากนั้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  เพื่ อปรับปรุงแก้ไข 
ตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้องของของแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อ และแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และจดัท าฉบบัสมบรูณเ์พื่อน าไปใชจ้รงิ 

2.7 น าแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/9 โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่  2  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 40 คน เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข ตรวจสอบความถูกตอ้ง และความเหมาะสม
ของแบบวดัการรูเ้ท่าทันสื่อ ซึ่งผูว้ิจยัก าหนดเวลาทดลองใช ้(try out) จ านวน 1 คาบเรียน ก่อนน า
แบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อไปใชใ้นกลุม่ตวัอย่าง 

2.8 น าแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อมาวิเคราะหห์าความยาก (Difficulty) ค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination) เป็นรายขอ้ โดยใชเ้กณฑ ์คือ มีค่าความยากระหว่าง 0.20-0.80 และค่า
อ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป ผลปรากฏว่ามีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.50-0.88 มีค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต่ -0.21-0.70  โดยมีจ านวนขอ้ที่ผ่านเกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก จ านวน 40 ขอ้ 
จากนัน้คดัเลือกขอ้สอบตามโครงสรา้งของแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อที่ก าหนดไวจ้ านวน 40 ขอ้ ที่ผ่าน
เกณฑ ์และหาค่าดชันีความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชส้ตูร Kuder-Richardson (KR-20) ปรากฏ
มีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบั 0.86  

2.9 ปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อปรบัปรุงแก้ไข ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ซึ่งมีประเด็นแก้ไขในเรื่องความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและ
ตัวเลือก รวมทั้งความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ จากนั้นจึงจัดท าแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อฉบับ
สมบรูณเ์พื่อน าไปใชก้บักลุม่ตวัอย่างต่อไป (รายละเอียดในภาคผนวก) 
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2.10 จดัท าแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อฉบบัที่ใชใ้นการวิจยัจ านวน 40 ขอ้ ซึ่งสามารถ
จ าแนกตามองคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัสื่อ ดงัตารางที่ 7 

ตาราง 7 จ านวนขอ้ค าถามแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

ล าดับที ่ องคป์ระกอบการรู้เท่าทันส่ือ จ านวนทีส่ร้าง (ข้อ) จ านวนทีค่ัดเลือก (ข้อ) 
1 การเขา้ถึง 12 10 
2 การวิเคราะห ์ 12 10 
3 การประเมินค่า 13 10 
4 การสรา้งสรรค ์ 13 10 

รวมทัง้หมด 50 40 
 

3. แบบประเมินการรู้เท่าทันส่ือด้วยตนเอง  
ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเองตามขัน้ตอนดงันี ้

3.1 ศึกษา ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง และการสรา้งแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อ
ดว้ยตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรา้งแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อดว้ยตนเอง เพื่อวัดการ 
รูเ้ท่าทนัสื่อในตนเองของนกัเรียน 

3.2 ก าหนดโครงร่างแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเอง โดยสรา้งใหม้ีความ
สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อตามแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  

3.3 สรา้งแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อดว้ยตนเองซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า  
5 ระดับ (Rating Scales)  รวมจ านวน 32 ขอ้ โดยสรา้งใหม้ีความสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบของ
การรูเ้ท่าทันสื่อ ซึ่งผูว้ิจยัไดป้ระยุกตก์ารวัดคะแนนแบบมาตรประมาณค่าตามแนวคิดลิเคิรท์ของ 
ปกรณ์ ประจัญบาน และอนุชา กอนพ่วง (2558, 51) และน าค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของ บุญชม ศรีสะอาด (2545, 102-103) แลว้น าแบบ
ประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อด้วยตนเองเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  พิจารณาความ
ถกูตอ้งแลว้ปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ โดยในแต่ละระดบัมี
ความหมายดงันี ้

5 หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติในรายการนั้นมากที่สุด หรือปฏิบัติ
กิจกรรมนัน้อย่างสม ่าเสมอ คือ คือ ใน 1 เดือน ปฏิบติั 9-10 ครัง้ 
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4 หมายถึง นกัเรียนมีระดบัการปฏิบติัในรายการนัน้มาก หรือปฏิบติักิจกรรม
นัน้บ่อยครัง้คือ ใน 1 เดือน ปฏิบติั 7-8 ครัง้ 

3 หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติในรายการนั้นปานกลาง หรือปฏิบัติ
กิจกรรมนั้นแต่ไม่สม ่าเสมอ ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง ไม่ปฏิบัติบ้างในบางครัง้  คือ ใน 1 เดือน 
ปฏิบติั 5-6 ครัง้ 

2 หมายถึง นกัเรียนมีระดบัการปฏิบติัในรายการนัน้นอ้ย หรือปฏิบติักิจกรรม
นัน้เพียงบางครัง้ คือ ใน 1 เดือน ปฏิบติั 3-4 ครัง้ 

1 หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติในรายการนั้นน้อยที่สุด หรือปฏิบัติ
กิจกรรมนัน้ในลกัษณะนาน ๆ ครัง้ คือ ใน 1 เดือน ปฏิบติั 1-2 ครัง้ 

เกณฑก์ารแปลความหมาย คือ 
4.50-5.00 หมายถึง มีการรูเ้ท่าทนัสื่ออยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.50-4.49 หมายถึง มีการรูเ้ท่าทนัสื่ออยู่ในระดบัมาก 
2.50-3.49 หมายถึง มีการรูเ้ท่าทนัสื่ออยู่ในระดบัปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง มีการรูเ้ท่าทนัสื่ออยู่ในระดบันอ้ย 
1.00-1.49 หมายถึง มีมีการรูเ้ท่าทนัสื่ออยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

3.4 น าแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อดว้ยตนเองที่ปรบัปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ดา้นการสอนสังคมศึกษา และดา้นการรูเ้ท่าทันสื่อ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา (Content validity) ความถูกตอ้ง ความเหมาะสม และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู ้รวมถึงความครอบคลมุของค าถาม ซึ่งพิจารณาคดัเลือกจากดชันีความสอดคลอ้ง (index of 
Item - objective congruence: IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป โดยใชเ้กณฑก์ารประเมิน ดงันี ้

+1 หมายถึง แน่ใจว่า ขอ้ค าถามในแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเองมี
ความสอดคลอ้ง ถกูตอ้ง และเหมาะสมที่จะสามารถวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้ 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามในแบบแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อด้วย
ตนเองมีความสอดคลอ้ง ถกูตอ้ง และเหมาะสมที่จะสามารถวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้ 

-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามในแบบแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อด้วย
ตนเองไม่มีความสอดคลอ้ง ไม่ถกูตอ้ง และไม่เหมาะสมที่จะสามารถวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้ 

ผลการพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้เกณฑ์ตั้งแต่ 0.50  
ขึน้ไป ผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าไดค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ระหว่าง 0.60-1.00 มีคณุภาพ
ผ่านตามเกณฑ์ (รายละเอียดในภาคผนวก) และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ  
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ควรปรับความเหมาะสมในการใช้ภาษา และปรับปรุงข้อค าถามบางข้อให้สอดคล้องกับ
องคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

3.5 น าแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเองไปทดลองใช ้(try out) กบันกัเรียน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2/9 โรงเรียนแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี ภาคเรียน
ที่  2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 40 คน เพื่อปรับปรุงแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เหมาะสมของแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อดว้ยตนเอง  ซึ่งผูว้ิจัยก าหนดเวลาทดลองใช ้(try out) 
จ านวน 1 คาบเรียน ก่อนน าแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเองไปใชใ้นกลุม่ตวัอย่าง 

3.6 น าแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อดว้ยตนเองมาวิเคราะหห์าค่าอ านาจจ าแนก 
(Discrimination) เป็นรายขอ้ โดยใชเ้กณฑ ์คือ มค่ีาอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ผลปรากฏว่า
มีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.01-0.75 โดยมีจ านวนขอ้ที่ผ่านเกณฑค่์าอ านาจจ าแนก จ านวน 31 ขอ้ 
จากนัน้คัดเลือกขอ้ค าถามตามโครงสรา้งของแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อดว้ยตนเองที่ก าหนดไว้
จ านวน 20 ขอ้ ที่ผ่านเกณฑ ์และหาค่าดัชนีความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิ้ธีสมัประสิทธิ์อลัฟ่า
ของครอนบาค (Cronbach's alpha) ปรากฏว่ามีค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบั 0.93 

3.7 ปรึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อปรบัปรุงแก้ไข ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง ซึ่งมีประเด็นแกไ้ขเรื่องความเหมาะสมของภาษาที่ใช ้จากนัน้จึงจัดท าแบบประเมิน
การรูเ้ท่าทันสื่อด้วยตนเองฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป (รายละเอียดใน
ภาคผนวก) 

3.8 จัดท าแบบแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อด้วยตนเองฉบับที่ใช้ในการวิจัย
จ านวน 20 ขอ้ ซึ่งสามารถจ าแนกตามองคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัสื่อ ดงัตารางที่ 8 

ตาราง 8 จ านวนขอ้ค าถามแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเอง 

ล าดับที ่ องคป์ระกอบการรู้เท่าทันส่ือ จ านวนทีส่ร้าง (ข้อ) จ านวนทีค่ัดเลือก (ข้อ) 
1 การเขา้ถึง 8 5 
2 การวิเคราะห ์ 8 5 
3 การประเมินค่า 8 5 
4 การสรา้งสรรค ์ 8 5 

รวมทัง้หมด 32 20 
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6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นีผู้ว้ิจยัด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี ้
1. ขอความร่วมมือกับ โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นสถานศึกษาของ

กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้
2. ผูว้ิจยัด าเนินการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 

ใบกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ดว้ยตนเอง โดยผูว้ิจยัชีแ้จงใหน้กัเรียนที่เป็นกลุ่มตวัอย่างทราบ
ถึงการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติั
ตนอย่างถกูตอ้ง 

3. ท าการทดสอบโดยใชแ้บบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ และแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อ
ดว้ยตนเอง ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใชเ้วลา 1 คาบ และบนัทกึคะแนนของกลุม่ตวัอย่างที่ไดเ้ป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test)  

4. ด าเนินการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
เรื่อง สิทธิผูบ้ริโภค โดยใชเ้วลาในการจดัการเรียนรูจ้  านวน 4 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนัวนัละ 1 คาบ 
คาบละ 50 นาที รวมเวลาทดลองทัง้หมด 12 คาบเรียน   

5. เมื่อด าเนินการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 
 6 ใบ เรื่องสิทธิผูบ้ริโภค ตามหน่วยการเรียนรูแ้ลว้ จึงท าการทดสอบโดยใชแ้บบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
และแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเอง โดยใชเ้วลา 1 คาบ แลว้บนัทกึคะแนนเป็นคะแนนหลงั
เรียน (Post-Test)  

6. ตรวจใหค้ะแนนการท าแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อ และแบบประเมินการรูเ้ท่าทัน
สื่อด้วยตนเอง แล้วน าคะแนนที่ ได้ไปวิเคราะห์หาค่าสถิติด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานต่อไป 

7. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยครัง้นีผู้ ้วิจัยท าการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียน

ระหว่างก่อนและหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 
และเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนักเรียนระหว่างหลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กับเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) โดยใชค่้าเฉลี่ยก่อนและหลัง
ไดร้บัการจดัการเรียนรู ้จากแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อและแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเองมา
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จัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ย t-test for dependent Samples และ  
t-test for one group 

สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัค านวณค่าสถิติขา้งตน้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์

1. สถิติพืน้ฐาน  
สถิติพืน้ฐานส าหรบัใชใ้นการวิจัยนี ้ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และ 

ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2. สถิติเพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

2.1 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence 
: IOC) ของหน่วยการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ แบบวัดการรูเ้ท่า
ทนัสื่อ และแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเอง 

2.2 การหาค่าความยากง่าย (p) ของแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
2.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อ โดยใชสู้ตร Kuder-

Richardson (KR-20) 
2.4 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อด้วยตนเอง  

โดยใชวิ้ธีสมัประสิทธิ์อลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach's alpha) 
3. สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

3.1 การเปรียบเทียบคะแนนจากแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนก่อนและ
หลงัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ โดยใชค่้าสถิติ t-test for 
dependent Samples  

3.2 การเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนและหลังไดร้บัการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) โดยใช้
ค่าสถิติ t-test for one group 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาด้วยการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่มีต่อการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ในการ
น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้ไดใ้ชส้ญัลกัษณใ์นการวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มลู 
มีรายละเอียดดงันี ้

n   แทน  จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง  

X̅   แทน  คะแนนเฉลี่ย 
S.D.  แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t   แทน  ค่าสถิติใชใ้นการเปรียบเทียบค่าวิกฤตในการแจกแจงค่า t 
p   แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (p-value) 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ังคมศึกษาดว้ยการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา

เป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่มีต่อการรูเ้ท่าทันสื่ อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
ครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อตรวจสอบสมมติฐานโดยน าเสนอเป็น 2 ตอน ดงันี  ้

ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลงัไดร้บั
การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  

ตอนที่  2 การเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนระหว่างหลังได้รบัการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ังคมศึกษาด้วยการเรียนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่มีต่อการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 
2 ครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงันี ้
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ตอนที ่1 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  

1.1 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ในภาพรวม 

ตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลงัไดร้บัการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบในภาพรวม จากแบบวดัการรูเ้ท่า
ทนัสื่อ 

การ
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม 

X̅ (S.D.) df t p 

ก่อนเรียน 40 27.48 3.32 
39 5.71* .000 

หลงัเรียน 40 30.55 2.57 

*p ≤ .05  

จากตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างก่อนและ
หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบในภาพรวม จาก
แบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อ พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบ
หมวก6 ใบ มีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 5.71,  
p = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนเท่ากบั 27.48 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.32 
และมี ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 30.55 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.57  
ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 1 ที่ผูว้ิจยัก าหนดไวว้่า นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดย
ใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มีการรูเ้ท่าทนัสื่อหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  

ตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลงัไดร้บัการจดั 
การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบในภาพรวม จากแบบประเมินการ
รูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเอง  

การประเมิน X̅ (S.D.) df t p 
ก่อนเรียน 3.40 0.41 

39 14.91* .000 
หลงัเรียน 4.27 0.30 

*p ≤ .05 
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จากตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างก่อนและ
หลงัไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบในภาพรวม จาก
แบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อดว้ยตนเอง พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มีการรูเ้ท่าทันสื่อหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t = 14.91, p = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อก่อนเรียนเท่ากับ 3.40 มี
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.41 และค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทนัสื่อหลงัเรียนเท่ากบั 4.27 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30 (ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 1) ที่ผูว้ิจัยก าหนดไวว้่า 
นกัเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มีการรูเ้ท่าทนั
สื่อหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ดงัขอ้มลูที่ปรากฎในตารางที่ 10 

1.2 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ จ าแนกตาม
องคป์ระกอบการรู้เท่าทันส่ือ 

ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลงัไดร้บัการ
จดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบจ าแนกตามองคป์ระกอบการ
รูเ้ท่าทนัสื่อ จากแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

การรู้เท่าทันส่ือ 
คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน 
(n=40) 

หลังเรียน 
(n=40) df t p 

X̅ (S.D.) X̅ (S.D.) 

1. การเขา้ถึง 10 7.35 1.51 8.45 1.15 39 4.93* .000 

2. การวิเคราะห ์ 10 7.13 1.09 7.73 1.15 39 3.67* .001 

3. การประเมินค่า 10 6.53 1.04 7.28 1.20 39 3.20* .003 

4. การสรา้งสรรค ์ 10 6.48 1.45 7.10 1.19 39 2.48* .018 

*p ≤ .05         
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จากตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบจ าแนกตาม
องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อ จากแบบวัดการรู ้เท่าทันสื่อ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตาม
องคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทันสื่อ พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
รว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทนัสื่อสงูกว่าก่อนเรียนทกุองคป์ระกอบ ดงันี ้

องคป์ระกอบการเขา้ถึง นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t = 4.93, p = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อในองคป์ระกอบการเขา้ถึง 
ก่อนเรียนเท่ากบั 7.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.51 และมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อใน
องคป์ระกอบการเขา้ถึง หลงัเรียนเท่ากบั 8.45 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.15 

องคป์ระกอบการวิเคราะห ์นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.67, p = .001) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อในองคป์ระกอบการ
วิเคราะห ์ก่อนเรียนเท่ากบั 7.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.09 และมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่า
ทนัสื่อในองคป์ระกอบการวิเคราะห ์หลงัเรียนเท่ากบั 7.73 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.15 

องคป์ระกอบการประเมินค่า นักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 3.20, p = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อในองคป์ระกอบการ
ประเมินค่า ก่อนเรียนเท่ากับ 6.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.04 และมีค่าเฉลี่ยของการ
รูเ้ท่าทนัสื่อในองคป์ระกอบการประเมินค่า หลงัเรียนเท่ากบั 7.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.20 

องคป์ระกอบการสรา้งสรรค ์นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 2.48, p = .018) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อในองคป์ระกอบการ
สรา้งสรรคก์่อนเรียนเท่ากบั 6.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.45 และมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่า
ทนัสื่อในองคป์ระกอบการสรา้งสรรค ์หลงัเรียนเท่ากบั 7.10 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.19 
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ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลงัไดร้บัการจดั 
การเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ จ าแนกตามองคป์ระกอบการรูเ้ท่า
ทนัสื่อ จากแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเอง 

การรู้เท่าทันส่ือ 

การประเมิน 

df t p 
ก่อนเรียน 

(n=40) 
หลังเรียน 
(n=40) 

X̅ (S.D.) X̅ (S.D.) 

