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The objectives of this research were (1) to develop learning activity package to enhance
the creative skills in media literacy for lower-secondary students; (2) to compare the differences the
creative skills in media literacy among lower-secondary learners before and after being taught using
the developed package; (3) to study the satisfaction of learners with the developed package. The
sample consisted of fifty students of Saint Gabriel's College Secondary and were selected by cluster
random sampling. The research instruments consisted of (1) the learning instructional package to
enhance media literacy in creative skills; (2)academic achievement test for media literacy in creative
skills; (3) assessment scale for media literacy in creative skills among lower-secondary learners, and
(4)a scale to measure learner satisfaction with the developed package.The data were analyzed using
mean and standard deviation. The differences in academic achievement and media literacy skills were
tested with a dependent sample t-test.
The results of this research indicated that (1) After being taught with the developed
package, the academic achievement of the sample was higher than before with a statistical
significance of .05; (2) After being taught with the developed package, the media literacy of the sample
was higher than before with a statistical significance level of .05, (3) the sample was satisfied with the
developed package and the sample had a high level of satisfaction (mean=4.01, SD=0.15). When the
individual aspects were considered, the sample had a high level of satisfaction with the content, The
aspect with the highest level of satisfaction was easy-to-understand and clear instruction (mean=4.32,
SD=0.62).
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บทที่ 1
บทนา

ภูมิหลัง
โลกในยุคปั จจุบนั เป็ นสังคมแห่งข่าวสาร มีอตุ สาหกรรมการสื่อสารที่เติบโตและพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ ว สื่อมีอิทธิ พลต่อการรับรู้ และการดาเนินชีวิตของเราเป็ นอย่างมาก เราได้ เห็น
ได้ ใช้ ได้ ยิน ได้ สมั ผัสสื่ออย่างหลากหลาย การเผยแพร่เนื ้อหาข่าวสารจึงเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและ
มีปริมาณที่มาก มีทงข้
ั ้ อมูลข่าวสารที่เป็ นสาระและไม่เป็ นสาระ มีเนื ้อหาที่ทาให้ เราคล้ อยตามหรื อ
เนื ้อหาเกินจริ งจนถึงขัน้ หลอกลวงผู้ที่รับสื่อ ซึ่งข้ อมูลข่าวสารเหล่านันได้
้ ส่งผลกระทบต่อคนใน
สังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การด าเนิ น ชี วิ ต ในปั จ จุบัน เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปอย่า งรวดเร็ ว ตามบทบาทของ
เทคโนโลยีที่เข้ ามามีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทาให้ เกิดการ
เปลี่ ย นรู ป แบบของการติด ต่อ สื่ อ สารจากในอดี ต ไปมากมาย โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ คอมพิ ว เตอร์
อินเทอร์ เน็ต เกมอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ เราสามารถเข้ าถึงบุคคลหรื อกลุม่ คน เข้ าถึง
ข้ อมูลข่าวสาร แหล่งเรี ยนรู้และกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้ องการทังในด้
้ านของการเรี ยน
การทางาน การบันเทิงได้ อย่างรวดเร็ ว ดังนัน้ สื่อจึงมีอิทธิ พลต่อการรับรู้ ความคิด ทัศนคติ
ความเชื่อ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ
เพี ย งพอจะขาดความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ การเลื อ กรั บ เนื อ้ หาที่ ม ากับ สื่ อ นัน้ อย่ า ง
เหมาะสม รวมทังผู
้ ้ ปกครองที่มีการเลี ้ยงลูกร่ วมกับสื่อมากมายรอบตัว ทังดี
้ และไม่ดี ก็ยงั ขาด
ความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องของการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อใช้ แนะนาลูกหลานได้ ดังนัน้ ความรู้เท่าทันใน
เรื่ องของสื่อจึงมีบทบาทสาคัญ ผู้รับสื่อควรต้ องมีการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างความเข้ าใจและสามารถนา
สิ่งที่สื่อเสนอมาวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสม ควรหรื อไม่ควรในการเลือกรับสื่อนันๆ
้ ด้ วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงมีค วามจาเป็ นที่ต้องให้ มี การพัฒนาความรู้ และทักษะความสามารถในด้ านนี อ้ ย่าง
จริงจัง
การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ เป็ นแนวคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ในระดับ สากล ซึ่ ง ได้ ถู ก ระบุ ไ ว้ ใน
ยุทธศาสตร์ การดาเนินงานด้ านสื่ อสารมวลชนขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ซึ่ง อยู่ในกรอบ
แนวคิดของ “การส่งเสริมเสรี ภาพในการแสดงออกและการเสริมสร้ างสมรรถนะในการเข้ าถึงข้ อมูล
ข่าวสารและความความรู้ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน ” โดยมีหลักการหนึ่งระบุว่า “การยกระดับ
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ความรู้ ทนั สื่อให้ สูงขึ ้น” ส่งผลให้ ประเทศสมาชิกนานาประเทศของยูเนสโกได้ ขานรับหลักการนี ้
และน าไปขั บ เคลื่ อ นประเทศข องตน (พรทิ พ ย์ เย็ น จะบก, 2552: 9) สอดคล้ องกั บ
(บุบ ผา เมฆศรี ท องค า และดนุล ดา จามจุรี , 2554: 117-123) ได้ อ ธิ บ ายไว้ ว่า ปี ค.ศ.1982
องค์ ก ารยูเ นสโก ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การรู้ เท่า ทัน สื่ อ โดยก าหนดไว้ ใ นปฏิ ญ ญา Grunwald
(Grunwald Declaration) ว่า “เราต้ องเตรี ยมเยาวชนสาหรับการอยู่ในโลกของอิทธิพลจากภาพ
คาและเสียง” ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นที่จะต้ องมีการเรี ยนรู้เรื่ องของการ
รู้ เท่าทันสื่อของประชาชน การเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ เท่าทันสื่อจึงถูกจัดวางให้ อยู่ในกรอบแนวคิดของ
การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตในทุกระดับวัยและครอบคลุมทุกสื่อและประโยชน์ของการรู้ เท่าทันสื่ อและ
ข่าวสาร จะช่วยให้ เราบอกได้ ว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่ความจริ งทัง้ หมด สื่อมีคนสร้ างขึน้ มีคนเขียน
สคริ ปต์ มีการตกแต่งภาพ บรรยากาศ ใช้ เทคนิคหลากมาย มีวัตถุประสงค์ที่เบื ้องหลัง เช่น
ต้ องการนาเสนอความจริง ทาให้ เชื่อหรื อคล้ อยตาม ทาให้ มีอารมณ์ร่วม ทาให้ เชื่อว่าสิ่งนี ้ดี น่าใช้
มีคณ
ุ ค่า ฯลฯ การเรี ยนรู้เรื่ องการรู้เท่าทันสื่อก็เพื่อให้ ไม่คล้ อยตาม ไม่หลงเชื่อสิ่งใดๆ ได้ โดยง่าย
สามารถคิดวิเคราะห์ได้ เอง รู้ จกั หาข้ อมูลเพิ่มเติม หาข้ อมูลโต้ แย้ ง รู้ จกั ประเมินคุณค่า เลือกรับ
เลือกใช้ ประโยชน์จากสื่อ หลุดจากอิทธิพลการครอบงาของสื่อได้ และนอกจากการรู้เท่าทันสื่อจะ
ท าให้ เ ราทัน สมัย รู้ จัก การคิ ด วิ เ คราะห์ แยกแยะข้ อ เท็ จ จริ ง ออกจากสื่ อ ที่ ถูก ปรุ ง แต่ง แล้ ว
ยังจะช่วยให้ เราเข้ าใจสื่ออย่างที่สื่อเป็ นโดยไม่ตกอยูใ่ นฐานะผู้ถกู กระทาจากสื่อโดยที่เราไม่ร้ ูตวั
จากการปฏิ รูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พุทธศักราช 2542
แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กาหนดให้ การจัดการศึกษา
ต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษ ย์ที่สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข
โดยเฉพาะหมวดที่ 4 ซึง่ เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษา ตามมาตราที่ 22 ได้ กาหนดไว้ วา่ การจัด
การศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรี ยน
มี ความส าคัญ ที่ สุด และตามมาตราที่ 24 กาหนดให้ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เนื ้อหาสาระที่
เหมาะสม ส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูเ รี ยนได้ ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การค้ นคว้ าหาความรู้ ได้ ด้วยตนเอง