1. การเขา้ถึง 3.13 0.60 4.21 0.46 39 10.67* .000 

2. การวิเคราะห ์ 3.36 0.46 4.24 0.46 39 10.38* .000 

3. การประเมินค่า 3.38 0.60 4.35 0.31 39 10.34* .000 

4. การสรา้งสรรค ์ 3.76 0.62 4.28 0.38 39 5.80* .000 

*p ≤ .05 
 

       

จากตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ จ าแนกตาม
องคป์ระกอบการรูเ้ท่าทันสื่อ จากแบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อดว้ยตนเอง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้นตามองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทันสื่อ พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทนัสื่อสงูกว่าก่อนเรียนทกุองคป์ระกอบ 
ดงันี ้

องคป์ระกอบการเขา้ถึง นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (t = 10.67, p =.000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทนัสื่อในองคป์ระกอบการเขา้ถึง 
ก่อนเรียนเท่ากับ 3.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 และมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อใน
องคป์ระกอบการเขา้ถึง หลงัเรียนเท่ากบั 4.21 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 

องคป์ระกอบการวิเคราะห ์นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 10.38, p = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อในองคป์ระกอบการ
วิเคราะห ์ก่อนเรียนเท่ากบั 3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 และมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่า
ทนัสื่อในองคป์ระกอบการวิเคราะห ์หลงัเรียนเท่ากบั 4.24 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.46 
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องคป์ระกอบการประเมินค่า นักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 10.34, p = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อในองคป์ระกอบการ
ประเมินค่า ก่อนเรียนเท่ากับ 3.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 และมีค่าเฉลี่ยของการ
รูเ้ท่าทนัสื่อในองคป์ระกอบการประเมินค่า หลงัเรียนเท่ากบั 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.31  

องคป์ระกอบการสรา้งสรรค ์นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 5.80, p = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อในองค์ประกอบการ
สรา้งสรรคก์่อนเรียนเท่ากบั 3.76 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 และมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่า
ทนัสื่อในองคป์ระกอบการสรา้งสรรค ์หลงัเรียนเท่ากบั 4.28 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38  

ตอนที ่2 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนระหว่างหลังได้รับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กับเกณฑท์ีก่ าหนด (ร้อยละ 60) 

2.1 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนระหว่างหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กับเกณฑท์ี่ก าหนด (ร้อยละ 
60) ในภาพรวม 

ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) ในภาพรวม 
จากแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X̅ (S.D.) เกณฑ ์
ร้อยละ 60 

t p 

หลงัเรียน 40 30.55 2.57 24 72.43* .000 

*p ≤ .05 
 

ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนระหว่างหลังไดร้บั
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กับเกณฑ์ที่ก าหนด  
(รอ้ยละ 60) ในภาพรวม จากแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อ พบว่า นักเรียนที่ได้รบัการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
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(รอ้ยละ 60) คือ 24 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( t = 72.43, p = .000) มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 30.55 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.57 ผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานขอ้ที่ 2 ที่ผูว้ิจัยก าหนดไวว้่า นักเรียนที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ มีการรูเ้ท่าทนัสื่อหลงัเรียนสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 
60)  

2.2 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนระหว่างหลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กับเกณฑท์ี่ก าหนด (ร้อยละ 
60) จ าแนกตามองคป์ระกอบการรู้เท่าทันส่ือ 

ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) จ าแนกตาม
องคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัสื่อ จากแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

การรู้เท่าทันส่ือ คะแนนเต็ม 

หลังเรียน 
(n=40) เกณฑ ์

ร้อยละ 60 
t p 

X̅ (S.D.) 

1. การเขา้ถึง 10 8.45 1.15 6 282.62* .000 

2. การวิเคราะห ์ 10 7.73 1.15 6 286.93* .000 

3. การประเมินค่า 10 7.28 1.20 6 278.34* .000 

4. การสรา้งสรรค ์ 10 7.10 1.19 6 280.21* .000 

*p ≤ .05 

จากตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนระหว่างหลัง
ได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กับเกณฑท์ี่ก าหนด 
(รอ้ยละ 60) จ าแนกตามองคป์ระกอบการรูเ้ท่าทันสื่อ จากแบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อ เมื่อพิจารณา
เป็นรายดา้นตามองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทันสื่อ พบว่า นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด 
(รอ้ยละ 60) ทกุองคป์ระกอบ ดงันี ้

องคป์ระกอบการเขา้ถึง นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
รว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทนัสื่อสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) อย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 282.62, p =.000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อใน
องคป์ระกอบการเขา้ถึง หลงัเรียนเท่ากบั 8.45 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.15 

องคป์ระกอบการวิเคราะห ์นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็น
ฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (t = 286.93, p = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทันสื่อใน
องคป์ระกอบการวิเคราะห ์หลงัเรียนเท่ากบั 7.73 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.15 

องค์ประกอบการประเมินค่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหา 
เป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 
60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 278.34, p = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทัน
สื่อในองคป์ระกอบการประเมินค่า หลงัเรียนเท่ากบั 7.28 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.20 

องค์ประกอบการสรา้งสรรค์ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหา  
เป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หลงัเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 
60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 280.21, p = .000) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของการรูเ้ท่าทัน
สื่อในองคป์ระกอบการสรา้งสรรค ์หลงัเรียนเท่ากบั 7.10 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.19  
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาด้วยการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่มีต่อการรูเ้ท่าทันสื่อของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ครัง้นี ้เป็น
การวิจยักึ่งทดลอง (Quasi-experiment research) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบการรูเ้ท่า
ทนัสื่อของนกัเรียนระหว่างก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัวิธีคิด
แบบหมวก 6 ใบ 2) เปรียบเทียบการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนระหว่างหลังไดร้บัการจัดการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ กบัเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) กลุ่มตวัอย่าง
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 1 หอ้งเรียน มีนักเรียนทัง้หมด 40 คนโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
ใชเ้วลาด าเนินการ 14 คาบ คาบละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ 1) แผนการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 2) แบบวัดการรูเ้ท่าทันสื่อ แบบปรนัย  
4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 3) แบบประเมินการรูเ้ท่าทันสื่อด้วยตนเอง จ านวน 20 ข้อผู้วิจัยใช้
รูปแบบการทดลองแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (The One Group Pretest – 
Posttest Design) เมื่อสิน้สดุการทดลองไดน้ าขอ้มลูมาวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติพืน้ฐานไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดย
ใชส้ถิติที่ t-test for dependent Samples และ t-test for one group  

สรุปผลการวิจัย 
ผลการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษาดว้ยการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบ

หมวก 6 ใบ ที่มีต่อการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 สามารถสรุปผลไดด้งันี ้
1. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก  

6 ใบ มีการรูเ้ท่าทนัสื่อสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
2. นักเรียนที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก  

6 ใบ มีการรูเ้ท่าทนัสื่อสงูกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดรอ้ยละ 60 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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อภปิรายผลการวิจัย 
ผลการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษาดว้ยการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบ

หมวก 6 ใบ ที่มีต่อการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ผูว้ิจัยขอน าเสนออภิปราย
ผลการวิจยัโดยมีประเด็นส าคญัดงันี ้

ผลการวิจยั พบว่า หลงัจากการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบ
หมวก 6 ใบ นักเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจัย ขอ้ที่ 1 และยงัส่งผลใหก้ารรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียน หลงัเรียนสูง
กว่าเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 60) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั
ขอ้ที่ 2 ผูว้ิจยัคิดว่าสาเหตมุาจากการจดัการเรียนรูท้ี่ใชใ้นในงานวิจยันี ้เป็นการใชก้ารจดัการเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน มาบูรณาการร่วมกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ เพราะการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ สามารถพัฒนาทักษะการคิดต่าง ๆ ของนักเรียนได ้ซึ่ง
ทกัษะการคิดเหล่านีเ้ป็นองคป์ระกอบในการรูเ้ท่าทนัสื่อ ดงัที่ (Potter, 2001, 6) กล่าวว่า การรูเ้ท่า
ทันสื่อเป็นสิ่งที่เราจะสามารถวิเคราะห ์วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได ้สามารถอ่านสื่อออกไม่ตกเป็น
เหยื่อในสิ่งที่สื่อน าเสนอง่าย ๆ มีภูมิคุม้กนัทางปัญญาสามารถแยกแยะ และสงัเคราะหโ์ลกความ
เป็นจริงและโลกที่สื่อสรา้งขึน้ได ้ย่ิงไปกว่านัน้คือการที่เราสามารถใชส้ื่อเพื่อสื่อสารไดห้ลากหลาย
รูปแบบตามจุดประสงคข์องตนเอง ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยน าวิธีคิดแบบ
หมวก 6 มาบูรณาการในทุกขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเพราะการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานจะมุ่งเน้นใหน้ักเรียนไดล้งมือปฏิบัติและก าหนดแนวทางการเรียนรู้
ดว้ยตนเองในทุกขั้นตอน ซึ่งการเรียนรูใ้นลักษณะนีจ้ะฝึกฝนให้นักเรียนได้ก าหนดปัญหาจาก
สถานการณ์ที่ได้พบเจอจากสื่อประเภทต่าง ๆ  ซึ่งปัญหานั้นจะเป็นสิ่งเรา้ให้นักเรียนเกิดความ
สนใจและเลือกที่จะศึกษาปัญหานัน้ไดด้ว้ยตนเอง ผ่านการตัง้ขอ้สงสยั ก าหนดวิธีการหาค าตอบ
เพื่อตอบปัญหาจากการสืบเสาะหาขอ้มลูในแหล่งต่าง ๆ เพื่อสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูแ้ละน าความรูท้ี่
ไดม้าน าเสนอไดอ้ย่างถูกตอ้ง สอดคลอ้งกับ ทิศนา แขมมณี (2553, 137) กล่าวว่า การจัดการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรูท้ี่ใชปั้ญหาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้สง่เสริมให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรูต้ามเป้าหมาย โดยครูอาจจะน านกัเรียนไปพบกบัสถานการณจ์ริงหรืออาจ
จัดปัญหาใหผู้เ้รียนไดเ้ผชิญสถานการณ์ โดยให้นักเรียนร่วมกันฝึกการคิดวิเคราะห์จากปัญหา
รว่มกนัเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นวิธีการที่สามารถท าใหน้กัเรียนเกิดความรูค้วามเขา้ใจในปัญหานัน้อย่าง
ชดัเจน อีกทัง้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ จะมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาการคิดอย่างรอบดา้นใหแ้ก่
นกัเรียน โดยสีของหมวกแต่ละใบจะเป็นตวัก าหนดแนวความคิดตามบทบาทของหมวกแต่ละสีใน
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การเรียนรูผ้่านการตัง้ค าถามและแสวงหาค าตอบของนกัเรียนในทุกขัน้ของการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหา
เป็นฐาน ท าใหน้ักเรียนจะไดฝึ้กฝนการคิดไดอ้ย่างหลากหลาย แสดงออกทางความคิดไดอ้ย่าง
ชัดเจนและมีเหตุผลแลว้สรุปเป็นองคค์วามรูข้องตนเองจนเกิดเป็นประสบการณ์ สอดคลอ้งกับ 
สคุนธ ์สินธพานนท ์(2555, 173) กล่าวว่า วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบจะเนน้ใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัคิดอย่าง
รอบดา้น การคิดที่หลากหลายมมุมอง ไม่ยึดติดกบัความคิดเพียงดา้นเดียว การสอนในลกัษณะนี ้
จะสรา้งทกัษะการคิดใหน้กัเรียน โดยครูจะมีบทบาทอ านวยความสะดวกในการช่วยเหลือนกัเรียน
ไดเ้รียนรูส้ะดวกขึน้ผ่านการเปิดโอกาสใหน้ักเรียนสอบถามหรือตัง้ค าถามจากสิ่งที่นักเรียนก าลัง
ศึกษาเรียนรู ้คอยควบคมุการอภิปรายในการเรียนรูแ้ต่ละขัน้ตอนใหอ้ยู่ในประเด็นที่นักเรียนก าลงั
ศกึษาอย่างใกลช้ิด  

ผูว้ิจยัยงัไม่พบว่ามีงานวิจยัอ่ืนที่ไดน้ าการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมวิธี
คิดแบบหมวก 6 ใบ มาใช้เพื่อพัฒนาการรูเ้ท่าทันสื่อของนักเรียน แต่พบว่ามีการใช้การจัดการ
เรียนรูท้ัง้ 2 วิธีแยกจากกนั ซึ่งมุ่งเนน้ทักษะการคิดบางองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อ และหาก
พิจารณางานวิจัยดังกล่าว จะพบว่าผลการวิจัยสอดคลอ้งกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ Mohd (2015, 15) ไดท้ าการศึกษาประโยชนข์องการน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานมาใชใ้นการจดัการเรียนรูว้ิชาภูมิศาสตร ์ผลการวิจยัพบว่า หลงัจากการจดักิจกรรม
และการท าแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนมีทักษะการคิดขั้นสูงในการน าความรูท้ี่เรียนไปตอบ
ปัญหาที่ไดร้บัมา และนกัเรียนมีส่วนรว่มในการเรียนมากขึน้กว่าเดิม แสดงใหเ้ห็นไดว้่าการจดัการ
เรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานเป็นการจดัการเรียนรูแ้บบ Active Learning ที่เป็นประโยชนแ์ละเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัในการเรียนรูยุ้คศตวรรษที่ 21 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นภสัวรรณ จงสอน 
(2556, 86) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์หน่วยเศรษฐศาสตรใ์นชีวิตประจ าวนั ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจดัการ
เรียนรูด้ว้ยการคิดแบบหมวกหกใบ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05  และคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะหอ์ยู่ในระดบัดีรอ้ยละ 77.73  

ดังนัน้การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่ใชใ้น
งานวิจัยนีจ้ึงสามารถส่งเสริมใหน้ักเรียนมีการรูเ้ท่าทันสื่อได ้เพราะการเรียนรูท้ี่จัดขึน้มุ่งส่งเสริม
นักเรียนได้เรียนรูจ้ากการปฏิบัติจริงโดยการศึกษาคน้คว้า คิดวิเคราะห์ตั้งขอ้สังเกต พิจารณา
ไตร่ตรองขอ้มูล ขอ้เท็จจริงจากสื่อใกลต้ัว ผ่านการตัง้ค าถามและแสวงหาค าตอบในหลายแง่มุม
ความคิดโดยยงัไม่ตดัสินใจเชื่อถือขอ้มลูที่สื่อน าเสนอจากความคิดเพียงมมุมองเดียว เมื่อนกัเรียน
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ไดเ้รียนรูต้ามขัน้ต่าง ๆ ของการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบที่เน้น
การคิดอย่างรอบดา้นและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นขอ้เท็จจริง อารมณค์วามรูส้กึ จดุอ่อน ประโยชน ์
การตดัสินคณุค่า หรือความคิดสรา้งสรรค ์ที่นักเรียนไดฝึ้กฝนการคิดโดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ
ในทุกขัน้ตอนของการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน ท าใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาการคิดวิเคราะห ์การคิด
สรา้งสรรค ์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สงูขึน้ สอดคลอ้งกบัที่ วรชัญ์ ครุจิต (2554, 90-102) 
กล่าวถึง แนวทางในการบูรณาการการรูเ้ท่าทันสื่อไปใช้จัดการเรียนรู ้โดยครูจะต้องฝึกฝนให้
นักเรียนเคยชินและเกิดทักษะการตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบเก่ียวกับขอ้มูลจากสื่อต่าง ๆ ที่
ได้รับเพื่อเป็นการฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ ใช้การอภิปรายเพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนแยก
องคป์ระกอบของสื่อ ซึ่งนกัเรียนจะสามารถแยกแยะความคิดเห็นและขอ้เท็จจริงที่สื่อก าลงัน าเสนอ 
โดยใหน้ักเรียนสืบคน้ขอ้มูลจากสื่อในหัวขอ้ต่าง ๆ จากการอ่านท าความเขา้ใจเนือ้หาของสื่อจาก
สื่อประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข่าว  โฆษณาสินค้า หรือขอ้มูลในอินเทอรเ์น็ตที่ เก่ียวกับเรื่องที่
ตนเองสนใจในขณะนัน้และเก่ียวขอ้งกับหวัขอ้ของรายวิชาที่ก าลงัศึกษา แลว้วิเคราะห ์อภิปรายใน
แง่มุมต่าง ๆ เปรียบเทียบความแตกต่างในดา้นเนือ้หาจากสื่อแต่ละประเภท และน าเสนอขอ้ดี
ข้อเสียของสื่อแต่ละประเภทที่เลือกศึกษา เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์และข้อจ ากัดของสื่อแต่ละ
ประเภท ท าใหน้กัเรียนสามารถประเมินคณุค่าของสื่อไดว้่าควรเลือกรบัหรือปฏิเสธการรบัสื่อนัน้ ๆ 
อีกทัง้ใหน้ักเรียนไดม้ีโอกาสผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ที่สะทอ้นความเขา้ใจในเนือ้หาสื่อที่
เกิดจากการเรียนรูใ้นเรื่องนัน้ ๆ และใหน้กัเรียนคนอ่ืน ๆ ไดม้ีสว่นรว่มในการอภิปรายเนือ้หาของสื่อ
ที่เพื่อนร่วมชัน้ผลิตและน าเสนอในมุมมองที่แตกต่างกนัออกไป อีกทัง้สามารถแลกเปลี่ยนเทคนิค
ในการผลิตในแบบอ่ืน ๆ ดว้ย และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุมาลี เชือ้ชยั (2560, 250-252) ได้
ท าการศกึษา การเปรียบเทียบการสอนแบบสืบสอบ (5E) กบัการสอนโดยใชส้ถานการณจ์ าลองที่มี
ต่อความสามารถในการรูเ้ท่าทันสื่อของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า แมก้ารสอนทัง้ 2 วิธีจะมีขัน้ตอนการสอนที่แตกต่างกัน และมีจุดเนน้ใน
การพัฒนาทักษะที่แตกต่างกัน คือ การสอนแบบสืบสอบเน้นการพัฒนากระบวนการคิด มุ่ง
เสริมสรา้งการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในขณะที่การสอนโดยใช้สถานการณ์
จ าลอง จะเป็นการสรา้งความตระหนกัในการแสดงออกพฤติกรรมและส่งเสริมทักษะต่าง ๆ ซึ่งไม่
ว่าจะเป็นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หรือการตระหนักถึงการแสดงออกพฤติกรรม ลว้นแลว้แต่
เป็นปัจจยัที่สง่เสรมิการพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อเช่นเดียวกนั 
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การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่ใชใ้นงานวิจยั 
ผูว้ิจยัไดใ้หน้กัเรียนเขียนบนัทกึหลงัการเรียนรูซ้ึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการรูเ้ท่าทนัสื่อของนกัเรียนที่เกิด
จากการเรียนรูด้งัต่อไปนี ้

“หลังจากได้ดูวิดีโอโฆษณาแลว้รูส้ึกว่ามันเชื่อได้หรือไม่ โฆษณาก าลังจูงใจเราอยู่หรือ

เปล่า ต่างจากตอนที่ยังไม่ไดเ้รียน ตอนนั้นเห็นโฆษณาอะไรที่มีดารามาเป็นพรีเซนเตอรก์็เชื่อไป

หมด อยากไดท้กุอย่าง ของบางอย่างไม่มีความจ าเป็นเลย” 

(นกัเรียนคนที่ 1 นามสมมติ เอ) 

“การเรียนฝึกใหเ้ราเสพข่าวใหค้รบถว้น ไม่ควรเชื่อข่าวมากเกินไป ถา้เราไม่วิเคราะหห์รือ

ตรวจสอบใหก้่อนเราคงเขา้ใจผิด และไปบอกต่อกบัเพื่อนหรือคนอ่ืนใหเ้กิดความเขา้ใจผิด มนัก็จะ

ดไูม่ดีกบัตวัเรา” 

(นกัเรียนคนที่ 2 นามสมมติ บี) 

“รูส้ึกทา้ทายกับตัวเองมาก เหมือนเป็นนักสืบที่คอยดูว่าโฆษณาไหนล่อลวงผูบ้ริโภค ได้

น าเสนอสิ่งที่ตวัเองคิดใหค้รูและเพื่อนฟัง รูส้กึว่าไดฝึ้กคิดมากกว่าเดิม” 

(นกัเรียนคนที่ 3 นามสมมติ ซี) 

“หลงัจากนีจ้ะเลือกซือ้เครื่องส าอางอย่างสติ เพราะจากที่เรียนพวกเครื่องส าอางหลอกลวง

เราเยอะมาก ทั้งสรรพคุณ ราคา โปรโมชัน โฆษณาดึงดูดใจเรามาก บางอย่างเป็นสินค้าผิด

กฎหมายอีกดว้ย” 

(นกัเรียนคนที่ 4 นามสมมติ ดี) 

“ไดเ้รียนในตอนนีรู้ส้ึกว่าเหมาะมาก เพราะช่วงนีข้่าวโควิดเยอะมากแลว้ก็มีข่าวปลอม

เยอะมาก มนัท าใหเ้ราตัง้สติก่อนเชื่อข่าว ควรตอ้งท าความเขา้ใจจากข่าวในหลายเว็บไซตใ์หม้ั่นใจ

ว่าเป็นข่าวท่ีถกูตอ้ง” 

(นกัเรียนคนที่ 5 นามสมมติ อี) 

นอกจากนีก้ารจัดเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ยงัสามารถ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อในแต่ละองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ที่ ก าหนด (ร้อยละ 60) ในทุก
องคป์ระกอบ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั ขอ้ที่ 2 เนื่องจากในแต่ละขัน้ตอนของการจดัเรียนรู้
โดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ สามารถฝึกฝนการคิดวิเคราะหต์ัง้ขอ้สงัเกต 
พิจารณาไตรต่รองขอ้มลู ขอ้เท็จจรงิจากสื่อใกลต้วั ผ่านการตัง้ค าถามและแสวงหาค าตอบในหลาย
แง่มุมความคิดโดยยังไม่ตัดสินใจเชื่อถือขอ้มูลที่สื่อน าเสนอจากความคิดเพียงมุมมองเดียว ซึ่ง
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ผูว้ิจัยไดท้ าการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ
เพื่อจัดการเรียนรูใ้ห้แก่นักเรียนโดยมีขั้นตอนในการเรียนรูแ้บบปฏิบัติการ  และสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธ์ในขัน้ตอนของการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบกบัการ
พฒันาองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทนัสื่อ ดงันี ้

1. ขัน้ก าหนดปัญหา เป็นขั้นที่ครูแนะน าการเขา้สู่บทเรียนดว้ยการจัดสถานการณ์
กระตุ้นให้นักเรียนพิจารณาจนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหาจากสถานการณ์นั้น  ๆ ซึ่ง
สถานการณ์ที่ครูเลือกใชจ้ะมาจากสื่อแหล่งต่าง ๆ เช่น ข่าว โฆษณา เป็นตน้ จากนัน้นักเรียนจึง
ร่วมกันก าหนดปัญหาผ่านการตั้งค าถามโดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบเขา้มาช่วยในการก าหนด
ปัญหาโดยการตัง้ขอ้สงัเกตจากสถานการณ์ที่ก าลงัพบเจอ สามารถพฒันาองคป์ระกอบการรูเ้ท่า
ทนัสื่อ องคป์ระกอบที่ 1 การเขา้ถึง ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่นกัเรียนสามารถเขา้ถึงสื่อประเภทต่าง ๆ 
และสามารถเก็บขอ้มลูที่เป็นประโยชนพ์รอ้มทัง้ท าความเขา้ใจความหมายในสื่อ น าไปสู่การเลือก
ก าหนดปัญหาที่นกัเรียนเกิดความสนใจอยากศกึษาหาค าตอบ 

2. ขัน้ท าความเขา้ใจกบัปัญหา เป็นขัน้ที่นกัเรียนท าความเขา้ใจกบัประเด็นปัญหาที่
ก าหนดขึน้ซึ่งนกัเรียนจะอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งหรือเป็นปัจจยัที่ท าใหเ้กิดปัญหานัน้ ผ่านการ
ใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบที่สามารถใช้หมวกแต่ละสีเป็นตัวก าหนดการตั้งค าถามและแสวงหา
ค าตอบ เพื่ออธิบายปัญหาที่เกิดขึน้จากประสบการณ์เดิมของนักเรียน โดยในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูผู้ว้ิจยัไดก้ระตุน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบอย่างหลากหลาย เพื่อจะ
ไดเ้ห็นมมุมองของความคิดที่แตกต่างกนัออกไปท าใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผล และมี
มมุมองความคิดที่หลากหลาย สามารถพัฒนาองคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัสื่อ องคป์ระกอบที่ 2 การ
วิเคราะห ์ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่นกัเรียนสามารถตีความสื่อแต่ละประเภทหรือสื่อที่นกัเรียนก าหนด
เป็นปัญหาในการเรียนรู ้เพื่อทราบถึงวตัถุประสงคห์รือผลกระทบที่สื่อมีต่อบุคคลหรือสงัคม โดย
เปรียบเทียบ แยกแยะเนือ้หาสาระของสื่อในมมุมองต่าง ๆ แสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
สื่อ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ในการน าเสนอหรือผลกระทบของสื่อที่มีต่อผู้บริโภคทั้งผลดีและ
ผลเสีย เป็นการช่วยใหน้กัเรียนไดท้ าความเขา้ใจกบัสื่อไดอ้ย่างชดัเจน 

3. ขัน้ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ เป็นขัน้ที่นกัเรียนไดก้ าหนดการสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติม
โดยใชส้ื่อแหล่งต่าง ๆ เป็นแหล่งสืบคน้ขอ้มูลซึ่งนกัเรียนจะก าหนดหวัขอ้หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่
ตอ้งการคน้ควา้ดว้ยตนเองจากการตัง้ค าถามโดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบที่สามารถใชห้มวกแต่
ละสีไดไ้ม่จ ากัดครัง้เพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ไดอ้ย่างครอบคลมุรอบดา้นมาก
ยิ่งขึน้จึงจะสามารถน าข้อมูลความรูท้ี่ได้มาสังเคราะห์เพื่อสรุปผลและน าเสนอผลการศึกษาที่
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คน้พบไดเ้ป็นอย่างดี สามารถพฒันาองคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัสื่อ องคป์ระกอบที่ 1 การเขา้ถึง และ
องคป์ระกอบที่ 2 การวิเคราะห ์ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่นักเรียนสามารถเขา้ถึงสื่อประเภทต่าง ๆ ได้
หลากหลายประเภท การเขา้ถึงสื่อของนกัเรียนเกิดขึน้ได ้เนื่องจากตอ้งอาศยัการคน้ควา้ขอ้มลูจาก
สื่อในแหล่งต่าง ๆ จากนัน้ตีความสื่อแต่ละประเภทที่นกัเรียนไดท้ าการคน้ควา้ แยกแยะขอ้เท็จจริง
ในสิ่งที่สื่อน าเสนอเพื่อทราบถึงวตัถุประสงคห์รือผลกระทบที่สื่อมีต่อบุคคลหรือสงัคม แสดงใหเ้ห็น
ถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ของสื่อ เพื่อรวบรวมขอ้มูล ขอ้สงัเกตที่ไดจ้ากการคน้พบมาร่วมอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัเพื่อนในกลุม่ 

4. ขั้นสังเคราะหค์วามรู ้เป็นขั้นที่นักเรียนน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสืบคน้และค้นควา้
จากสื่อในแหล่งต่าง ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับสมาชิกในกลุ่มร่วมกันโดยการอภิปรายและ
สงัเคราะหอ์งคค์วามรูน้ัน้โดยจะใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบเพื่อเป็นแนวทางก าหนดการตั้งค าถาม
และแลกเปลี่ยนค าตอบซึ่งกันและกัน ซึ่งผู้วิจัยพยายามให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการ
อภิปรายของนกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนสามารถเขา้ใจประเด็นที่ก าลงัศึกษาว่าสื่อที่ก าลงัเป็นประเด็น
ปัญหานั้นมีข้อผิดพลาดอย่างไร ส่งผลเสียต่อผู้บริโภคอย่างไรและได้แง่คิดจากการศึกษาใน
มมุมองใดบา้ง ที่เป็นประโยชนต่์อการสรุปและประเมินค่าค าตอบ 

5. ขั้นสรุปและประเมินค่าค าตอบ เป็นขั้นที่นักเรียนท าการสรุปองค์ความรูจ้าก
การศกึษาของกลุม่ตนเองที่ไดจ้ากการแสดงความคิดเห็น คน้ควา้ อภิปราย ผ่านการตัง้ค าถามและ
หาค าตอบโดยใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่ให้มุมองความคิดที่หลากหลาย สรา้งสรรค์เป็นองค์
ความรูข้องตนเองและประเมินค่าค าตอบที่ไดจ้ากการศึกษาว่ามีความเหมาะสมอย่างไรท าใหเ้ห็น
ปัญหาของสื่อที่มีรูปแบบการน าเสนอที่อาจเกิดความเข้าใจผิดหรือส่งผลเสียต่อผู้บริโภคเมื่อ
ผูบ้ริโภคตัดสินใจเชื่อถือสื่อนั้น ๆ ในขัน้นีเ้มื่อนักเรียนไดท้ าการสรุปและประเมินค่าของค าตอบ
นกัเรียนยงัไดข้อ้มลูที่ถูกตอ้งเป็นประโยชนต่์อการสรา้งความเขา้ใจอนัดีต่อการเลือกรบัหรือปฏิเสธ
การบริโภคสื่อในการด าเนินชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังสามารถใชข้อ้มูลที่ถูกตอ้งเพื่อก าหนดแนว
ทางการน าเสนอข้อมูลโดยใช้สื่อต่าง ๆ สรา้งสรรค์ผลงานในการสร้างความเข้าใจและเป็น
ประโยชน์กับผู้บริโภคสื่อ สามารถพัฒนาองค์ประกอบการรูเ้ท่าทันสื่อ องค์ประกอบที่  3 การ
ประเมินค่า เป็นองคป์ระกอบที่นักเรียนไดจ้ะไดน้ าเสนอว่าสื่อที่เลือกศึกษาเรียนรูม้ีประโยชนห์รือ
ขอ้จ ากัดต่อผูบ้ริโภคอย่างไรรวมทั้งมีคุณค่าทางอารมณ์ ความรูส้ึก หรือมีคุณค่าในทางศีลธรรม
จรยิธรรมที่ดีงามหรือไม่ สง่ผลต่อการด ารงชีวิตอย่างไร น าไปสู่การตดัสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อ เลือกรบั
หรือปฏิเสธสื่อนัน้ ๆ  
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6. ขัน้น าเสนอและประเมินผลงาน เป็นขัน้ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มไดน้ าองคค์วามรู้ใหม่
ที่เกิดจากการศึกษามาน าเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนกลุ่มอ่ืนและครู  โดย
สามารถใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบในการตัง้ค าถามเพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่าง
ที่นักเรียนทุกกลุ่มและครูร่วมกันประเมินผลงาน ซึ่งผูว้ิจัยก าหนดใหน้ักเรียนที่น าเสนอผลงานทุก
กลุ่มตอ้งน าเสนอขอ้มูลที่ถูกตอ้งในรูปแบบของสื่อที่เป็นประโยชนผ์่านการจัดท าสื่อประเภทคลิป
วีดีโอโดยใชเ้ทคโนโลยีตามความถนัดของนักเรียน เพื่อน าเสนอขอ้มูลในการสรา้งความเขา้ใจที่
ถูกต้องให้กับผู้บริโภคสื่อ สามารถพัฒนาองค์ประกอบการรูเ้ท่าทันสื่อ องค์ประกอบที่ 4 การ
สรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นองคป์ระกอบที่นักเรียนไดม้ีโอกาสเปลี่ยนบทบาทจากผูบ้ริโภคสื่อมาเป็นผูผ้ลิต
สื่อที่มีส่วนช่วยในการสรา้งความเขา้ใจอนัดีแก่ผูบ้รโิภคสื่อในการไดร้บัสื่อที่มีคณุค่าและถกูตอ้ง ซึ่ง
นกัเรียนยงัจะไดน้ าเสนอขอ้มลูที่ถูกตอ้งที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ผ่านการสรา้งสรรคแ์ละน าเสนอ
ผลงานโดยใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ในปัจจบุนัมาช่วยผลิตสื่อที่สามารถสรา้งความเขา้ใจที่ถูกตอ้งใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคสื่อได ้

จากความสมัพันธข์องการจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 
ใบ และองคป์ระกอบของการรูเ้ท่าทันสื่อที่ผูว้ิจัยได้กล่าวมาในขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า ขัน้ตอน
ในการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบนั้นส่งเสริมให้นักเรียน
ไดร้บัการพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อไดอ้ย่างชดัเจน  

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัสงัเกตเห็นว่าในช่วงแรกของการจดัการเรียนรู ้นกัเรียนจะไม่สามารถ
เรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองจึงจ าเป็นตอ้งอาศยัครูเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการใหค้ าแนะน าช่วยเหลือ
ในแต่ละขัน้ตอนของการเรียนรู ้อีกทั้งการตัง้ค าถามโดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ที่นักเรียนยังมี
ความสบัสนในการตัง้ค าถามตามบทบาทของหมวกแต่ละใบ ในช่วงแรกนกัเรียนจะหมดก าลงัใจใน
การเรียนรู้ เนื่องจากนักเรียนยังไม่เคยชินกับการเรียนรู้ในลักษณะนี ้มาก่อน ครูจึงต้องคอย
สนับสนุนอ านวยความสะดวกเรียนรูใ้หแ้ก่นักเรียนผ่านการใหค้ าแนะน าในแต่ละขัน้ตอนของการ
เรียนรู ้และการฝึกฝนการตั้งค าถามด้วยวิธิคิดแบบหมวก 6 ใบ โดยครูจะต้องตั้งค าถามเป็น
ตัวอย่างให้แก่นักเรียนได้ท าความเขา้ใจ นักเรียนจึงไดร้บัการฝึกฝนในการตั้งค าถามและตอบ
ค าถามอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเคยชินและเรียนรูไ้ด้ดีขึน้ตามล าดับ อีกทั้งครูจะคอย
เสริมแรงใหก้ าลงัใจในการเรียนรูใ้นทุกคาบเรียนส่งผลให้นกัเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู ้และ
เกิดปฏิสมัพันธ์ที่ดีกบัเพื่อนและครูไดอี้กดว้ย ซึ่งผูว้ิจยัไดใ้หน้ักเรียนบนัทึกหลงัการเรียนรูจ้ากการ
ได้รบัการจัดการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความส าเรจ็อนัเป็นประโยชนท์ี่เกิดขึน้ในงานวิจยั ดงัต่อไปนี ้
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“ในตอนแรกจะสบัสนว่าควรใชห้มวกอย่างไร แต่พอไดฝึ้กใชบ้่อย ๆ ทุกคาบ รูส้ึกสนุกและ 

คิดไดเ้ยอะดี” 

(นกัเรียนคนที่ 1 นามสมมติ เอ) 

“รูส้ึกว่าการตัง้ค าถามในหมวกทัง้ 6 ใบ ฝึกใหคิ้ดค าถามและตอบค าถาม หมวกบางใบก็

ตัง้ค าถามยากในช่วงแรก แต่พอเรียนไปแต่ละขั้นตอน ฝึกใชบ้่อยขึน้ก็เริ่มเขา้ใจ หมวกสีแดงจะ

ตอบค าถามไดง้่ายมากเพราะเป็นเรื่องความรูส้กึ” 

(นกัเรียนคนที่ 2 นามสมมติ บี) 

“ไดฝึ้กวิเคราะหปั์ญหา ตัง้ค าถาม เวลาเราคน้ควา้ไดข้อ้มลูอะไรมา ก็แลกเปลี่ยนกบัเพื่อน

และครูแลว้ก็ไดค้วามรูใ้หม่ ๆ เพิ่มขึน้อีก” 

(นกัเรียนคนที่ 3 นามสมมติ ซี) 

“ทกุคาบที่เรียนไดใ้ชค้วามคิดหมดเลย เถียงกบัเพื่อนสนกุมาก เพราะปัญหาที่เราคิดกนัใน

กลุม่ แต่ละคนก็แสดงความคิดเห็นต่างกนัออกไป” 

(นกัเรียนคนที่ 4 นามสมมติ ดี) 

“ตอนแรกจะติดแต่ความคิดเดิม ๆ ท าใหคิ้ดไม่ออก แต่พอคุณครูแนะน าการตั้งค าถาม 

ยกตวัอย่างบ่อย ๆ ท าใหเ้ริ่มเขา้ใจแลว้ก็ใชห้มวกแต่ละใบไดง้่ายขึน้ พอเรียนจนจบในคาบสดุทา้ย

แลว้รูส้กึว่าดีเป็นความรูส้กึแปลกใหม่มาก” 

(นกัเรียนคนที่ 5 นามสมมติ อี) 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนีผู้ว้ิจัยจึงสามารถสรุปไดว้่า การจัดการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็น

ฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ สามารถพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อไดม้ีประสิทธิภาพ นอกจากนีอ้าจ

ช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการคิด การตั้งค าถาม และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู 

นกัเรียน และเพื่อนของนกัเรียนไดเ้ป็นอย่างดี  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ครูควรปฐมนิเทศเพื่อสรา้งความเข้าใจกับนักเรียนในขั้นตอนการเรียนรูโ้ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ โดยท าการแนะน าใหน้ักเรียนฝึกฝนการใชข้ัน้ตอน
และวิธีคิดดังกล่าวจนเกิดความเคยชินเพื่อไม่ใหส้บัสนในการเรียนรูแ้ละสามารถเรียนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ครูควรก าหนดลักษณะกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้สอดคล้องกันทุกขั้นตอน เน้นให้
นักเรียนได้ฝึกคิดและแสดงความคิดเห็นผ่านมุมมองต่าง ๆ จากการใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  
ในการคิดจากประเด็นปัญหาที่นกัเรียนก าหนดขึน้  

3. ครูควรเลือกสถานการณ์ปัญหาใหห้ลากหลาย เก่ียวขอ้งกับการด าเนินชีวิตของ
นกัเรียนและทนัต่อเหตกุารณปั์จจุบนัเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการศึกษาปัญหาที่นกัเรียนก าหนด
ขึน้ 

4.ครูตอ้งเป็นผูส้รา้งบรรยากาศและอ านวยความสะดวกในการเรียนรูข้องนักเรียน
เพื่อใหน้ักเรียนกลา้ตั้งค าถามจากการใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ และแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่าง
เต็มที่ เพื่อจดุประกายความคิดและสนกุกบัการเรียนรู ้

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรน าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  

ไปพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อ ผ่านการน าไปใชใ้นสาระอ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม เนื่องจากเนือ้หาสาระในวิชาสังคมศึกษานั้น มีลักษณะเนือ้หาเป็นสหวิทยาการ  
ซึ่งครูสามารถบรูณาการเขา้มาใชใ้หเ้หมาะสมกบัการด าเนินชีวิตของนกัเรียนได ้

2. ควรน าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  
ไปพฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อในนกัเรียนระดบัชัน้ที่สงูขึน้หรือน าไปใชก้บักลุม่สาระการเรียนรูอ่ื้น ๆ  

3. ควรน าการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  
ไปพฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการเรียนรูข้องนกัเรียนในยคุศตวรรษที่ 21 
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การรูเ้ท่าทนัสื่อ ในการวิจยัครัง้นีไ้ดร้บัความอนเุคราะหใ์นการตรวจสอบเสนอแนะ ดงันี ้

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สมุาลี เชือ้ชยั  

อาจารยภ์าควิชาหลกัสตูรและการสอน  

 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.แจ่มจนัทร ์ศรีอรุณรศัมี  

อาจารยภ์าควิชาภาควิชาเทคโนโลยีทางการศกึษาคณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. อาจารย ์ดร.รุจน ์ฦาชา   

อาจารยภ์าควิชาหลกัสตูรและการสอน  

 คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4. อาจารยส์ทุธิพร แท่นทอง  

อาจารยส์าขาวิชาสงัคมศึกษา  

คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

5. ครูวิจิตรา นพรตัน ์  

ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  

กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศึกษา ศาสนา และ 

วฒันธรรม โรงเรียนสตรีอ่างทอง 

  



  122 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้

 1. ตวัอย่างหน่วยการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบัวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

 2. ตวัอย่างแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

 3. ตวัอย่างแบบประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเอง 
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ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 : ล้วงลับโฆษณา                                       
รายวิชา สังคมศึกษา 4  รหัสวิชา ส22102         สาระเศรษฐศาสตร ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2                 ภาคเรียนที ่2  เวลา 6 คาบ 
ครูผู้สอน ว่าที ่ร.ต.เจษฎา  สามี   โรงเรียนแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด 
 มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ส 3.1 เขา้ใจและสามารถบริหารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภค 
การใชท้รพัยากรที่มีอยู่จ  ากดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า รวมทัง้เขา้ใจหลกัการของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดลุยภาพ 
ตัวชีว้ัด 
 ส 3.1 ม.2/4 อภิปรายแนวทางการคุม้ครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
ด้านพุทธิพิสัย: นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของสิทธิผูบ้รโิภค 
2. อธิบายผลประโยชนต์ามกฎหมายในฐานะผูบ้รโิภค 

ด้านทักษะพิสัย: นักเรียนสามารถ 
3. สืบคน้ขอ้มลูข่าวสารจากสื่อแหลง่ต่าง ๆ เพื่อเก็บขอ้มลูไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ 
(การรูเ้ท่าทนัสื่อ : การเขา้ถึง) 
4. แยกแยะขอ้เท็จจรงิ การโนม้นา้วใจ ขอ้ดี ขอ้เสีย ของสื่อโฆษณาที่ก าหนดในการศึกษาได ้
(การรูเ้ท่าทนัสื่อ: การวิเคราะห)์ 
5. วิเคราะห์ผลกระทบของโฆษณาที่มีต่อตนเองและผู้อ่ืนจากสื่อโฆษณาที่ก าหนดใน

การศกึษาได ้(การรูเ้ท่าทนัสื่อ : การวิเคราะห)์ 
6. วิเคราะห์วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์ที่แฝงมากับสื่อโฆษณาที่ก าหนดใน

การศกึษาได ้(การรูเ้ท่าทนัสื่อ : การวิเคราะห)์ 
7. ตดัสินใจเลือกรบัหรือปฏิเสธสื่อโฆษณาเพื่อเป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้น  
(การรูเ้ท่าทนัสื่อ : การประเมินค่า) 
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8. ตีความและแปลความหมายของสื่อโฆษณา ที่ต้องการน าเสนอแก่ผู้บริโภคใน
ความหมายที่ สื่ อต้องการน าเสนอ หรือความหมายที่ สื่ อแอบแฝงไว้ (การรู้เท่ าทันสื่ อ  :  
การประเมินค่า) 

9. ออกแบบ การน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร องคค์วามรู ้และความคิดเห็นของตนเองดว้ยสื่อ
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และอยู่บนพืน้ฐานความรบัผิดชอบและจรยิธรรมของตนเอง  

(การรูเ้ท่าทนัสื่อ : การสรา้งสรรค)์ 
10. เลือกใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อผลิตสื่อโฆษณา โดยการเขียนบทและค้นควา้ขอ้มูล

เนือ้หาประกอบไดอ้ย่างเหมาะสมตามวตัถปุระสงคข์องตน และเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารได ้ 
(การรูเ้ท่าทนัสื่อ : การสรา้งสรรค)์ 
11. อภิปรายแนวทางการคุม้ครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบ้ริโภค 

ด้านจิตพิสัย: นักเรียนสามารถ 
 12. เห็นคุณค่าของการให้ความส าคัญในการบริโภคสื่อโดยการอธิบายแนวทางการ
คุม้ครองสิทธิของตนเองในฐานะผูบ้รโิภค 
สาระส าคัญ 
 สิทธิของผูบ้ริโภคเป็นสิทธิซึ่งผูบ้ริโภคที่ไดร้บัการคุม้ครองตามที่กฎหมายบญัญัติ ซึ่งการ
บรโิภคสื่อโฆษณาเป็นการไดร้บับรกิารรูปแบบหนึ่งจากผูผ้ลิตสื่อ และการบริโภคสื่อโฆษณาในยุค
ดิจิทัลที่มีความรวดเร็วในการส่งขอ้มูลการชักจูงใจจากผูผ้ลิตสื่อมาสู่ผูบ้ริโภค ท าใหส้ื่ อโฆษณาที่
ไดม้านัน้อาจจะแฝงดว้ยการบิดเบือนความจริง หรือมีการกล่าวเกินจริง ที่อาจจะส่งผลท าใหเ้กิด
ความเขา้ใจผิดการในบริโภคของผูบ้ริโภคได ้จึงจ าเป็นตอ้งมีแนวทางในการป้องกนัและคุม้ครอง
ตนเองในฐานะผูบ้รโิภคใหไ้ดร้บัขอ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างถกูตอ้งอย่างมีวิจารณญาณ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  

1. การรกัษาและคุม้ครองสิทธิประโยชนข์องผูบ้รโิภค 
2. การด าเนินกิจกรรมพิทกัษส์ิทธิและผลประโยชนต์ามกฎหมายในฐานะผูบ้รโิภค 

คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
1. มีวินยั  
2. ใฝ่เรียนรู ้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

สมรรถนะทีส่ าคัญ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
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3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถการใชท้กัษะชีวิต 
5. ความสามารถใชเ้ทคโนโลยี 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
คาบที ่1  
ขั้นที ่1 ขั้นก าหนดปัญหา 

1. ครูก าหนดให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยใชก้ลุ่มเดิมจากการท ากิจกรรมที่แลว้ เพื่อร่วมกัน
ศกึษาสิทธิและการคุม้ครองผูบ้รโิภคจากการรบัชมโฆษณา ผ่านกิจกรรม “ลว้งลบัโฆษณา” 

2. ครูน าเสนอทบทวนสิทธิผูบ้ริโภค และร่วมกันอภิปรายถามตอบ การคุม้ครองผูบ้ริโภค
สื่อโฆษณาโดยใชส้ื่อ PowerPoint เอกสารประกอบการสอน เช่น  

- กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคสื่อโฆษณาหรือไม่อย่างไร (จดุประสงคท์ี่ 1,2) 
แนวคำตอบ: คุม้ครอง เพราะสื่อโฆษณาถือว่าเป็นสื่อที่ดึงดูดความสนใจและมีผลต่อการเลือกซือ้
สินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ซึ่งผูบ้ริโภคอาจจะถูกชกัจูงและโดนหลอกลวงไดง้่าย จึงตอ้งไดร้บั
การคุม้ครองเพื่อปอ้งกนัการโดนเอารดัเอาเปรียบจากผูผ้ลิตท าใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม  

 3. ครูก าหนดใหน้กัเรียนสืบคน้สื่อโฆษณาที่ก าลงัเป็นที่น่าสนใจและเป็นประเด็นในสงัคม  
จากแหล่งที่มาต่าง ๆ เช่น เว็บไซตผ์ลิตภัณฑ์ หรือคลิปสื่อโฆษณาใน YouTube เพื่อรบัชมและ
ศกึษา (จดุประสงคท์ี่ 3) 

4. นักเรียนทุกคนในกลุ่มร่วมกันใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ โดยนักเรียนที่เป็นหัวหนา้กลุ่ม
จะเริ่มใชห้มวกสีฟ้าเพื่อก าหนดบทบาทหนา้ที่ของสมาชิกในกลุม่ ใหม้ีบทบาทในการตัง้ค าถามของ
หมวกแต่ละสี หลงัจากนัน้ก าหนดใชห้มวกสีฟ้าในการตัง้ค าถามกบัสมาชิกในกลุม่ เช่น  
- จากโฆษณาทั้งหมดที่สืบคน้ดูมาแลว้นั้นทุกคนคิดว่ามีประเด็นปัญหาอะไรบา้ง (จุดประสงคท์ี่ 
3,4) 
แนวค าตอบ: บางโฆษณามีการกลา่วเกินความจรงิ สง่ผลต่อการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภคในการรบั
ขอ้มลูข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา  

 5. สมาชิกในกลุ่มรว่มกนัอภิปราย และน าเสนอปัญหาภายในกลุม่โดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 
6 ใบไดไ้ม่จ ากดัครัง้ โดยอาจจะใชห้มวกสีขาวเพื่อเป็นการตัง้ค าถาม เช่น  

- ผูผ้ลิตสื่อโฆษณาตอ้งการสื่อสารอะไรกบัผูบ้รโิภคบา้ง (จดุประสงคท์ี่ 3,4) 
แนวค าตอบ: สรรพคุณ โปรโมชัน รา้นคา้ที่มีสินคา้จ าหน่าย การดึงดูดความสนใจผูบ้ริโภคดว้ย  
พรีเซนเตอรโ์ฆษณา  
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  6. นักเรียนที่เป็นหวัหนา้กลุ่มใชก้ารตัง้ค าถามโดยใชห้มวกสีฟ้าเพื่อสรุปประเด็นปัญหาที่
พบจากการอภิปรายในกลุ่มโดยใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ จากสื่อโฆษณาที่สืบคน้มาได ้โดยครูจะ
คอยเป็นที่ปรกึษาใหก้บันกัเรียนในการใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ และรว่มกนัเขียนลงในแบบบนัทึก
การเรยีนรู ้ 
คาบที ่2  
ขั้นที ่2 ขั้นท าความเข้าใจกับปัญหา 

1. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อทบทวนเก่ียวกับสื่อโฆษณาที่ไดร้บัชมจากการสืบคน้สื่อ
โฆษณาเมื่อคาบเรียนที่แลว้ 
 2. นักเรียนร่วมกนัอภิปรายและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับสื่อโฆษณาที่ไดร้บั
ชมว่าโฆษณาใดมีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งสมาชิกในแต่ละกลุ่มตอ้งช่วยกัน
เสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอ โดยหวัหนา้กลุม่จะใชก้ารตัง้ค าถามโดย
ใชห้มวกสีฟ้า เช่น  

- จากการดสูื่อโฆษณานีใ้หทุ้กคนเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาที่เราพบนัน้มีอะไรบา้ง
ในขณะที่ไดร้บัชมไปแลว้ (จดุประสงคท์ี่ 3,4) 
แนวค าตอบ : มีการใช้ข้อความที่ เกินจริง อาจจะท าให้คนเข้าใจผิดได้  จากนั้นหัวหน้ากลุ่ม
ก าหนดใหส้มาชิกในกลุ่มเขียนปัญหาที่ไดล้งในแบบบนัทึกการเรียนรู ้โดยครูจะคอยเป็นที่ปรกึษา
ใหก้บันกัเรียนในการใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ  
  3. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มช่วยกนัวิเคราะหปั์ญหาที่เขียนลงในแบบบนัทึกการเรียนรูว้่ามี  
หวัขอ้ใดบา้งที่น่าสนใจ และเหมาะแก่การศกึษาคน้ควา้เพื่อหาค าตอบ โดยสมาชิกในกลุ่มจะใชว้ิธี
คิดแบบหมวก 6 ใบเพื่อเป็นตวัก าหนดการตัง้ค าถาม เช่น 
 - ผูผ้ลิตสื่อโฆษณามีประเด็นแอบแฝงที่ในการน าเสนอหรือไม่ (จดุประสงค ์6) 
แนวค าตอบ: มีการโฆษณาเกินจรงิ (หมวกสีขาว) 
 - ทุกคนมีความรูส้ึกอย่างไร จากการดูสื่อโฆษณาที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ (จุดประสงค ์
4,5,6) 
แนวค าตอบ: รูส้ึกไม่พอใจ เพราะสื่อควรตอ้งเป็นกลางในการน าเสนออย่างตรงไปตรงมา (หมวกสี
แดง) 
 - จากการดูโฆษณาทั้งหมด สื่อโฆษณาใดที่มีความไม่น่าเชื่อถือและเป็นปัญหากับ
ผูบ้รโิภคข่าวอย่างรา้ยแรงมากที่สดุ (จดุประสงค ์4,5,6,7) 
แนวค าตอบ: แคปซูลถงัเช่าบ ารุงรา่งกาย เนื่องจากท าใหค้นเขา้ใจผิดเก่ียวกบัสรรพคณุในการดแูล
สขุภาพ (หมวกสีด า)  
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 - สื่อโฆษณาใดที่สามารถน าเสนอไดถ้กูตอ้งตามความเป็นจรงิมีประโยชนต่์อผูบ้รโิภคมาก
ที่สดุ (จดุประสงค ์4,5,6,7) 
แนวค าตอบ: ขึน้อยู่กบัการสืบคน้สื่อโฆษณาของนกัเรียน (หมวกสีเหลือง) 
 - สื่อโฆษณาที่พวกเราคิดว่าไม่น่าเชื่อถือจะส่งผลกระทบใหเ้กิดความเสียหายต่อผูบ้ริโภค
และสงัคมอย่างไรบา้ง (จดุประสงค ์4,5,6) 
แนวค าตอบ: ท าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และน าการใชง้านสินคา้หรือบริการที่ผิดลกัษณะ (หมวกสี
ด า)  

4. สมาชิกทุกคนในกลุม่รว่มกนัวางแผนเพื่อด าเนินการศึกษาคน้ควา้ตามประเด็นปัญหาที่
กลุ่มสนใจ โดยหัวหนา้กลุ่มจะเป็นผูใ้ชห้มวกสีฟ้าในการก าหนดบทบาทหนา้ที่ว่าสมาชิกคนใดใน
กลุ่มจะคน้ควา้ขอ้มูลดา้นใดหรือค้นควา้ขอ้มูลจากแหล่งใดบา้ง จากนั้นสมาชิกในกลุ่มร่วมกัน
วางแผนการศึกษาค้นคว้าโดยเริ่มใช้วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ในการตั้งค าถามเพื่อวางแผน
การศกึษาคน้ควา้ โดยครูจะคอยเป็นที่ปรกึษาใหก้บันกัเรียน เช่น 
 - แหลง่ที่มาของสื่อโฆษณาที่น่าจะเป็นปัญหานัน้มาจากแหลง่ที่มาใด (จดุประสงคท์ี่ 3) 
แนวค าตอบ: ขึน้อยู่กบัการสืบคน้สื่อโฆษณาของนกัเรียน (หมวกสีขาว) 
 - เราควรหาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสรรพคุณสินคา้และบริการจากแหล่งขอ้มูลใดเพิ่มอีก
บา้งเพื่อจะน ามาพิสจูนว์่าข่าวที่เราก าลงัจะศกึษามีความน่าเชื่อถือมากนอ้ยเพียงใด (จุดประสงคท์ี่ 
3) 
แนวค าตอบ: แฟนเพจรีวิวสินคา้ หรือเว็บไซตผ์ลิตภณัฑส์ินคา้ (หมวกสีขาว) 
 - เราควรก าหนดขัน้ตอนในการเริ่มการศกึษาคน้ควา้อย่างไร (จดุประสงคท์ี่ 3) 
แนวค าตอบ: แยกยา้ยกนัไปหาขอ้มลูหรือข่าวที่เก่ียวกบั COVID-19 แลว้น ามารวมกนัใหม้ากที่สดุ 
(หมวกสีฟ้า) 

- ข่าวที่เป็นปัญหาท าการละเมิดสิทธิผูบ้รโิภคในดา้นใดบา้ง (จดุประสงคท์ี่ 1,2) 
แนวค าตอบ: สิทธิที่จะได้รบัข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกตอ้งและเพียงพอเก่ียวกับ
สินคา้หรือบรกิาร (หมวกสีขาว)  

5. สมาชิกรว่มกนัสรุปความรูโ้ดยใชห้มวกสีฟ้า และบนัทกึการเรียนรูท้า้ยคาบ 
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คาบที ่3  
ขั้นที ่3 ขั้นด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มแบ่งภาระงานกนัในกลุม่ตามที่ไดว้างแผนกนัไว ้เพื่อศึกษาคน้ควา้
ตามประเด็นปัญหาที่กลุ่มของตนเองสนใจจากสื่อประเภทต่าง ๆ หรือแหล่งเรียนรูต่้าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ผลิตภัณฑส์ินค้า หนังสือพิมพ ์Application ข่าว เอกสารประกอบการ
สอน เป็นตน้ (จดุประสงคท์ี่ 3) 

2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเริ่มด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามประเด็นที่ต้องการแล้วน ามา
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม โดยครูจะเป็นที่ปรกึษาใหก้ับนักเรียนในการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
สารสนเทศต่าง ๆ และในการศึกษาคน้ควา้นีจ้ะเนน้การใชห้มวกสีขาวเป็นส าคญัเพื่อหาขอ้เท็จจริง
ของของสื่อโฆษณาที่ตอ้งการน าเสนอ ซึ่งในระหว่างที่นกัเรียนแต่ละกลุม่ก าลงัศึกษาคน้ควา้อยู่นัน้ 
ครูอาจจะใชห้มวกสีขาวในการตัง้ค าถามเพื่อเป็นการกระตุน้ใหน้กัเรียนไดม้ีแนวทางในการศึกษา
คน้ควา้ขอ้เท็จจรงิ และกระตุน้ใหน้กัเรียนไดใ้ชห้มวกสีเขียวในการตัง้ค าถาม เพื่อส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคใ์นการศกึษาคน้ควา้ เช่น  

- นกัเรียนคน้หาข่าวจากแหลง่ใดบา้งที่จะสามารถไดข้อ้เท็จจรงิที่ถูกตอ้ง (จดุประสงค ์3,4) 
แนวค าตอบ: แฟนเพจผลิตภณัฑส์ินคา้ เว็บไซตผ์ลิตภณัฑส์ินคา้ เว็บไซตค์ณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) เป็นตน้ 