ได้ ปฏิบตั ิจริ ง ใช้ สื่อการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2542) สอดคล้ องกับการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ที่ได้
มุ่ง เน้ นการประเมิ นสถานการณ์ ค วามเสี่ ยงและการสร้ างภูมิ ค้ ุม กันทุกมิ ติข องประเทศ ซึ่ง ใน
ปั จ จุบันประเทศไทยเผชิ ญ หน้ ากับการเปลี่ ยนแปลงในระดับ โลก ระดับภูมิ ภ าค และปั ญหา
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ภายในประเทศซึ่งมีผลกระทบในทุก ๆ ด้ าน ทังนี
้ ้เพราะความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีที่เข้ ามามี
บทบาทส าคัญ ในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สัง คมและการด ารงชี วิ ต ของประชาชนมากยิ่ ง ขึ น้
โดยเฉพาะในยุคที่เรี ยกว่า ศตวรรษที่ 21 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555 – 2559)
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรื อ ETDA
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิ ดเผยผลสารวจพฤติกรรมผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทยปี 2561 พฤติกรรมการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตของคนไทยใช้ อินเทอร์ เน็ตเฉลี่ยนานขึ ้นเป็ น
10 ชัว่ โมง 5 นาทีตอ่ วัน จากปี ที่ผ่านมามีชวั่ โมงการใช้ งานเฉลี่ย 3 ชัว่ โมง 41 นาทีตอ่ วัน โดยกลุ่ม
Gen Y และ Z หรื อกลุม่ คนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ไปจนถึง 37 ปี ครองแชมป์ การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
สูงที่สดุ โดยมี การใช้ งานสูงถึง 10 ชัว่ โมง 22 นาที ในวันธรรมดา และเพิ่มเป็ นเกือบ 12 ชัว่ โมงใน
วันหยุด มีการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ ้นด้ วย โดยความนิยมในการใช้ งาน
ส่วนใหญ่ยังเป็ นการใช้ งานโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip สูง
มากถึง 3 ชม. 30 นาทีตอ่ วัน หรื อเท่ากับ 1 ใน 3 ของชัว่ โมงการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตในแต่ละวัน หรื อ
มีปริ มาณการใช้ งานกว่า 93% ของการใช้ งานอินเตอร์ โดยรวม จะเห็นได้ ว่าสื่อดิจิทลั และสมาร์ ท
โฟนเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของเด็กและเยาวชนมากขึ ้น ในด้ านหนึ่งก็เป็ นโอกาสที่ให้
เด็กและเยาวชนได้ เปิ ดโลกกว้ างในการเข้ าถึงแหล่งความรู้ได้ โดยไม่จากัด แต่อีกด้ านก็อาจนาเด็ก
และเยาวชนเข้ าสู่เนื ้อหาที่ไม่เหมาะสมและเป็ นอันตราย เช่น ความรุ นแรง รสนิยม ลัทธิกีดกัน
การเลียนแบบ การดูหมิ่น การนาเสนอภาพหรื อคลิปที่ไม่นา่ ดู การตกเป็ นเหยื่อของมิจฉาชีพ ถูก
ล่อลวง ล่วงละเมิดทางเพศ เป็ นต้ น ซึ่งจะเห็นว่าสื่อมีทงั ้ ด้ านดีและด้ านไม่ดี มีทงั ้ โอกาสและ
ความเสี่ยง ถ้ าเราสามารถจากัดด้ านไม่ดีและส่งเสริ มด้ านดี สร้ างความรู้เท่าทันสื่อให้ กบั เด็กและ
เยาวชน สอนให้ ร้ ูจกั การใช้ งานอย่างปลอดภัยและสร้ างสรรค์ จึงเป็ นแนวทางที่ควรส่งเสริ มในยุค
ที่เด็กและเยาวชนต้ องอยู่คกู่ บั สื่อตลอดเวลา การรู้เท่าทันสื่อจึงไม่ใช่เป็ นเพียง “วิชา” ที่ต้องเรี ยนรู้
เพิ่ม เติม เป็ นพิเศษ แต่เ ป็ น “ทักษะ” ที่ ส าคัญในการดาเนินชีวิต โดยเฉพาะเยาวชนในโลกยุค
ปั จจุบนั นักเรี ยนในโรงเรี ยนนันมี
้ ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ แล้ ว แต่ส่วนมากยังขาด
ทักษะในการ “อ่านและเขียนสื่อ ” นั่นคือการวิเคราะห์และผลิตสื่อด้ วยวิจารณญาณของตนเอง
หากไม่สามารถ “อ่าน” และ “เขียน” สื่อได้ อย่างเหมาะสม เยาวชนนันก็
้ มีโอกาสที่จะตกเป็ นเหยื่อ
ของการปลูกฝังความคิดความเชื่อตามที่สื่อนาเสนอ แม้ วา่ จะมีความสามารถทางวิชาการในระดับ
ดีก็ตาม (วรัชญ์ ครุจิต, 2555: 90) แม้ ประเทศไทยจะเริ่ มมีการตื่นตัวและตระหนักถึงความสาคัญ
ของความรู้เท่าทันสื่อมากขึ ้น แต่บคุ ลากรทางการศึกษาหรื อครูผ้ สู อนยังไม่มีความรู้ในเรื่ องนี ้มาก
พอ ซึ่งการเรี ยนรู้เรื่ องการรู้เท่าทันสื่อมักจะเป็ นการบรรยายพิเศษ หรื อการจัดกิจกรรมพิเศษ ต้ อง
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มีการติดตามและหาความรู้เพิ่มเติม แต่ในบางมหาวิทยาลัยได้ มีการบรรจุเรื่ องความรู้เท่าทันสื่อไว้