- ถ้านักเรียนจะหาขอ้มูลที่เป็นขอ้เท็จจริงเก่ียวกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สินค้าในสื่อ
โฆษณา นกัเรียนควรจะสืบคน้จากแหลง่ขอ้มลูที่น่าเชื่อถืออย่างนอ้ยก่ีแหลง่ (จดุประสงค ์3) 
 แนวค าตอบ: ควรศกึษาตัง้แต่ 2 แหลง่ขึน้ไป  

 3. เมื่อสมาชิกในกลุ่มไดข้อ้เท็จจริงจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ มาแลว้ จึงร่วมกันตรวจทาน 
ความถกูตอ้งว่าครบถว้นและเพียงพอหรือไม่ ถา้หากไม่เพียงพอนกัเรียนที่เป็นหวัหนา้กลุม่สามารถ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้ไปศึกษาค้นควา้เพิ่มเติม โดยอาจจะใชว้ิธีคิดแบบ
หมวก 6 ใบ ก าหนดค าถามเพื่อกระตุน้การศกึษาคน้ควา้รว่มกนั เช่น 

- แหลง่ขอ้มลูที่สืบคน้แหลง่ใดใหข้อ้มลูใกลเ้คียงและถูกตอ้งที่สดุ (จดุประสงค ์3,4) 
แนวค าตอบ: เว็บไซตส์  านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ เป็นตน้ (หมวก
สีขาว) 

- จากแหล่งข่าวที่ค้นหามานั้น มีความคิดว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ และแต่ละแหล่งข่าวมี
ขอ้เท็จจรงิที่สอดคลอ้งใกลเ้คียงกนัอย่างไร (จดุประสงค ์3,4,5,6,7,8) 
แนวค าตอบ: มีความน่าเชื่อถือ เพราะ หลายแหล่งขอ้มูลมีการกล่าวถึงสรรพคุณสอดคลอ้งไปใน
ทิศทางเดียวกนั (หมวกสีขาว) 



  129 

- สื่อโฆษณาที่มีก าลังศึกษามีการกล่าวเกินจริงและอาจจะก่อใหเ้กิดการเข้าใจผิดของ
ผูบ้รโิภคอย่างไร (จดุประสงค ์3,4,5,6,7,8,11) 
แนวค าตอบ: ใชแ้ลว้ไม่เกิดผลตามสรรพคุณที่ระบุไว ้มีอาหารแพ ้อันตรายถึงแต่ชีวิต หรือสญูเสีย
เงินทองมากมาย (หมวกสีด า) 

- ประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นที่แท้จริงแล้วเป็นอย่างไรตรงกับที่โฆษณาหรือไม่ 
(จดุประสงค ์4,5,6,7,8) 
แนวค าตอบ: เป็นประโยชนจ์รงิตรงกบัที่สื่อโฆษณาน าเสนอ (หมวกสีเหลือง) 

- รัฐบาลมีแนวทางในการด าเนินมาตรการป้องกันการโฆษณาเกินจริง อย่างไรบ้าง 
(จดุประสงค ์3) 
แนวค าตอบ: เปิดใหป้ระชาชนรอ้งเรียน ด าเนินคดีความกบัผูผ้ลิต และขึน้บญัชีด าสินคา้ (หมวกสี
ขาว) 

- จากการศึกษาคน้ควา้ในแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ในฐานะของผูบ้ริโภคเราควรเลือกบริโภค
ขอ้มลูสื่อโฆษณาจากแหลง่ขอ้มลูใดบา้ง (จดุประสงค ์3,4,5,6,7,8,11) 
แนวค าตอบ: ดูจากหลายแหล่ง โดยเฉพาะการดรูีวิวการใชส้ินคา้เพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนที่
จะเชื่อโฆษณาและซือ้สินคา้และบรกิารประเภทต่าง ๆ มาใชบ้รโิภค เป็นตน้ (หมวกสีขาว) 
หลงัจากนัน้สมาชิกทกุคนในกลุม่รว่มกนับนัทกึขอ้มลูจากการศึกษาคน้ควา้ที่หามาไดล้งไปในแบบ
บนัทึกการศกึษาคน้ควา้เพื่อเป็นขอ้มลูในการน าไปใชป้ระโยชนเ์พื่อการสรุปและประเมินค่าค าตอบ
ที่ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้  
 4. สมาชิกรว่มกนัสรุปความรูโ้ดยใชห้มวกสีฟ้า และบนัทกึการเรียนรูท้า้ยคาบ 
คาบที ่4  
ขั้นที ่4 ขั้นสังเคราะหค์วามรู้ 

1. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายในกลุ่มโดยน าค าตอบที่ไดข้องสมาชิกทุกคนในกลุ่มมาร่วมกนั
พิจารณาว่าครบถว้นถูกตอ้งสมบูรณห์รือไม่โดยจะใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ในการตัง้ค าถามจาก
ขอ้มลูที่ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้เพื่อสงัเคราะหค์วามรูร้ว่มกนั เช่น  
  - สื่อโฆษณาที่เลือกศกึษานัน้ ผูผ้ลิตสื่อมีความตอ้งการที่จะน าเสนอสิ่งใดแก่ผูบ้รโิภค และ
มีประเด็นแอบแฝงมาหรือไม่ (จดุประสงคท์ี่ 4,5,6,8,11) 
แนวค าตอบ: ตอ้งการน าเสนอสรรพคณุที่เกินจรงิ และใชด้ารานกัแสดงมาเป็นพรีเซนเตอรด์งึดดูใจ
ผูบ้รโิภค (หมวกสีขาว) 
 - เมื่อเราหาขอ้มูลมาแลว้สามารถพิจารณาได้ว่าสื่อโฆษณาที่เราเลือกศึกษานัน้เป็นสิ่งที่
น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถืออย่างไร (จดุประสงคท์ี่ 4,5,6,7,8,11) 
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แนวค าตอบ: สามารถพิจารณาได ้เพราะจากหลายแหล่งขอ้มูลมีการน าเสนอขอ้มูลที่ทั้งเหมือน
และไม่เหมือนกนัท าใหเ้ห็นขอ้แตกต่างจากการเปรียบเทียบ (หมวกสีขาว) 
 - เมื่อทราบว่าเป็นโฆษณานีม้ีปัญหาต่อตนเองหรือสงัคม ในฐานะของผูบ้ริโภคมีความรูส้ึก
อย่างไร (จดุประสงคท์ี่ 4,5,6,7,8,11) 
แนวค าตอบ: รูส้กึไม่ดีเพราะอาจท าใหเ้กิดการเขา้ใจผิดกนัได ้(หมวกสีแดง) 
 - ในฐานะของผู้บริโภค จะมีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถจัดการยับยั้งหรือร้องเรียน 
แหล่งข่าวที่มีลกัษณะในการเผยแพร่โฆษณาหลอกลวงผูบ้ริโภคออกสู่สาธารณะ เพื่อไม่ใหส้่งผล
กระทบต่อบคุคลในสงัคม (จดุประสงคท์ี่ 3,4,5,6,7,8,11) 
แนวค าตอบ: ช่วยกนัรายงานหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เช่น อย. สคบ. เพื่อเข้าตรวจสอบและด าเนินคดี
ตามกฎหมาย (หมวกสีเขียว) 
 - จากการศึกษาค้นคว้าร่วมกันคิดว่าถ้ามีโฆษณาที่หลอกลวงเยอะขึน้  สังคมจะเป็น
อย่างไรในอนาคต (จดุประสงคท์ี่ 4,5,6,8) 
แนวค าตอบ: ผูค้นในสงัคมอาจจะไดร้บัอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ หรือสูญเสียเงินมากมาย จาก
การตดัสินใจซือ้สินคา้และบรกิารท่ีมีการกลา่วเกินจรงิ (หมวกสีแดง)  

2.  สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกนัอภิปรายโดยใชค้ าถามหมวกสีฟ้า เช่น จากการอภิปรายที่
ผ่านมานัน้สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูไดถ้กูตอ้งครบถว้นและสมบูรณห์รือไม่ จากนัน้สมาชิกทกุคน
ในกลุ่มร่วมกนัเขียนขอ้มลูลงไปในแบบบนัทึกการเรียนรู ้เพื่อเป็นประโยชนใ์นการสรุปและประเมิน
ค่าค าตอบต่อไป 
คาบที ่5  
ขั้นที ่5 ขั้นสรุปและประเมินค่าของค าตอบ 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปการศึกษาคน้ควา้จากปัญหาที่ร่วมกันก าหนดขึน้ตาม
ความสนใจของแต่ละกลุ่ม เพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของสื่อโฆษณาที่ก าหนดศึกษา โดยใชว้ิธี
คิดแบบหมวก 6 ใบ ในการสรุปการศึกษาคน้ควา้ และความรูส้ึกหลงัจากไดร้่วมการศึกษาคน้ควา้
มาแลว้ ซึ่งอาจจะตัง้ค าถาม เช่น  
 - จากการศึกษาคน้ควา้ พบว่าสื่อโฆษณาที่เราเลือกศึกษา ในฐานะของผูบ้ริโภคเราควร
เลือกรับสื่อโฆษณาและส่งต่อหรือปฏิเสธการรับสื่อโฆษณานั้นเพราะเหตุใด (จุดประสงค์ที่ 
7,8,11,12) 
แนวค าตอบ: เราจะเลือกรบัก็ต่อเมื่อสื่อโฆษณานั้นมีความน่าเชื่อถือและตรงไปตรงมา ไม่มีการ
กลา่วอา้งเกินจรงิ (หมวกสีฟ้า) 
 - ท าไมถึงตอ้งมีสื่อโฆษณาเกินจรงิเกิดขึน้มากมายในสงัคมไทย (จดุประสงคท์ี่ 8) 
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แนวค าตอบ: ตอ้งการสรา้งจุดสนใจใหเ้ป็นประเด็นรอ้นในสงัคมและดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเสียเงินเพื่อ
ซือ้สินคา้และบรกิารไปใช ้(หมวกสีขาว) 

- ในฐานะของผูบ้ริโภคสื่อโฆษณาอยู่ทุกวนั เราควรปฏิบติัตนอย่างไรในการคุม้ครองสิทธิ
ของผูบ้รโิภค เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่สงัคม (จดุประสงคท์ี่ 7,8,11,12) 
แนวค าตอบ: ตอ้งช่วยกันพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นเมื่อมีการโฆษณาที่เป็นประเด็นทาง
สงัคม และพิสูจนค์วามจริงจากการเปรียบเทียบหรือท าความเขา้ใจจากขอ้มูลหลายแหล่ง ก่อนที่
จะเลือกรบัและส่งต่อหรือปฏิเสธการรบัและแจง้คนอ่ืนใหร้ะวังการโฆษณาที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ 
(หมวกสีเหลือง) 
 - จากการศึกษาค้นคว้าประเด็นปัญหาที่ เก่ียวข้องกับการโฆษณาสินค้าและบริการ 
สามารถสรา้งคณุค่าใหแ้ก่ทกุคนไดอ้ย่างไรบา้ง (จดุประสงคท์ี่ 8,11,12) 
แนวค าตอบ: ท าใหท้กุคนในสงัคมตอ้งระวงัตวัและปอ้งกนัตนเองอยู่เสมอ (หมวกสีเหลือง) 
 - จากสื่อโฆษณาที่ เลือกศึกษา พบข้อสังเกตใดบ้าง ที่ท าให้ทราบว่าขณะนี ้มีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่มีความน่าเชื่อถือ (จดุประสงคท์ี่ 8,11,12) 
แนวค าตอบ: การเขียนข่าวที่มีการกลา่วอา้งเกินจรงิ โปรโมชนัที่ลดแลกแจกแถม หรือค าสมัภาษณ์
จากดาราหรือบคุคลที่มีชื่อเสียง (หมวกสีขาว) 
 2. หลงัจากนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและประเมินค่าค าตอบแลว้ นักเรียนทุกคนใน
กลุ่มเขียนสรุปการเรียนรู ้ลงในกระดาษ Flipchart ที่ครูแจกให ้เพื่อเตรียมน าเสนอผลงานของกลุ่ม
ตนเอง 
  3.  ครูก าหนดใหน้กัเรียนออกแบบการน าเสนอสื่อโฆษณาอย่างสรา้งสรรค ์เป็นกลาง ดว้ย
ความรบัผิดชอบบนพืน้ฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อที่จะก่อใหเ้กิดค่านิยมที่ดีในสงัคม ไม่ก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ในสงัคม โดยก าหนดใหน้กัเรียนเลือกออกแบบโฆษณา 1 ชิน้ และเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ต่าง ๆ ในผลิตสื่อเพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ ซึ่งครูจะแจกกระดาษ Flipchart ใหน้ักเรียนไดเ้ขียน
แผนผังที่แสดงถึงวิ ธีการในการออกแบบการน าเสนอโฆษณาของตนเอง และการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอโฆษณาเพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ผูบ้ริโภคอย่างสงูสุด ในการ
ก าหนดแนวทางการออกแบบสรา้งสรรคเ์นือ้หาโฆษณานัน้ นกัเรียนจะใชว้ิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ ใน
การตัง้ค าถามเพื่อน าไปสู่การออกแบบการน าเสนอข่าวสารที่สมบูรณ์ โดยครูจะคอยเป็นที่ปรกึษา
ใหก้บันกัเรียนในการตัง้ค าถาม เช่น  
 - สื่อโฆษณาที่เราไดศ้ึกษามานั้นมีจุดอ่อนดา้นเนือ้หา หรือมีค าในส่วนใดบา้ง ที่จะตอ้ง
แกไ้ขใหเ้นือ้หาใหส้มบรูณ ์และถกูตอ้งมากท่ีสดุ (จดุประสงคท์ี่ 9,10) 
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แนวค าตอบ: มีการโฆษณาเกินจริง ใชค้  าฟุ่ มเฟือย ซึ่งตอ้งมีขอ้ความที่สอดคลอ้งกบัสรรพคุณของ
สินคา้ และตอ้งสรา้งความน่าสนใจดงึดดูผูอ่้าน (หมวกสีด า) 
 - เราควรเลือกใชรู้ปแบบการเขียนเนือ้หาโฆษณาในรูปแบบใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชนแ์ก่ 
ผูบ้รโิภค (จดุประสงคท์ี่ 9,10) 
แนวค าตอบ: เขียนรายงานที่มีการอา้งอิงจากแหลง่ที่น่าเชื่อถือหลายแหลง่เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
และความถกูตอ้ง (หมวกสีเหลือง) 
 - เราควรสรา้งโดยเลือกใช้ประโยคข้อความรูปภาพหรือวีดีโอในลักษณะใด เพื่อดึงดูด
ผูบ้รโิภค (จดุประสงคท์ี่ 9,10) 
แนวค าตอบ: ถา้โฆษณาที่เป็นประเด็นสงัคมควรมีการสรา้งภาพหรือวีดีโอที่มีประโยคในการดึงดดู
ผูผู้บ้ริโภค เช่น ไม่มีไม่ไดแ้ลว้! หนา้กากอนามัยลายน่ารกั ถูกลิขสิทธิ์ มีมาใหเ้ลือกสะสมแลว้วนันี ้ 
ที่ 7-Eleven ทกุสาขา (หมวกสีเขียว) 
 - เราควรเลือกเทคโนโลยีใดบา้ง ที่จะสามารถน ามาใชใ้นการผลิตข่าวใหม้ีประสิทธิภาพ 
(จดุประสงคท์ี่ 9,10) 
แนวค าตอบ: เช่น PowerPoint, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok เป็นตน้ (หมวกสีเขียว) 
 4. เมื่อนักเรียนท าการออกแบบการน าเสนอข้อมูลข่าวสารลงในกระดาษ Flipchart 
เรียบรอ้ยแลว้ นกัเรียนจะเตรียมน าเสนอผลงานในคาบเรียนถดัไปพรอ้มกับกระดาษ Flipchart ที่
นกัเรียนสรุปและประเมินค่าค าตอบจากการศึกษาคน้ควา้ 

5. สมาชิกรว่มกนัสรุปความรูโ้ดยใชห้มวกสีฟ้า และบนัทกึการเรียนรูท้า้ยคาบ 
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คาบที ่6  
ขั้นที ่6 ขั้นน าเสนอและประเมินผล 

1. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานที่เกิดจากการคน้ควา้ในปัญหาที่กลุ่มของ
ตนเองไดเ้ลือกศึกษา และน าเสนอแนวทางในการผลิตเนือ้หาโฆษณาอย่างสรา้งสรรค ์เป็นกลาง 
เป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ่ื้นในฐานะผูบ้รโิภคและผูผ้ลิตสื่อหนา้ชัน้เรียน ซึ่งในการน าเสนอครัง้
นีจ้ะใชก้ระดาษ Flipchart ของแต่ละกลุ่มในการน าเสนอขอ้มูลประกอบการบรรยายหนา้ชัน้เรียน 
(จดุประสงคท์ี่ 9,10,11) 
  2. ครูใชห้มวกสีเขียวในการตัง้ค าถาม เพื่อใหน้ักเรียนร่วมกันคิดประยุกตใ์ชข้อ้มูลอย่าง
สรา้งสรรค ์เช่น  
- ในฐานะของผูบ้ริโภค นักเรียนสามารถน าความรูจ้ากการศึกษาค้นควา้ในครัง้นีไ้ปใชบ้ริโภคสื่อ
โฆษณาจากแหลง่ขอ้มลูต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างไรบา้ง (จดุประสงคท์ี่ 11,12) 
แนวค าตอบ: การไดน้ าความรูใ้นการเรียนครัง้นีไ้ปใชใ้นการอ่านโฆษณา ดูโฆษณา และวิเคราะห์
โฆษณาเพื่อไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อของผู้ผลิตสื่อโฆษณา ซึ่งถ้าหากไม่ท าความเขา้ใจกับสื่อ
โฆษณานัน้ ๆ เสียก่อน หากมีการส่งต่อหรือแสดงความคิดเห็นออกไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อตนเองและผูอ่ื้นได ้ 
  3.  นักเรียนและครูร่วมกันประเมินผลงานของเพื่อนแต่ละกลุ่มว่าการน าเสนอจาก
การศึกษาคน้ควา้ทัง้หมด มีความเหมาะสม และสามารถเป็นประโยชนต่์อการเลือกรบัหรือปฏิเสธ 
ในการบรโิภคขอ้มลูข่าวสาร หรือไม่ อย่างไร (จดุประสงคท์ี่ 7)  

4. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปและอธิบายคณุค่าของการใหค้วามส าคัญกบัการบริโภคสื่อ
อย่างถกูตอ้งในฐานะผูบ้รโิภค (จดุประสงคท์ี่ 12) 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
1. คลิปวิดีโอตวัอย่างสถานการณ ์
2. รูปภาพตวัอย่างสถานการณ ์
3. อินเทอรเ์น็ต 
4. เอกสารประกอบการสอน 
5. หนงัสือเรียน 
6. PowerPoint 
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การวัดและประเมินผล 
จุดประสงคก์าร

เรียนรู้ 
วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑก์ารวัด 

ด้านพุทธิพิสัย 
1. อธิบายความหมาย
ของสิทธิผูบ้รโิภค 
 

- สงัเกตจากการ
ตอบค าถามใน
หอ้งเรียน 

- การตอบค าถาม
ของนกัเรียน 

นกัเรียนไดอ้ธิบาย
ความหมายของสิทธิ
ผูบ้รโิภคไดถ้กูตอ้ง อย่าง
นอ้ยรอ้ยละ 60 ของ
นกัเรียนทัง้หมด 

2. อธิบายผลประโยชน์
ตามกฎหมายในฐานะ
ผูบ้รโิภค 

- สงัเกตจากการ
ตอบค าถามใน
หอ้งเรียน 

- การตอบค าถาม
ของนกัเรียน 

นกัเรียนไดอ้ธิบาย
ผลประโยชนต์ามกฎหมาย
ในฐานะผูบ้ริโภคไดถ้กูตอ้ง 
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 60 ของ
นกัเรียนทัง้หมด 
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รา
ะห
ว์ตั
ถุป
ระ
สง
คห์
ลกั
แล
ะว
ตัถ
ปุร
ะส
งค
ท์ี่แ
ฝง
มา
กบั

สื่อ
โฆ
ษณ

าท
ี่

ก า
หน
ดใ
นก
าร
ศกึ
ษา
ได

 ้(ก
าร
รูเ้ท

่าท
นัส
ื่อ :
 กา

รว
ิเค
รา
ะห
)์ 

- ต
รว
จแ
บบ

บนั
ทึก
กา
ร

เรีย
นรู

 ้
- แ
บบ

ปร
ะเม

ินแ
บบ

บนั
ทกึ
กา
รเร
ียน
รู ้

7. 
ตดั
สิน
ใจ
เล
ือก
รบั
หร
ือป
ฏิเ
สธ
สื่อ
โฆ
ษณ

าเพ
ื่อเ
ป็น

ปร
ะโ
ยช
นแ์
ก่ต
นเ
อง

แล
ะผ
ูอ่ื้น

 (ก
าร
รูเ้ท

่าท
นัส
ื่อ :
 กา

รป
ระ
เม
ินค
่า) 

- ต
รว
จแ
บบ

บนั
ทึก
กา
ร

เรีย
นรู

 ้
- แ
บบ

ปร
ะเม

ินแ
บบ

บนั
ทกึ
กา
รเร
ียน
รู ้
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รว
ัด 
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ร่ือ

งม
ือว

ัด 
เก
ณ
ฑก์

าร
วัด

 

ด้า
นทั

กษ
ะพิ

สัย
 

8. 
ตีค
วา
มแ
ละ
แป
ลค
วา
มห
มา
ยข
อง
สื่อ
โฆ
ษณ

า ท
ี่ตอ้
งก
าร
น า
เส
นอ
แก
่

ผูบ้
รโิภ

คใ
นค
วา
มห
มา
ยท
ี่สื่อ
ตอ้
งก
าร
น า
เส
นอ
 ห
รือ
คว
าม
หม
าย
ที่ส
ื่อแ
อบ

แฝ
งไว

 ้(ก
าร
รูเ้ท

่าท
นัส
ื่อ :
 กา

รป
ระ
เม
ินค
่า) 

- ต
รว
จแ
บบ

บนั
ทึก
กา
ร

เรีย
นรู

 ้
 

- แ
บบ

ปร
ะเม

ินแ
บบ

บนั
ทกึ
กา
รเร
ียน
รู ้

  

แบ
บ 

Ru
br

ic 
Sc

or
e 

เก
ณ
ฑต์

ดัส
ินค
ณุ
ภา
พ 

ขอ
งแ
ต่ล
ะจ
ุดป
ระ
สง
ค ์

 
2 ค

ะแ
นน
 ขึน้

ไป
 =
 ผ
่าน

เก
ณ
ฑ ์

9.
 ออ

กแ
บบ

 ก
าร
น า
เส
นอ
ขอ้
มลู
ข่า
วส
าร
 อ
งค
ค์ว
าม
รู ้แ

ละ
คว
าม
คิด
เห
็น

ขอ
งต
นเ
อง
ดว้
ยส
ื่อต่
าง
 ๆ 
อย
่าง
เห
มา
ะส
ม 
แล
ะอ
ยู่บ
นพ

ืน้ฐ
าน
คว
าม

รบั
ผิด
ชอ
บแ
ละ
จร
ิยธ
รร
มข
อง
ตน
เอ
ง (
กา
รรู
เ้ท
่าท
นัส
ื่อ :
 กา

รส
รา้
งส
รร
ค)์

 

- ต
รว
จผ
ลง
าน
กล
ุม่ 

: 
Fli

pc
ha

rt 
 

- แ
บบ

ปร
ะเม

ินผ
ลง
าน

กล
ุม่ 

: F
lip

ch
ar

t 
 

แบ
บ 

Ru
br

ic 
Sc

or
e 

เก
ณ
ฑต์

ดัส
ินค
ณุ
ภา
พ 

 
7 ค

ะแ
นน
 ขึน้

ไป
 =
 ผ
่าน

เก
ณ
ฑ ์

10
. เล

ือก
ใช
เ้ท
คโ
นโ
ลย
ีต่า
ง ๆ

 เพ
ื่อผ
ลิต
สื่อ
โฆ
ษณ

า โ
ดย
กา
รเข

ียน
บท

แล
ะ

คน้
คว
า้ข
อ้ม
ลูเ
นือ้
หา
ปร
ะก
อบ
ได
อ้ย
่าง
เห
มา
ะส
มต
าม
วตั
ถุป
ระ
สง
คข์
อง

ตน
 แล

ะเผ
ยแ
พร
ข่อ้
มลู
ข่า
วส
าร
ได

 ้(ก
าร
รูเ้ท

่าท
นัส
ื่อ :
 กา

รส
รา้
งส
รร
ค)์

 

- ส
งัเก

ตก
าร
น า
เส
นอ

 
- แ
บบ

สงั
เก
ตก
าร

น า
เส
นอ

 
แบ
บ 

Ru
br

ic 
Sc

or
e 

เก
ณ
ฑต์

ดัส
ินค
ณุ
ภา
พ

ขอ
งแ
ต่ล
ะจ
ุดป
ระ
สง
ค ์

 
 3 
คะ
แน
น 
ขึน้
ไป
 =
 ผ
่าน

เก
ณ
ฑ ์

11
. อ
ภิป

รา
ยแ
นว
ทา
งก
าร
คุม้
คร
อง
สิท
ธิข
อง
ตน
เอ
งใ
นฐ
าน
ะผ
ูบ้ร
โิภ
ค 

 
- ส
งัเก

ตก
าร
น า
เส
นอ

 
- แ
บบ

สงั
เก
ตก
าร

น า
เส
นอ

 

 

136 



 

 

 

บันทกึหลังการจัดการเรียนรู้ 
ผลที่เกิดขึน้กบันกัเรียน 
………............................………………………………………………………………………… 
………............................………………………………………………………………………… 
 
ปัญหาหรือสิ่งที่ตอ้งการพฒันา 
………............................…………………………………………………………………………
…………………............................……………………………………………………………… 
 
แนวทางแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา 
………............................…………………………………………………………………………
…………………............................……………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต. ........................................................ 
(เจษฎา สามี) 
ครูผูส้อน 

 

จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 

วิธีการวัด เคร่ืองมือวัด เกณฑ ์

ด้านจิตพิสัย 
12. เห็นคณุค่าของ
การใหค้วามส าคญั
ในการบรโิภคสื่อโดย
การอธิบายแนว
ทางการคุม้ครอง
สิทธิของตนเองใน
ฐานะผูบ้รโิภค 

- สงัเกตจากการ
ตอบค าถามใน
หอ้งเรียน 

- การตอบค าถาม นกัเรียนไดอ้ธิบายใหเ้ห็น
คณุค่าของการให้
ความส าคญัในการบรโิภค
สื่อในฐานะผูบ้รโิภค 
ไดถ้กูตอ้ง อย่างนอ้ยรอ้ยละ 
60 ของนกัเรียนทัง้หมด 
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แบบประเมินบันทึกการเรียนรู้ 

กลุ่มที ่   ชื่อกลุ่ม        

ชื่อ-นามสกุล       ชั้น  เลขที ่   

ค าชีแ้จง ผูป้ระเมินพิจารณารายการประเมินในแต่ละขอ้และท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรง

กบัความเห็นของท่าน เพื่อเป็นประโยชนใ์นการใหค้ะแนนต่อไป 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ผลการตัดสิน
คุณภาพ 

3 2 1 ผ่าน 
ไม่
ผ่าน 

1 
สืบคน้ขอ้มลูข่าวสารจากสื่อแหลง่ต่าง ๆ เพื่อเก็บขอ้มลูไป
ใชป้ระโยชนไ์ด ้(การเขา้ถึง) 

     

2 
แยกแยะขอ้เท็จจรงิ การโนม้นา้วใจ ขอ้ดี ขอ้เสีย ของสื่อ
โฆษณาที่ก าหนดในการศกึษาได ้(การวิเคราะห)์ 

     

3 
วิเคราะหผ์ลกระทบของโฆษณาที่มีต่อตนเองและผูอ้ื่น
จากสื่อโฆษณาที่ก าหนดในการศกึษาได ้(การวิเคราะห)์ 

     

4 
วิเเคราะหว์ตัถปุระสงคห์ลกัและวตัถปุระสงคท์ี่แฝงมากบั
สื่อโฆษณาที่ก าหนดในการศกึษาได ้(การวิเคราะห)์ 

     

5 
ตดัสินใจเลือกรบัหรือปฏิเสธสื่อโฆษณาเพื่อเป็นประโยชน์
แก่ตนเองและผูอ้ื่น (การประเมินค่า) 

     

6 
ตีความและแปลความหมายของสื่อโฆษณา ที่ตอ้งการ
น าเสนอแก่ผูบ้รโิภคในความหมายที่สื่อตอ้งการน าเสนอ 
หรือความหมายที่สื่อแอบแฝงไว ้(การประเมินค่า) 

     

 

ลงชื่อ        ผูป้ระเมิน 

(      ) 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

แต่ละจดุประสงคก์ารเรียนรู ้2 คะแนน ขึน้ไป  ผ่านเกณฑ ์
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เกณฑก์ารให้คะแนน (Scoring Rubrics) การตรวจแบบบันทกึการเรียนรู้ 

เกณฑก์ารประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

3 2 1 
3. สืบคน้ขอ้มลู
ข่าวสารจากสื่อแหลง่
ต่าง ๆ เพื่อเก็บขอ้มลู
ไปใชป้ระโยชนไ์ด ้(การ
รูเ้ท่าทนัสื่อ : การ
เขา้ถึง) 

นกัเรียนสืบคน้ขอ้มลู
จากแหลง่ขอ้มลูที่
น่าเชื่อถือ  
5-6 แหลง่ 

นกัเรียนสืบคน้ขอ้มลู
จากแหลง่ขอ้มลูที่
น่าเชื่อถือ  
3-4 แหลง่ 

นกัเรียนสืบคน้ขอ้มลู
จากแหลง่ขอ้มลูที่
น่าเชื่อถือ  
1-2 แหลง่ 

4. แยกแยะขอ้เท็จจรงิ 
การโนม้นา้วใจ ขอ้ดี 
ขอ้เสีย ของสื่อโฆษณา
ที่ก าหนดในการศกึษา
ได ้(การรูเ้ท่าทนัสื่อ : 
การวิเคราะห)์ 

นกัเรียนแยกแยะ
ขอ้เท็จจรงิ การโนม้
นา้วใจ ขอ้ดี ขอ้เสียได ้ 
5-6 ประเด็น 

นกัเรียนแยกแยะ
ขอ้เท็จจรงิ การโนม้
นา้วใจ ขอ้ดี ขอ้เสียได ้ 
3-4 ประเด็น 

นกัเรียนแยกแยะ
ขอ้เท็จจรงิ การโนม้
นา้วใจ ขอ้ดี ขอ้เสียได ้ 
1-2 ประเด็น 

5. วิเคราะหผ์ลกระทบ
ของโฆษณาที่มีต่อ
ตนเองและผูอ่ื้นจากสื่อ
โฆษณาที่ก าหนดใน
การศกึษาได ้(การ
รูเ้ท่าทนัสื่อ : การ
วิเคราะห)์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของสื่อ
โฆษณาที่มีต่อตนเอง
และผูอ่ื้นได ้ 
5-6 ประเด็น 

นกัเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของสื่อ
โฆษณาที่มีต่อตนเอง
และผูอ่ื้นได ้ 
3-4 ประเด็น 

นกัเรียนวิเคราะห์
ผลกระทบของสื่อ
โฆษณาที่มีต่อตนเอง
และผูอ่ื้นได ้ 
1-2 ประเด็น 

6. วิเคราะห์
วตัถุประสงคห์ลกัและ
วตัถุประสงคท์ี่แฝงมา
กบัสื่อโฆษณาที่
ก าหนดในการศกึษา
ได ้(การรูเ้ท่าทนัสื่อ : 
การวิเคราะห)์ 

นกัเรียนวิเคราะห์
วตัถุประสงคห์ลกัและ
วตัถุประสงคท์ี่แฝงมา
กบัสื่อโฆษณาได ้ 
3 ประเด็น ขึน้ไป 

นกัเรียนวิเคราะห์
วตัถุประสงคห์ลกัและ
วตัถุประสงคท์ี่แฝงมา
กบัสื่อโฆษณาได ้ 
2 ประเด็น  

นกัเรียนวิเคราะห์
วตัถุประสงคห์ลกัและ
วตัถุประสงคท์ี่แฝงมา
กบัสื่อโฆษณาได ้ 
1 ประเด็น  
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เกณฑก์ารให้คะแนน (Scoring Rubrics) การตรวจแบบบันทกึการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

เกณฑก์ารประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

3 2 1 
7. ตดัสินใจเลือกรบั
หรือปฏิเสธสื่อโฆษณา
เพื่อเป็นประโยชนแ์ก่
ตนเองและผูอ่ื้น (การ
รูเ้ท่าทนัสื่อ : การ
ประเมินค่า) 

นกัเรียนใหเ้หตผุล
ประกอบค าตอบใน
การเลือกรบัหรือ
ปฏิเสธสื่อโฆษณาเพื่อ
ประโยชนแ์ก่ตนเองได ้
3 ประเด็น ขึน้ไป 

นกัเรียนใหเ้หตผุล
ประกอบค าตอบใน
การเลือกรบัหรือ
ปฏิเสธสื่อโฆษณาเพื่อ
ประโยชนแ์ก่ตนเองได ้
2 ประเด็น 

นกัเรียนใหเ้หตผุล
ประกอบค าตอบใน
การเลือกรบัหรือ
ปฏิเสธสื่อโฆษณาเพื่อ
ประโยชนแ์ก่ตนเองได ้
1 ประเด็น 

8. ตีความและแปล
ความหมายของสื่อ
โฆษณา ที่ตอ้งการ
น าเสนอแก่ผูบ้ริโภคใน
ความหมายที่สื่อ
ตอ้งการน าเสนอ หรือ
ความหมายที่สื่อแอบ
แฝงไว ้(การรูเ้ท่าทนั
สื่อ : การประเมินค่า) 

นกัเรียนตีความและ
แปลความความหมาย
ในสิ่งที่สื่อตอ้งการ
น าเสนอและสื่อแอบ
แฝงไวไ้ด ้3 ประเด็น  
ขึน้ไป 

นกัเรียนตีความและ
แปลความความหมาย
ในสิ่งที่สื่อตอ้งการ
น าเสนอและสื่อแอบ
แฝงไวไ้ด ้2 ประเด็น  

นกัเรียนตีความและ
แปลความความหมาย
ในสิ่งที่สื่อตอ้งการ
น าเสนอและสื่อแอบ
แฝงไวไ้ด ้1 ประเด็น 
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แบบประเมินผลงานกลุ่ม : Flipchart 

กลุ่มที ่   ชื่อกลุ่ม        

ค าชีแ้จง : ผูป้ระเมินพิจารณารายการประเมินในแต่ละขอ้และท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรง

กบัความเห็นของท่าน เพื่อเป็นประโยชนใ์นการใหค้ะแนนต่อไป 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

3 2 1 

1 ความถูกตอ้ง     

2 ความครบถว้น     

3 การประยกุตใ์ช ้    

4 สรา้งสรรค ์    

รวม  

 

ลงชื่อ        ผูป้ระเมิน 

(      ) 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

คะแนนรวม 7 คะแนน ขึน้ไป  ผ่านเกณฑ ์
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เกณฑก์ารให้คะแนน (Scoring Rubrics) การตรวจ Flipchart 

เกณฑก์ารประเมิน 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

3 2 1 
ความถูกตอ้ง  นกัเรียนบนัทกึได้

ถกูตอ้งสมเหตสุมผล  
3 ประเด็น ขึน้ไป 

นกัเรียนบนัทกึได้
ถกูตอ้งสมเหตสุมผล  
2 ประเด็น 

นกัเรียนบนัทกึได้
ถกูตอ้งสมเหตสุมผล  
1 ประเด็น 

ความครบถว้น  นกัเรียนบนัทกึได้
ครบถว้น 3 ประเด็น 
ขึน้ไป 

นกัเรียนบนัทกึได้
ครบถว้น 2 ประเด็น 

นกัเรียนบนัทกึได้
ครบถว้น 1 ประเด็น 

การประยกุตใ์ช ้ นกัเรียนบนัทกึการ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้ 
3 ประเด็น ขึน้ไป 

นกัเรียนบนัทกึการ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้ 
2 ประเด็น 

นกัเรียนบนัทกึการ
ประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนัได ้ 
1 ประเด็น 

สรา้งสรรค ์ การพฒันาชิน้งาน 
หรือวิธีการเพื่อแก ้
ปัญหาดว้ยความ 
คิดที่แปลกใหม่ 
เหมาะสมต่อ
สถานการณจ์รงิใน
ชีวิตประจ าวนั 

การพฒันาชิน้งาน 
หรือวิธีการเพื่อ 
แกปั้ญหาดว้ยการ 
ผสมผสานและ 
ดดัแปลงจากความ 
คิดเดิม เหมาะสมต่อ
สถานการณจ์รงิใน
ชีวิตประจ าวนั 

การพฒันาชิน้งานหรือ 
วิธีการเพื่อแก ้ปัญหา
โดยไม่มี ความคิด
แปลก ใหม่ ไม่
เหมาะสมต่อ
สถานการณจ์รงิใน
ชีวิตประจ าวนั 
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แบบประเมินการน าเสนอ 

กลุ่มที ่   ชื่อกลุ่ม        

ค าชีแ้จง : ผูป้ระเมินพิจารณารายการประเมินในแต่ละขอ้และท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องว่างที่ตรง