ในหลักสูตรแล้ วแต่ยงั ไม่ครอบคลุมถึงประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะกลุ่มที่สาคัญที่สดุ นัน่ คือเด็กและ
เยาวชนที่อยูใ่ นระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
ดังนัน้ การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) จึงเป็ นแนวคิดที่สาคัญอย่างยิ่งของการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ถือเป็ นคุณสมบัตขิ องเยาวชนที่สามารถเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และนาข้ อมูล
ที่ได้ รับไปใช้ ในทางสร้ างสรรค์ รวมทังความสามารถในการผลิ
้
ตสื่อที่ดีเพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่าง
สร้ างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้ เยาวชนสามารถรับรู้ เข้ าใจ ประเมินและสร้ างสรรค์เนื ้อหาสื่อโดยไม่ถูก
ครอบงาจากสื่อ รู้จกั ใช้ สื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิตของตนเองและสังคมจึงเป็ นสภาวะที่
เกิดจากความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ความหมายของเนื ้อความ และประเมินคุณค่า
และเจตนาที่สื่อนาเสนอผ่านเทคนิ ควิธีการต่างๆ และเป็ นการพัฒนาความคิดอ่านและปั ญญาที่มี
เป้าหมายสูงสุดคือ การสร้ างการรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ สามารถแยกแยะความเห็นออกจาก
ความจริ ง สามารถตัดสินใจในสิ่งที่สื่อนาเสนอได้ อย่างเที่ยงตรง เป็ นผู้รับสื่อที่มีพลังอานาจและ
กระตื อ รื อ ร้ น คื อ ไม่ ย อมรั บ อิ ท ธิ พ ลจากสื่ อ โดยไม่ เ ต็ ม ใจ และไม่ ตัด สิ น ว่ า สื่ อ เป็ น อัน ตราย
แต่เป็ นผู้รับสื่อและใช้ สื่ อที่มีจุดยืนทางสัง คม เข้ าใจตนเอง เข้ าใจสังคม เข้ าใจสิ่งที่สื่อนาเสนอ
สามารถมี ส่ ว นร่ ว มตอบโต้ ห รื อ แสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ สื่ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ที่ เ หมาะสมได้
(โตมร อภิวนั ทนากรและกลุม่ มานีมานะ, 2556: 12)
เมื่อมีการเรี ยนรู้ในเรื่ องของเท่าทันสื่อ การพัฒนาทักษะของการสร้ างสรรค์หรื อการสร้ าง
สื่อในแบบฉบับของตนเองก็เป็ นสิ่งจาเป็ นในยุคปั จจุบนั ควบคูก่ นั เมื่อผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าสื่ อได้ อย่างถ่องแท้ แล้ ว ทุกคนจะต้ องวางแผน เขียนบท
ค้ นคว้ าข้ อมูลเนือ้ หามาประกอบ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ (หรื อสื่อสาร) เนื ้อหาโดยการ
เขียนบรรยาย ความคิด ใช้ คาศัพท์ เสียง หรื อการสร้ างภาพให้ มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย ซึ่งมีวิธีการสร้ างสื่อแบบสร้ างสรรค์ไว้ มากมาย เช่น ใช้ ประโยชน์จากขัน้ ตอนการ
ระดมสมอง วางแผน เรี ยบเรี ยง และแก้ ไข ใช้ ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
ตามหลักของภาษาศาสตร์ สร้ างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆ
ที่กาหนดไว้ หรื อใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารในการวางโครงสร้ างของเนื ้อหา ซึ่งทักษะการสร้ างสรรค์
นักเรี ยนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการเรี ยน การใช้ ชีวิตประจาวันในอนาคตได้
ชุดกิจกรรมจัดเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ มี
ประสิทธิภาพขึ ้นได้ เป็ นทางเลือกใหม่สาหรับครู ผ้ สู อนและนักเรี ยน ประกอบไปด้ วยเทคนิคหรื อ
รู ปแบบการจั ด การเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสม มี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว ของ แต่ ล ะชุ ด กิ จ ก รรม
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ซึ่ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 36) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมเป็ นสื่อการเรี ยนรู้ ที่ประกอบด้ วยสื่อ
หลาย ๆ ชนิด จัดรวมไว้ เป็ นชุด เช่น คู่มือแนะนาการใช้ ชุดกิจกรรม แหล่งอ้ างอิง ใบงาน แบบฝึ ก
กิจกรรม วัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ในการทาชุดกิจกรรม อาจจัดทาในรูปแบบที่บรู ณาการภายในกลุ่มหรื อ
ระหวางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ตลอดจนบูรณาการกระบวนการใช้ สื่อแต่ละชนิดในชุดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับกาลเวลาและสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป และ (ระพินทร์ โพธิ์ ศรี , 2550: 59)
ได้ แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว้ 2 ประเภทคือ ชุดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self study package)
เป็ นชุดกิจกรรมที่สร้ างขึ ้นโดยมีจดุ มุง่ หมายให้ ผ้ เู รี ยนนาไปศึกษาด้ วยตนเอง โดยไม่มีครูเป็ นผู้สอน
และชุดการเรี ยนการสอน เป็ นชุดกิจกรรมที่สร้ างขึ ้นโดยมีครูเป็ นผู้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้
จะเห็ น ได้ ว่ า แนวคิ ด และความส าคัญ ของชุ ด กิ จ กรรมที่ ค รู ผ้ ู สอนสร้ างขึ น้ เพื่ อ ใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนานักเรี ยนในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ ก็เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีผลการเรี ยนที่ดี
ขึ ้นหรื อเพื่อส่งเสริ มความรู้ ในเรื่ องต่างๆ เพราะเป็ นสื่อที่มีความเหมาะสมช่วยกระตุ้นให้ นั กเรี ยน
อยากเรี ยน เกิ ดความสนุกสนานในการเรี ยน เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางพฤติกรรมการเรี ยนรู้
มากกว่าวิธีการสอนในห้ องเรี ยน ซึ่งภายในชุดกิจกรรมประกอบไปด้ วย วัตถุประสงค์ เนือ้ หา
กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ และการวัดประเมินผล ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองหรื อครู ผ้ ูสอ น
สามารถเป็ นผู้จดั กิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้ ตามกิจกรรม เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้น
โรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล เป็ นโรงเรี ยนเอกชนขนาดใหญ่ที่มี นักเรี ยนจานวนมากกว่า
5,000 คน มีการจัดการเรี ยนรู้แบ่งออกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ทงั ้ 8 กลุ่มสาระ และกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็ นหนึ่งในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่โรงเรี ยนมุ่งเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ เกิด
การพัฒนาตนเองให้ ทนั สมัยต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นการจัดหลักสูตรที่ม่งุ เน้ นให้
ผู้เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ มี ค วามสุข และสนุก กับ การเรี ย น โดยส่ ง เสริ ม ให้ ครู น า นวัต กรรม
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนทังในห้
้ องเรี ยนและห้ องปฏิบตั กิ าร
เสริ มสร้ างให้ นกั เรี ยนได้ เลือกใช้ สื่อเทคโนโลยีในการเรี ยน การค้ นหาข้ อมูล ให้ นกั เรี ยนได้ มีการ
เรี ย นรู้ และเลื อ กใช้ ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ โ รงเรี ย น
เซนต์ ค าเบรี ย ล พ.ศ.2558-2562 อี ก ทัง้ โรงเรี ย นเซนต์ ค าเบรี ย ลมี เป้า หมายให้ นัก เรี ยนเป็ นผู้
ทันสมัย เข้ าถึงเทคโนโลยีได้ ทกุ ที่ มีการเปิ ดกว้ างให้ นกั เรี ยนนาเครื่ องมือสื่อสารมาใช้ ในการเรี ยน
การสอน มี การเรี ยนผ่านทาง Google Classroom มี WiFi ให้ นักเรี ยนได้ ใช้ ทุกที่ ในโรงเรี ย น
เพื่อให้ นักเรี ยนได้ เข้ าถึง แหล่ง ความรู้ ได้ อย่างไม่จากัด ทัง้ นีด้ ้ วยทางโรงเรี ยนได้ มี ความพร้ อม
ทางด้ านเทคโนโลยีให้ กบั นักเรี ยนอย่างเต็มที่ กลับพบว่า การที่นกั เรี ยนเข้ าถึงสื่ออินเตอร์ เน็ต หรื อ
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เทคโนโลยีได้ ง่ายนัน้ ทาให้ นกั เรี ยนใช้ สื่ อไปในทางที่ไม่ถกู ต้ องและเหมาะสม มีเนื ้อหาที่อนั ตราย
นักเรี ยนเข้ าถึงสื่อทังในด้
้ านดีและไม่ดี ขาดการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกรับ หรื อเลือกใช้
สื่อ ส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นไปแค่ความบันเทิง เล่นเกมส์ แชท ดูหนัง ฟั งเพลง นักเรี ยนเลือกใช้ สื่อไม่
ถูกประเภทเพื่อสนับสนุนในการเรี ยนหรื อทารายงาน ขาดความรู้ความเข้ าใจในการตีความ หรื อ
คัดเลือกเนื ้อหาข้ อมูลจากสื่ออินเตอร์ เน็ต หรื อเลือกใช้ ข้อมูลข่าวสารได้ อย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรี ยนเอง ด้ วยจานวนนักเรี ยนที่มีจานวนมาก ครู ไม่สามารถดูแลหรื อ
ตรวจสอบนักเรี ยนได้ อย่างทัว่ ถึง และทางโรงเรี ยนยังไม่มีหลักสูตรหรื อรายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้
ความรู้เกี่ยวกับรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะ หรื อนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อไปสอดแทรกไว้ ในรายวิชาหลัก
เพื่อให้ ความรู้กบั นักเรี ยนทังโรงเรี
้
ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษา เป็ นช่วงอายุระหว่าง 12 – 18 ปี แบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 6 ระดับ
ตังแต่
้ มธั ยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 เป็ นระดับชันที
้ ่เล็กที่สุดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากเด็กประถมศึกษามาสู่ระดับมัธยมศึกษา เป็ นช่วงวัยที่เริ่ มก้ าวจากเด็กไปเป็ น
ผู้ใหญ่ มีการเรี ยนรู้และตัดสิ นปั ญหาต่างๆ ด้ วยตัวเองและพร้ อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆ เข้ ามาในชีวิตได้
อย่างง่ายดาย ในช่วงวัยนี ้จะมีการพัฒนาสติปัญญาสูงขึ ้น รู้จดั คิด วิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้ มากขึ ้น
แต่อาจขาดความยัง้ คิด ขาดการไตร่ ตรองให้ รอบคอบ มีความอยากรู้ อยากลองสูง สามารถ
ปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมได้ โดยอาศัยกฎเกณฑ์ของกลุม่ ขาดวุฒิภาวะเพียงพอในการตัดสินใจว่าสิ่ง
ใดดีหรื อไม่ดี
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ของโรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล การเรี ยนการสอนจะมุ่งเน้ น
ให้ นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองมากขึ ้น การเรี ยนการสอนจะเน้ นบูรณาการเนื ้อความรู้ จาก
8 กลุ่ม สาระเข้ าด้ วยกัน ครู จ ะใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เข้ ามาใช้ ประกอบการสอน
นัก เรี ย นจะมี ก ารท ารายงาน ท าสื่ อ การเรี ย น การน าเสนอผลงานหน้ า ห้ อ งมากขึน้ จากชัน้
ประถมศึกษา ซึ่งจากการสารวจข้ อมูลพบว่า นักเรี ยนระดับนี ้การทารายงานหรื อการผลิตสื่อของ
นักเรี ยนจะยังไม่มีความสร้ างสรรค์ เป็ นการทารายงานธรรมดา นักเรี ยนค้ นคว้ าหาข้ อมูลจะเป็ น
เพียงแค่การคัดลอก ตัด ปะเท่านัน้ ไม่สามารถเลือกใช้ สื่อในการสนับสนุนในการเรี ยนหรื อการทา
รายงานได้ ถูก ประเภท นัก เรี ย นขาดความรู้ ความเข้ า ใจในการตี ค วามจากข้ อ มูล ที่ ห ามาได้
ยังไม่สามารถตัดสินใจในการเลือกข้ อมูลหรื อเปรี ยบเทียบข้ อมูลจากหลาย ๆ แหล่งในการทาสื่อ
นาเสนอและข้ อมูลที่ได้ บางครัง้ เป็ นข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง
จากความเป็ นมาและการศึกษาความส าคัญของการรู้ เท่าทันสื่ อ ทาให้ ผ้ ูวิจัยเห็ นถึง
ความส าคัญ และความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารศึก ษาทัก ษะการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ในด้ า นทัก ษะการ
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สร้ างสรรค์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยนาชุดกิจกรรมเข้ ามาใช้ เพื่อพัฒนาทักษะ
การรู้ เท่าทันสื่อ ซึ่งผู้วิจยั จะศึกษาผลการรู้ เท่าทันสื่อโดยการใช้ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่าสื่อด้ านการ
สร้ างสรรค์ที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ และเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่างให้ เ ป็ น นัก เรี ย นระดับชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1
เนื่องจากเป็ นวัยที่อยูใ่ นช่วงวัยรุ่น เริ่มโต จัดอยูใ่ นกลุม่ เสี่ยงที่จะถูกชักจูงได้ ง่าย นักเรี ยนขาดการ
ยัง้ คิดหรื อไตร่ ตรองสิ่ ง ต่าง ๆ ให้ รอบคอบ วุฒิ ภ าวะในการตัดสินใจในทุก ๆ ด้ านยัง น้ อยกว่า
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมอื่น ๆ อีกทังการที
้
่โรงเรี ยนเปิ ดกว้ างให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้
ง่าย การศึกษาเรื่ องของการรู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์โดยใช้ ชุดกิจกรรมจะมีส่วน