กบัความเห็นของท่าน เพื่อเป็นประโยชนใ์นการใหค้ะแนนต่อไป 

ล าดับ
ที ่

รายการประเมิน 
เกณฑก์ารประเมิน 

ผลการตัดสิน
คุณภาพ 

5 4 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 เลือกใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อผลิตสื่อ
โฆษณา โดยการเขียนบทและคน้ควา้ขอ้มลู
เนือ้หาประกอบไดอ้ย่างเหมาะสมตาม
วตัถุประสงคข์องตน และเผยแพรข่อ้มลู
ข่าวสารได ้(สรา้งสรรค)์ 

     

  

2 อภิปรายแนวทางการคุม้ครองสิทธิของ
ตนเองในฐานะผูบ้ริโภค 

     
  

 

ลงชื่อ        ผูป้ระเมิน 

(      ) 

เกณฑก์ารตัดสินคุณภาพ 

แต่ละจดุประสงคก์ารเรียนรู ้3 คะแนน ขึน้ไป  ผ่านเกณฑ ์
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เกณฑก์ารให้คะแนน (Scoring Rubrics) การตรวจการน าเสนอ 
คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน 

5 

น าเสนอ อภิปราย และตอบค าถามไดเ้ขา้ใจง่าย มีวิธีการที่น่าสนใจ และแปลกใหม่ 
เหมาะสมกบัลกัษณะขอ้มลูที่ท าการศกึษาคน้ควา้ สามารถเห็นแนวทางในการน าไป
ประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนั 

4 

น าเสนอ อภิปราย และตอบค าถามไดเ้ขา้ใจง่าย และมีวิธีการท่ีน่าสนใจเหมาะสมกบั 
ลกัษณะขอ้มลูที่ท าการศกึษาคน้ควา้ สามารถเห็นแนวทางในการน าไปประยุกตใ์น
ชีวิตประจ าวนั 

3 

น าเสนอ อภิปราย และตอบค าถามไดเ้ขา้ใจ และมีวิธีการที่เหมาะสมกบัลกัษณะ
ขอ้มลูที่ท าการศกึษาคน้ควา้ สามารถเห็นแนวทางในการน าไปประยุกตใ์น
ชีวิตประจ าวนั 

2 
น าเสนอ อภิปราย และตอบค าถามได ้แต่มีวิธีการไม่เหมาะสมกบัลกัษณะขอ้มลูที่
ท าการศกึษาคน้ควา้ ไม่สามารถเห็นแนวทางในการน าไปประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนั 

1 
น าเสนอ อภิปราย และตอบค าถามไดไ้ม่เหมาะสมกบัลกัษณะขอ้มลูที่ท าการศกึษา
คน้ควา้ ไม่สามารถเห็นแนวทางในการน าไปประยกุตใ์นชีวิตประจ าวนั 
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แบบบันทกึการเรียนรู้ 
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ตัวอย่างแบบวัดการรู้เท่าทันส่ือ จ านวน 20 ข้อ 
 
1. ถ้าหากนักเรียนไดร้บัมอบหมายจากคุณแม่ช่วยสืบคน้ขอ้มูลผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางเพื่อเพิ่ม
ความงามให้แก่คุณแม่ของนักเรียนโดยที่คุณแม่วางเงื่อนไขในการค้นหาว่า ตอ้งการของแท้ มี
คณุสมบติัสินคา้บอกครบถว้น ราคาถูก มีให้เลือกหลากหลายยี่หอ้ นักเรียนจะเลือกสืบคน้ขอ้มูล
จากแหลง่ใดจึงจะเหมาะสมที่สดุ 
 ก. Facebook     ข. YouTube 

ค. Shopee    ง. Foodpanda 
2. ก าหนดใหน้กัเรียนพิจารณาภาพและขอ้ความเพื่อตอบค าถาม 

 
  
จากภาพต่อไปนี ้นกัเรียนคิดว่าสื่อประเภทนีต้อ้งการจะน าเสนออะไรใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไดร้บัทราบ 

ก. โควิด-19 ช่วยพยงุธุรกิจของบรษิัทแอปเปิล 
ข. โควิด-19 ไม่สง่ผลใด ๆ ต่อการลงทนุของบรษิัทแอปเปิล 
ค. โควิด-19 ท าใหย้อดขายไอโฟนของบรษิัทแอปเปิลลดนอ้ยลง 
ง. โควิด-19 ท าใหย้อดขายของบรษิัทซมัซุงดีกว่าบรษิัทแอปเปิล 
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3. ก าหนดใหน้กัเรียนพิจารณาภาพและขอ้ความเพื่อตอบค าถาม 

 
นกัเรียนคิดว่าสื่อประเภทนีต้อ้งการจะน าเสนออะไรใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไดร้บัทราบ 

ก. เฝา้ระวงัภยัพิบติัในเกาะสมยุ ในช่วงที่รฐับาลกระตุน้การท่องเที่ยวในประเทศ 
ข. เขม้งวดการขายสินคา้ราคาสงูและการหลอกขายสินคา้ใหแ้ก่ชาวต่างชาติ 
ค. การสงัเกตอาการเริ่มตน้ของคนติดเชือ้ไวรสั COVID-19 ในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี  
ง. เฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 บรเิวณพืน้ที่เกาะสมยุ 
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4. ถา้นกัเรียนตอ้งการสง่ต่อภาพและขอ้ความจาก Facebook ของนกัเรียนไปใหเ้พื่อนใน 
Facebook  
ของนกัเรียน นกัเรียนควรท าสิ่งใด 

ก. กดแชร ์    ข. กดแท็ก 
ค. กดโพสต ์    ง. กดไลก ์

5. จากภาพต่อไปนี ้มกัจะปรากฏอยู่บนสื่อประเภทใดมากที่สดุ 

 
  ก. รายการวิทยุ    ข. รายการโทรทศัน ์

ค. แอปพลิเคชนัข่าว    ง. ปา้ยโฆษณา 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเก่ียวกับจุดประสงค์ของการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ

โทรทศัน ์

ก. เพื่อความเป็นระเบียบในการออกอากาศของรายการโทรทศัน ์

ข. เพื่อหลีกเลี่ยงการถกูฟ้องรอ้งจากองคก์รสิทธิมนษุยชน 

ค. เพื่อบ่งบอกประเภทเนือ้หารายการท่ีก าลงัจะออกอากาศ 

ง. เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้ค าแนะน าส าหรับผู้ชมเลือกรับชมสื่อทางโทรทัศน์ที่

เหมาะสมกบัวยั 

7. การโฆษณาสินคา้และบรกิารในขอ้ใดต่อไปนีม้ีการโนม้นา้วใจแฝงอยู่ดว้ย 

ก. สถานบรกิารความงามรบัสมคัรแพทยเ์ฉพาะทาง 

ข. แม่ศรีครวัไทย บรกิารอาหารไทยใน-นอกสถานที่ รสชาตินุ่มนวลสไตลช์าววงั 

ค. ขอเชิญรว่มเป็นเจา้ของ iPhone 12 ไดแ้ลว้วนันีท้ี่ Apple Store ทกุสาขา 

ง. สถาบนักวดวิชาเปิดรบัสมคัรเรียนพิเศษคอรส์ออนไลน ์5 วิชา เตรียมสอบ O-net 
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8. “ทุกที่นั่ง ทุกเที่ยว ราคาเดียว ไม่ตอ้งจอง” จากขอ้ความดังกล่าวถือเป็นขอ้ความโฆษณาที่ผิด

ตาม 

ขอ้ใดไปนี ้

ก. โฆษณามีขอ้ความที่ระบเุรื่องการใหข้องแถม 

ข. โฆษณามีขอ้ความที่เป็นเท็จหรือเกินความจรงิ 

ค. โฆษณามีขอ้ความที่เชิญชวนใหแ้ข่งขนัชิงรางวลั 

ง. ขอ้ความที่ท าใหเ้ขา้ใจผิดในสาระส าคญัของสินคา้ 

9. ก าหนดใหน้กัเรียนพิจารณาภาพเพื่อตอบค าถาม 

 
จากภาพ ขอ้ใดต่อไปนีเ้ป็นจดุประสงคห์ลกัที่สื่อตอ้งการน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

ก. จองเลย! บินปลายปี ราคาดีที่สดุ 

ข. ลดทนัที 10 เปอรเ์ซ็น เมื่อน าหนกัสมัภาระ 25 กิโลกรมั ขึน้ไป 

ค. เที่ยวบินไป-กลบั รวมค่าที่พกัและภาษี เริ่มตน้ที่ 1,190 บาทต่อท่าน 

ง. เสน้ทางบินภายในประเทศและต่างประเทศราคาเที่ยวเดียวเริ่มตน้ที่ 0 บาท 
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10. ก าหนดใหน้กัเรียนพิจารณาภาพเพื่อตอบค าถาม 

 
จากภาพ ขอ้ใดต่อไปนีเ้ป็นจดุประสงคร์องที่สื่อตอ้งการน าเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

ก. ลดสงูสดุ 17,400 บาท 

ข. ผ่อน 0 % นาน 24 เดือน 

ค. เครือข่ายคลื่นที่มากที่สดุ AIS 5G 

ง. ตัง้แต่ 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้ไป 

11. ก าหนดใหน้กัเรียนพิจารณาภาพและขอ้ความเพื่อตอบค าถาม 

 
จากภาพ หากนกัเรียนจะตอ้งการจะซือ้ขนมไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรือ้รงั ขอ้ใดต่อไปนี ้

เป็นเหตผุลที่สมเหตสุมผลมากท่ีสดุส าหรบันกัเรียนที่จะเลือกซือ้ขนมดงักลา่วหรือไม่ เพราะเหตใุด  

ก. เลือกซือ้ เพราะ ซือ้คู่ไดล้ดราคาพิเศษ และได ้M-stamp 

ข. เลือกซือ้ เพราะ เป็นขนมที่อรอ่ยท าจากธัญพืชแท ้ๆ มีหลากหลายรส 

ค. ไม่เลือกซือ้ เพราะ เป็นขนมที่มีสว่นผสมของโซเดียมไม่เหมาะแก่ผูบ้รโิภคที่เป็นโรคไต 

ง. ไม่เลือกซือ้ เพราะ ได ้M-stamp นอ้ย และปรมิาณขนมในหีบห่อก็มีนอ้ยดว้ยเช่นกนั 
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12. “ผลิตภัณฑ์ถั่ งเช่าผสมมัลติวิตามินบี คือ ถั่ งเช่าออร์แกนิค สายพันธุ์ทิเบต ผลิตจากฟารม์

เพาะเลีย้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดว้ยเทคโนโลยีและเทคนิคพิเศษในการควบคุมสภาพอากาศ การ

เพาะเลีย้งสปอร ์แบบออรแ์กนิค 100% ท าใหไ้ดถ้ั่งเช่าธิเบตที่มีสารส าคญั มากกว่าถั่งเช่าทิเบตที่

เกิดตามธรรมชาติถึง 5 เท่า โดยจดสิทธิบัตรเลขที่ US7407795B2 ได้รบัตรารบัรองอาหารและ 

ผลิตภัณฑอ์อรแ์กนิคจาก ประเทศสหรฐัอเมริกา USDA มีความปลอดภัยสูงสุดต่อผูบ้ริโภค และ

ไดร้บัเครื่องหมาย ฮาลาล การนัตี มาตราฐาน USDA, ฮาลาล, ความปลอดภัยจากสารพิษ” หาก

นกัเรียนพบเจอขอ้ความโฆษณานีบ้นโลกออนไลน ์นกัเรียนจะตดัสินใจซือ้สินคา้หรือไม่ เพราะเหตุ

ใด 

 ก. ตดัสินใจซือ้ เพราะ เป็นผลิตภณัฑม์ีสว่นผสมที่ดีต่อสขุภาพ 

 ข. ตดัสินใจซือ้ เพราะ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานมากมายจากองคก์รที่มีชื่อเสียง 

 ค. ยงัไม่ตดัสินใจซือ้ เพราะ เป็นผลิตภณัฑท์ี่ไม่ไดช้่วยใหส้ขุภาพรา่งกายแข็งแรง 

 ง. ยงัไม่ตดัสินใจซือ้ เพราะ ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งและการรบัรองผลิตภณัฑเ์สียก่อน 

13. ก าหนดใหน้กัเรียนพิจารณาภาพและขอ้ความเพื่อตอบค าถาม 

 
จากภาพ หากนักเรียนใช้สัญญาณโทรศัพท์เครือข่าย TRUE แล้วพบโฆษณาดังกล่าวในโลก

ออนไลน ์  

ในฐานะที่นักเรียนเป็นผูบ้ริโภค นักเรียนจะเลือกบรกิารตามเนือ้หาโฆษณาดงักล่าวหรือไม่ เพราะ

เหตใุด 

 ก. เลือก เพราะ สามารถจ่ายเงินไดส้ะดวก รวดเรว็ และมีแตม้ใหส้ะสม 

 ข. เลือก เพราะ นางแบบโฆษณามีหนา้ตาดี น่ารกั สดใส ชวนใหใ้ชบ้รกิาร 

 ค. ไม่เลือก เพราะ มีวิธีการท่ียุ่งยาก ไม่เหมาะสมกบัยคุสมยั 

 ง. ไม่เลือก เพราะ เสี่ยงต่อการถกูโกงเงินสงูมาก 
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14. ก าหนดใหน้กัเรียนพิจารณาภาพและขอ้ความเพื่อตอบค าถาม  

 
จากภาพ นกัเรียนคิดว่าภาพและขอ้มลูที่แสดงทัง้หมดนีม้ีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตใุด 

ก. น่าเชื่อถือ เพราะ ขอ้มลูดงักลา่วมีที่มาจากเว็บไซตห์น่วยงานของภาครฐั 

 ข. น่าเชื่อถือ เพราะ เว็บไซตม์ีสีสนัที่สวยงาน อ่านขอ้ความเขา้ใจง่าย 

 ค. ไม่น่าเชื่อถือ เพราะ ประเทศไทยปลอดเชือ้ไวรสัโควิด-19 มานานแลว้ 

 ง. ไม่น่าเชื่อถือ เพราะ เป็นขอ้มลูของหน่วยงานที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัโควิด-19 

15. ก าหนดใหน้กัเรียนพิจารณาภาพและขอ้ความเพื่อตอบค าถาม 

 
“รายการซีรีสว์ิถีคน” สารคดีที่จะน าเสนอเรื่องราว “วิถีการด าเนินชีวิต” ที่แตกต่างหลากหลายในแต่

ละพืน้ที่โดย “คนในพืน้ที่” ที่มีเสน่หข์องความเป็นวิถีชีวิตในแบบของตน และน าเสนอใหเ้ห็นปัจจยั

ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง และการปรบัตวัใหเ้ป็นไปตามสภาพสถานการณใ์น

ปัจจุบนั ออกอากาศทุกวันจนัทร ์เวลา 21.00 - 21.30 น. ทางสถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส หรือทาง

เว็บไซต ์https://program.thaipbs.or.th/TheConnect/episodes จากภาพและขอ้ความดังกล่าว

รายการนีม้ีคณุค่าและประโยชนต่์อสงัคมอย่างไร 
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 ก. เนื ้อหารายการจะน าเสนอเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้เกิด

ความรูส้กึอยากท่องเที่ยวในต่างจงัหวดัมากขึน้ 

ข. เนือ้หารายการมีการน าเสนอภาพการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษยส์รา้งขึน้ 

เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจการเจรญิเติบโตของหา้งสรรพสินคา้ 

ค. เนือ้หารายการมีการน าเสนอที่กระตุ้นและสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่นและวิถีชีวิตดัง้เดิม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ง. เนือ้หารายการที่ใชก้ระแสสงัคมดา้นการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเป็นตัวช่วย

น าเสนอใหร้ายการมีความน่าสนใจยิ่งขึน้ 

16. คาบเรียนวิชาสังคมศึกษา ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมกลุ่มศึกษาเก่ียวกับสิทธิผู้บริโภค และ

มอบหมายใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มลูจากสื่อแหลง่ต่าง ๆ มาน าเสนอหนา้ชัน้เรียน และจะตอ้งจดัท ามี

สื่อ Power Point ประกอบการน าเสนอดว้ย ซึ่งนักเรียนไดท้ าการหาขอ้มูลมาจากสื่อหลายแหล่ง 

นกัเรียนควรท าอย่างไรเพื่อใหง้านของนกัเรียนมีความน่าเชื่อถือมากที่สดุ 

     ก. คดัลอกเนือ้หาทัง้หมดโดยไม่มีการดดัแปลงขอ้ความใด ๆ เพื่อความถกูตอ้งแม่นย ามากที่สดุ 

     ข. อ่านเนือ้หาทัง้หมด แลว้ท าความเขา้ใจเนือ้หาความรูท้ี่ไดร้บั และเขียนสรุปเรียบเรียงใหม่

ดว้ยตนเอง 

     ค. คดัลอกเนือ้หาทัง้หมดโดยไม่มีการดดัแปลงขอ้ความใด ๆ เพื่อความถกูตอ้งแม่นย ามากที่สดุ  

แต่มีการอา้งอิงแหลง่ที่มาของขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 

     ง. อ่านเนือ้หาทัง้หมด แลว้ท าความเขา้ใจเนือ้หาความรูท้ี่ไดร้บั และเขียนสรุปเรียบเรียงใหม่

ดว้ยตนเอง แต่มีการอา้งอิงแหลง่ที่มาของขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 

17. เมื่อนักเรียนพบเจอข่าวปลอมบนโลกออนไลน ์แลว้นักเรียนตอ้งการที่จะน าเสนอใหแ้ก่ญาติ

ผูใ้หญ่ได้รบัรูเ้พื่อยับยั้งการส่งต่อขอ้มูลอันเป็นเท็จ นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะมีความ

เหมาะสม   

 ก. พิมพ์ขอ้ความเตือน และแชรท์ี่มาของข่าวปลอมบนโลกออนไลนไ์ปให้ญาติผูใ้หญ่ดู

ในไลน ์ 

 ข. พิมพข์อ้ความแจง้เตือนสง่อีเมลไปใหญ้าติผูใ้หญ่แต่ละคนไดอ่้าน 

 ค. สง่จดหมายยงับา้นญาติผูใ้หญ่ทกุคนเพื่อใหร้ะวงัการรบัขอ้มลูจากข่าวปลอม 

ง. เรียกญาติผูใ้หญ่มาดหูนา้ตาของข่าวปลอมแลว้ใหก้ระจายข่าวกนัเอง 
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18. เมื่อนักเรียนแชรโ์พสต์ข่าวในเฟซบุ๊คและแสดงความคิดเห็นต่อข่าวตามทัศนะของนักเรียน 

จากนัน้มีเพื่อนหลายคนเขา้มาแสดงความคิดเห็นขัดแยง้จากความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียน

ควรปฏิบติัตนอย่างไร 

ก. แสดงความคิดเห็นตอบกลบั และด่าทอเพื่อนที่เขา้มาแสดงความคิดเห็นดว้ยค ารุนแรง 

ข. ลบความคิดเห็นนั้นและลบเพื่อนออกจากเฟซบุ๊ค เพื่อเป็นการจบปัญหาเรื่องความ

ขดัแยง้ทางความคิด 

ค. ลบโพสตท์ี่แชรข์่าวนัน้ทิง้และไม่โตต้อบใด ๆ เพื่อเป็นการสบายใจของตนเองและจะได้

ไม่กระทบจิตใจผูอ่ื้น 

ง. แสดงความคิดเห็นตอบกลบัแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ดยค านึงถึงหลกัเหตุผลไม่เอาอารมณ์

หรืออคติเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

19. เมื่อนักเรียนสนทนาผ่าน Line กับเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งนักเรียนก าลงัสนทนาเพื่อรบัฝากซือ้สินคา้

จากรา้นเครื่องส าอางใหก้ับเพื่อน โดยเพื่อนของนักเรียนตอ้งการผลิตภัณฑค์รีมกันแดด นักเรียน

ควรเลือกวิธีการใดเพื่อน าเสนอขอ้มูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซือ้ของเพื่อนไดง้่ายและ

รวดเรว็ที่สดุ  

 ก. ถ่ายภาพผลิตภณัฑท์ี่มีในรา้นใหเ้พื่อนเลือกชมและสั่งซือ้สินคา้ 

 ข. พิมพบ์รรยายลกัษณะผลิตภณัฑต่์าง ๆ ใหเ้พื่อนอ่านและพิจารณาก่อนสั่งซือ้ 

 ค. บอกใหเ้พื่อนเลือกย่ีหอ้จากในอินเทอรเ์น็ตแลว้บอกลกัษณะผลิตภณัฑเ์ขา้มาใน Line  

 ง. โทรศพัทห์าเพื่อนแลว้ยื่นโทรศพัทใ์หพ้นกังานพดูคยุกับเพื่อนเพื่อน าเสนอขายสินคา้ 

20. ขอ้ใดต่อไปนีไ้ม่ใช่แนวทางปอ้งกนัการถกูละเมิดสิทธิผูบ้รโิภค 

 ก. วนัเฉลิมท าคลิปรีวิวสินคา้ลง YouTube เพื่อเป็นขอ้มลูการตดัสินใจแก่ผูบ้รโิภค 

 ข. วนัชยัโพสตเ์ปรียบเทียบราคา iPhone จากทุกค่ายเครือข่ายโทรศัพทม์ือถือใหก้บัเพื่อน

ใน Line 

 ค. วันวิวาหแ์ชรข์อ้มูลส่วนตัวของลูกคา้เพื่อใหข้อ้มูลเป็นช่องทางการติดต่อกับผูข้ายราย

อ่ืน 

 ง. วนัดีกับเพื่อนช่วยกันแสดงคิดเห็นใตโ้พสตส์ินคา้เพื่อกดดันใหผู้ข้ายยอมเปิดเผยราคา

สินคา้ 
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เฉลย 

1 ค 6 ง 11 ค 16 ง 
2 ค 7 ข 12 ง 17 ก 
3 ง 8 ข 13 ก 18 ง 
4 ก 9 ง 14 ก 19 ก 
5 ข 10 ค 15 ค 20 ค 
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ตัวอย่างแบบประเมินการรู้เท่าทันส่ือด้วยตนเอง 

ชื่อ-นามสกลุ ...............................................................ชัน้ ม. .................. เลขที่ .......... 

ค าชีแ้จง : ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้ แลว้ท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกบัระดบั

ความเป็นจรงิมากท่ีสดุ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการเลือก ดงันี ้

5 หมายถึง นกัเรียนมีระดบัการปฏิบติัในรายการนัน้มากที่สดุ หรือปฏิบติักิจกรรม

นัน้อย่างสม ่าเสมอ คือ คือ ใน 1 เดือน ปฏิบติั 9-10 ครัง้ 

4 หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบติัในรายการนัน้มาก หรือปฏิบติักิจกรรมนัน้

บ่อยครัง้คือ ใน 1 เดือน ปฏิบติั 7-8 ครัง้ 

3 หมายถึง นักเรียนมีระดับการปฏิบัติในรายการนั้นปานกลาง หรือปฏิบัติ

กิจกรรมนั้นแต่ไม่สม ่าเสมอ ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง ไม่ปฏิบัติบ้างในบางครัง้  คือ ใน 1 เดือน 

ปฏิบติั 5-6 ครัง้ 

2 หมายถึง นกัเรียนมีระดับการปฏิบติัในรายการนัน้นอ้ย หรือปฏิบติักิจกรรมนัน้

เพียงบางครัง้ คือ ใน 1 เดือน ปฏิบติั 3-4 ครัง้ 

1 หมายถึง นกัเรียนมีระดบัการปฏิบติัในรายการนัน้นอ้ยที่สดุ หรือปฏิบติักิจกรรม

นัน้ในลกัษณะนาน ๆ ครัง้ คือ ใน 1 เดือน ปฏิบติั 1-2 ครัง้ 
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รายการ 
ระดับความเป็นจริง 

5 4 3 2 1 
1. เม่ือนกัเรียนอ่านข่าวหรือชมโฆษณา นกัเรียนจะเขา้ใจและจดจ าเนือ้หา
ไดอ้ย่างง่ายดาย 

     

2. หากมีเพื่อนของนักเรียนก าลังพูดคุยถึงข่าวลือต่าง ๆ ที่ก าลังเป็น
ประเด็นสงัคม นักเรียนสามารถบอกเพื่อนไดว่้าข่าวนั้นมาจากแหล่งข่าว
ใดบา้ง 

     

3. เม่ือนกัเรียนอ่านข่าวหรือชมโฆษณาที่น่าสนใจ นกัเรียนสามารถอธิบาย
เรื่องราวหรือใจความส าคัญของข่าวหรือโฆษณาใหแ้ก่เพื่อนหรือคนใน
ครอบครวัฟังได ้

     

4. เมื่อนกัเรียนอ่านข่าวหรือดโูฆษณาจบนกัเรียนสามารถบอกขอ้ดีขอ้เสีย
ของข่าวหรือโฆษณานัน้ใหแ้ก่เพื่อนหรือคนใกลช้ิดนกัเรียนได ้

     

5. เม่ือนกัเรียนอ่านข่าวจากหลายแหลง่ขอ้มลูนกัเรียนจะสามารถคดักรอง
ขอ้เท็จจรงิของข่าวนัน้ได ้

     

6. เม่ือนกัเรียนไดช้มละคร หรือรายการโทรทศัน ์นกัเรียนสามารถรูไ้ดว่้ามี
การโฆษณาแฝงในละครหรือรายการนัน้ ๆ 

     

7. เม่ือนกัเรียนอ่านข่าวจากหลายแหล่งที่มาในสื่อต่าง ๆ นกัเรียนสามารถ
เลือกรบัสื่อที่มีประโยชนแ์ก่ตนเองได ้

     

8. เมื่อเรียนมักจะคัดเลือกข่าวหรือโฆษณาสินคา้ที่เป็นประโยชนแ์บ่งปัน
ใหแ้ก่เพื่อนหรือบคุคลใกลช้ิดเสมอ 

     

9. เมื่อนกัเรียนไดร้บัการส่งต่อข่าวสารมาทาง Line แลว้พบว่าข่าวนัน้เป็น
ข่าวปลอม นักเรียนจะเลือกไม่ส่งต่อและเตือนเพื่อนหรือบุคคลใกลช้ิดให้
รบัรูเ้สมอ 

     

10. เม่ือนกัเรียนไดอ้่านโพสตข์่าวใน Facebook แลว้ นกัเรียนมกัจะแสดง
ความคิดเห็นในโลกออนไลนอ์ย่างตรงไปตรงมาดว้ยถอ้ยค าที่สภุาพ  

     

11. นกัเรียนสามารถออกแบบการน าเสนอขอ้มลูข่าวสาร ดว้ยสื่อต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เช่น การสรา้งโพสตข์่าวใน Facebook 
หรือ การถ่ายภาพท าโฆษณาสินคา้ลงใน Instagram 

     

12. นกัเรียนสามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีประเภทต่าง ๆ ในการผลิตสื่อ และ
เผยแพรข่อ้มลูข่าวสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะหค์ุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะหค์ณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัตามล าดบั ดงันี ้

1. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของหน่วยการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานร่วมกบัวิธีคิด

แบบหมวก 6 ใบ  

2. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่า

ความเชื่อมั่นของแบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

3. ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าอ านาจจ าแนก (t) และค่าความเชื่อมั่นของแบบ

ประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเอง 
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ตาราง 15 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของหน่วยการเรียนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ 

วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หน่วยที่ 1 ทนัโลก ทนัข่าวสาร ตา้นทาน COVID-19 

รายการ 
ค่า IOC 
หน่วยที ่1 

ความสอดคล้อง 

1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั สามารถ
พฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้

1.00 สอดคลอ้ง 

2. จดุประสงคก์ารเรียนรูส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู/้ตวัชีว้ดั และองคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนั
สื่อ 

0.60 สอดคลอ้ง 

3. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั และจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

0.80 สอดคลอ้ง 

4. สาระการเรียนรูแ้กนกลางสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั 

1.00 สอดคลอ้ง 

5. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคส์อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั 

0.80 สอดคลอ้ง 

6. สมรรถนะส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู/้ตวัชีว้ดั 

0.80 สอดคลอ้ง 

7. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู ้

0.60 สอดคลอ้ง 

8. สื่อ/แหลง่เรียนรู ้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
เรียนรู ้

1.00 สอดคลอ้ง 

9. การวดัประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละ
กิจกรรมการเรียนรู ้

0.60 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 16 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของหน่วยการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐานรว่มกบั 

วิธีคิดแบบหมวก 6 ใบ หน่วยที่ 2 ลว้งลบัโฆษณา 

รายการ 
ค่า IOC 
หน่วยที ่2 

ความสอดคล้อง 

1. มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั สามารถ
พฒันาการรูเ้ท่าทนัสื่อได ้

1.00 สอดคลอ้ง 

2. จดุประสงคก์ารเรียนรูส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การเรียนรู/้ตวัชีว้ดั และองคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนั
สื่อ 

0.60 สอดคลอ้ง 

3. สาระส าคญัสอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั และจดุประสงคก์าร
เรียนรู ้

0.80 สอดคลอ้ง 

4. สาระการเรียนรูแ้กนกลางสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั 

1.00 สอดคลอ้ง 

5. คณุลกัษณะอนัพงึประสงคส์อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรียนรู/้ตวัชีว้ดั 

0.80 สอดคลอ้ง 

6. สมรรถนะส าคญัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
เรียนรู/้ตวัชีว้ดั 

0.80 สอดคลอ้ง 

7. กิจกรรมการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู ้

0.60 สอดคลอ้ง 

8. สื่อ/แหลง่เรียนรู ้สอดคลอ้งกบักิจกรรมการ
เรียนรู ้

1.00 สอดคลอ้ง 

9. การวดัประเมินผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละ
กิจกรรมการเรียนรู ้

0.60 สอดคลอ้ง 
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ตาราง 17  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของ

แบบวดัการรูเ้ท่าทนัสื่อ 

ค าถาม 
ข้อที ่

ค่า IOC 
ความ

สอดคล้อง 
ความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ผลการ
พิจารณา 

1 0.60 สอดคลอ้ง 0.78 0.27 คดัเลือก 
2 1.00 สอดคลอ้ง 0.80 0.57 คดัเลือก 
3 0.80 สอดคลอ้ง 0.80 0.62 คดัเลือก 
4 1.00 สอดคลอ้ง 0.78 0.33 คดัเลือก 
5 0.80 สอดคลอ้ง 0.75 0.49 คดัเลือก 
6 0.60 สอดคลอ้ง 0.73 0.67 คดัเลือก 
7 0.60 สอดคลอ้ง 0.80 0.47 คดัเลือก 
8 0.60 สอดคลอ้ง 0.75 0.45 คดัเลือก 
9 0.60 สอดคลอ้ง 0.70 0.66 คดัเลือก 
10 0.60 สอดคลอ้ง 0.75 0.22 คดัเลือก 
11 0.80 สอดคลอ้ง 0.80 0.21 คดัเลือก 
12 0.80 สอดคลอ้ง 0.68 0.31 คดัเลือก 
13 1.00 สอดคลอ้ง 0.70 0.37 คดัเลือก 
14 0.80 สอดคลอ้ง 0.63 0.39 คดัเลือก 
15 0.60 สอดคลอ้ง 0.70 0.32 คดัเลือก 
16 0.60 สอดคลอ้ง 0.63 0.37 คดัเลือก 
17 0.80 สอดคลอ้ง 0.60 0.31 คดัเลือก 
18 0.60 สอดคลอ้ง 0.73 0.35 คดัเลือก 
19 0.60 สอดคลอ้ง 0.80 -0.21 ตดัออก 
20 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 0.32 คดัเลือก 
21 0.80 สอดคลอ้ง 0.65 0.26 คดัเลือก 
22 0.60 สอดคลอ้ง 0.75 -0.11 ตดัออก 
23 0.80 สอดคลอ้ง 0.70 0.05 ตดัออก 
24 0.60 สอดคลอ้ง 0.83 -0.04 ตดัออก 
25 1.00 สอดคลอ้ง 0.75 0.41 คดัเลือก 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ค าถาม 
ข้อที ่

ค่า IOC 
ความ

สอดคล้อง 
ความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

ผลการ
พิจารณา 

26 1.00 สอดคลอ้ง 0.80 0.35 คดัเลือก 
27 0.60 สอดคลอ้ง 0.80 0.07 ตดัออก 
28 1.00 สอดคลอ้ง 0.75 0.11 ตดัออก 
29 1.00 สอดคลอ้ง 0.88 0.10 ตดัออก 
30 1.00 สอดคลอ้ง 0.80 0.05 ตดัออก 
31 0.80 สอดคลอ้ง 0.78 0.47 คดัเลือก 
32 0.80 สอดคลอ้ง 0.70 0.22 คดัเลือก 
33 0.60 สอดคลอ้ง 0.65 0.23 คดัเลือก 
34 0.60 สอดคลอ้ง 0.85 0.04 ตดัออก 
35 1.00 สอดคลอ้ง 0.75 0.32 คดัเลือก 
36 1.00 สอดคลอ้ง 0.75 0.39 คดัเลือก 
37 1.00 สอดคลอ้ง 0.73 0.26 คดัเลือก 
38 0.60 สอดคลอ้ง 0.73 0.23 คดัเลือก 
39 1.00 สอดคลอ้ง 0.70 0.22 คดัเลือก 
40 1.00 สอดคลอ้ง 0.78 0.32 คดัเลือก 
41 0.60 สอดคลอ้ง 0.78 -0.18 ตดัออก 
42 0.80 สอดคลอ้ง 0.75 0.26 คดัเลือก 
43 0.80 สอดคลอ้ง 0.75 0.40 คดัเลือก 
44 0.80 สอดคลอ้ง 0.73 0.38 คดัเลือก 
45 0.60 สอดคลอ้ง 0.65 0.41 คดัเลือก 
46 1.00 สอดคลอ้ง 0.75 0.70 คดัเลือก 
47 0.80 สอดคลอ้ง 0.80 0.26 คดัเลือก 
48 1.00 สอดคลอ้ง 0.80 0.56 คดัเลือก 
49 1.00 สอดคลอ้ง 0.80 0.49 คดัเลือก 
50 1.00 สอดคลอ้ง 0.80 0.49 คดัเลือก 
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ตาราง 18 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบ

ประเมินการรูเ้ท่าทนัสื่อดว้ยตนเอง 

ค าถาม 
ข้อที ่

ค่า IOC ความสอดคล้อง ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 

1 1.00 สอดคลอ้ง 0.75 คดัเลือก 

2 0.80 สอดคลอ้ง 0.01 ตดัออก 

3 0.60 สอดคลอ้ง 0.50 คดัเลือก 
4 1.00 สอดคลอ้ง 0.57 คดัเลือก 
5 0.80 สอดคลอ้ง 0.45 คดัเลือก 

6 0.80 สอดคลอ้ง 0.30 คดัเลือก 

7 0.60 สอดคลอ้ง 0.72 คดัเลือก 

8 0.60 สอดคลอ้ง 0.60 คดัเลือก 
9 0.80 สอดคลอ้ง 0.51 คดัเลือก 
10 0.60 สอดคลอ้ง 0.47 คดัเลือก 

11 0.80 สอดคลอ้ง 0.54 คดัเลือก 

12 0.80 สอดคลอ้ง 0.64 คดัเลือก 

13 0.80 สอดคลอ้ง 0.62 คดัเลือก 
14 0.60 สอดคลอ้ง 0.67 คดัเลือก 
15 0.60 สอดคลอ้ง 0.56 คดัเลือก 

16 1.00 สอดคลอ้ง 0.54 คดัเลือก 

17 1.00 สอดคลอ้ง 0.59 คดัเลือก 

18 1.00 สอดคลอ้ง 0.63 คดัเลือก 
19 1.00 สอดคลอ้ง 0.62 คดัเลือก 
20 0.60 สอดคลอ้ง 0.62 คดัเลือก 
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ตาราง 18 (ต่อ) 

 

ค าถาม 
ข้อที ่

ค่า IOC ความสอดคล้อง ค่าอ านาจจ าแนก (r) ผลการพิจารณา 

21 0.80 สอดคลอ้ง 0.63 คดัเลือก 

22 0.60 สอดคลอ้ง 0.49 คดัเลือก 

23 0.60 สอดคลอ้ง 0.67 คดัเลือก 
24 1.00 สอดคลอ้ง 0.59 คดัเลือก 
25 0.60 สอดคลอ้ง 0.53 คดัเลือก 

26 0.60 สอดคลอ้ง 0.69 คดัเลือก 

27 0.80 สอดคลอ้ง 0.68 คดัเลือก 

28 0.80 สอดคลอ้ง 0.52 คดัเลือก 
29 1.00 สอดคลอ้ง 0.50 คดัเลือก 
30 1.00 สอดคลอ้ง 0.44 คดัเลือก 

31 0.60 สอดคลอ้ง 0.36 คดัเลือก 
32 0.60 สอดคลอ้ง 0.36 คดัเลือก 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญและขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลวิจยั 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือยืนยันการยกเว้นการรับรอง คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพจิารณา
โครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ฉ 

ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ว่าที่รอ้ยตรีเจษฎา  สามี 
วัน เดือน ปี เกิด 21 กรกฎาคม 2536 
สถานทีเ่กิด สระบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2554          ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี  

พ.ศ.2559          ครุศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2)   
                         สาขาวิชาสงัคมศกึษา   
                         คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  
พ.ศ.2563          การศึกษามหาบณัฑิต  
                         สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู ้ 
                         กลุม่วิชาวิทยาการจดัการเรียนรูส้งัคมศกึษา    
                         คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 63 หมู่ 3 ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุี 18110   
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