ช่วยนักเรี ยนในด้ านของการเรี ยน การทางานกลุ่ม การทารายงานมากขึ ้น ทาให้ นกั เรี ยนได้ ร้ ู จกั
การทางานเป็ นกลุ่ม มีการวางแผน ออกแบบและแก้ ไขสื่ อ มีการคิด วิเคราะห์และสามารถ
เลือกใช้ สื่อหรื อข้ อมูลจากสื่อต่าง ๆ เพื่อมาออกแบบและนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้หรื อ
ความคิดเห็นของตนเองผ่านสื่อเทคโนโลยีไ ด้ และนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการผลิตและแก้ ไขและ
เผยแพร่สื่อหรื อรายงานของตนเองได้ ทาให้ ได้ สื่อหรื อรายงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของตนเอง
หรื อของครูมากขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้จึงจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้ องมีการสร้ างกระบวนการการเรี ยนรู้เพื่อให้
เด็กได้ เรี ยนรู้จากสภาพความเป็ นจริ งที่ได้ พบ ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาผลการใช้ ชดุ กิจกรรมการ
รู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น โดยพัฒนาชุด
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ขึ ้น เพื่อมุ่งเน้ นพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อในรู ปแบบของการจัดกิจกรรม เน้ นการมีส่วนร่ วม มีการ
เรี ยนรู้ ร่ วมกัน แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ อภิ ปรายร่ วมกันโดยการทางานเป็ นกลุ่ม
ผู้ เรี ย นจะเป็ นศูน ย์ ก ลาง เป็ นผู้ ลงมื อ และสร้ างความรู้ ด้ ว ยตนเอง ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อ่านสื่อให้ ออก สร้ างสื่อให้ เป็ น ผู้สอนจะเป็ นผู้อานวยความ
สะดวกและกระตุ้น ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ และการส่ง เสริ ม ทัก ษะการรู้ เท่า ทัน สื่ อ ด้ า นทัก ษะการ
สร้ างสรรค์จากการใช้ ชดุ กิจกรรมจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจ
ในการเรี ยนรู้ได้ มากกว่าการเรี ยนการสอนแบบปกติในห้ องเรี ยน มีความสนุกสนาน น่าสนใจ และ
เพื่ อศึกษาเปรี ย บเที ยบว่า ก่ อนและหลัง จากการร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส ร้ างขึน้ นักเรี ยนในระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ นมีทกั ษะการรู้ เท่าทันสื่อในด้ านการสร้ างสรรค์แตกต่างกันหรื อไม่ นักเรี ยนจะ
สามารถนาความรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ ประโยชน์ในการเรี ยนและในชีวิตประจาวันได้ ซึง่ ผลจากการวิจยั
ครัง้ นี ้จะเป็ นข้ อมูลสาหรับโรงเรี ยนและครูผ้ สู อนนาไปใช้ ในการพัฒนาสื่อการสอนและหลักสูตรการ
รู้ เท่าทันสื่ อในวิช าเรี ยนต่างๆ และสามารถเป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะให้ กับนักเรี ยนใน
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ระดับชันอื
้ ่นๆ ต่อไปอีกได้ รวมทังการสร้
้
างสังคมการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนให้ เกิดการพัฒนาความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. พัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บทัก ษะการรู้ เท่า ทัน สื่ อ ในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นก่อนและหลังการใช้ ชดุ กิจกรรม
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อในด้ าน
ทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย เป็ น นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น โรงเรี ย น
เซนต์คาเบรี ยล ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1,250 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 50 คน
โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม
จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ วิธีการจับสลากกลุม่ ตัวอย่างมา 1 ห้ องเรี ยน
ด้ านเนือ้ หา
ในการศึกษาครัง้ นีม้ ีขอบเขตในการศึกษาเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ เท่าทัน สื่ อ
ซึง่ เป็ นเนื ้อหาส่วนหนึง่ ของหลักสูตรในกลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชัน้
มัธ ยมศึกษาตอนต้ น ในสาระที่ 3 เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร เป็ น สาระเกี่ ยวกับ
กระบวนการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การติด ต่อ สื่ อ สาร การค้ น หาข้ อ มูล การใช้ ข้ อ มูล และ
สารสนเทศ การแก้ ปัญหาหรื อการสร้ างงาน คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ประกอบด้ วยเนื ้อหา ดังนี ้
1. ความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
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2. การวิเคราะห์ ตีความและประเมินค่าสื่อ
3. การเข้ าถึงสื่อ หลักการรับสื่อที่ก่อให้ เกิดประโยชน์และโทษ
4. กฎหมายการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
5. ทักษะการผลิตสื่ออย่างสร้ างสรรค์
ตัวแปรที่จะศึกษา
ตัวแปรต้ น
การจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่ อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ตัวแปรตาม
ผลการใช้ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อด้ านการสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น

ความสาคัญของการวิจัย
1. ผลจากการวิจยั จะเป็ นแนวทางในการส่งเสริ มทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการ
สร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะ
ครูและโรงเรี ยนจะได้ แนวทางในการส่งเสริ มการรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็ นทักษะที่สาคัญในการดารงชีวิต
เพื่อให้ นกั เรี ยนเป็ นคนรู้เท่าทันสื่อที่มีคณ
ุ ภาพ
2. โรงเรี ยนสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและสื่อการ
สอนให้ เข้ ากับการเรี ยนในกลุม่ สาระต่างๆ ได้ รวมทังสามารถน
้
าไปปรับปรุงและพัฒนาชุดกิจกรรม
ให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนระดับชันอื
้ ่นๆ ได้ อีกด้ วย
3. ผลการวิ จั ย ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี แ นวทางในการเรี ย นรู้ สามารถพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของตัวเองในด้ านทักษะการรู้เท่าทันสื่อต่อไปได้

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ หมายถึง สื่อการเรี ยนการสอนที่
ผู้วิจัยสร้ างขึน้ เพื่อใช้ ในการส่งเสริ ม การรู้ เท่าทันสื่ อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ให้ กับนักเรี ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้ วย คูม่ ือสาหรับครูผ้ สู อน แผนการจัด
กิจกรรม แบบทดสอบ สื่อทรัพยากร สื่อเทคโนโลยีที่ใช้ ประกอบกิจกรรม
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การรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ หมายถึง พฤติกรรมบ่งชี ้ที่แสดงออกถึงการ
รู้เท่าทันสื่อ 6 ด้ านคือ (1) รู้จกั การทางานร่วมกัน มีการวางแผน เรี ยบเรี ยง ออกแบบและแก้ ไข
สื่ อ (2) สามารถใช้ ภ าษาเขี ยนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิ ภ าพตามหลักภาษาศาสตร์ และ
สามารถสร้ างสรรค์ เลื อ กภาพมาใช้ ประกอบการสร้ างสื่ อ ได้ ต ามเ ป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
(3) สามารถเลือกรับสื่อ ค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากสื่อ และนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและ
เลือกใช้ ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ (4) ใช้ เทคโนโลยีในการผลิต แก้ ไขและเผยแพร่สื่อที่ได้ ผ่านการ
วางแผนหรื อ ค้ น คว้ า หาข้ อ มูล ตามวัต ถุป ระสงค์ (5) น าเสนอข้ อ มูล หรื อ เนื อ้ หาด้ ว ยสื่ อ อย่าง
ตรงไปตรงมาและอยู่บ นพื น้ ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบและการมี จ ริ ย ธรรมของตนเอง และ
(6) มีส่วนร่วมกับสื่อ โดยแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างสร้ างสรรค์ในการวิพากษ์ วิจารณ์ ต่อ
ข้ อมูลสารสนเทศที่ตนเองได้ เปิ ดรับ
การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ กิจกรรม หมายถึง การจัดกิจกรรมเป็ น 2 ระยะ 5 ขันตอน
้
คือ ระยะที่ 1 การให้ ความรู้ การรู้ เท่าทันสื่อ มุ่งพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อด้ วยกิจกรรม 5 กิจกรรม
แต่ละกิจกรรมใช้ เวลา 50 นาที แบ่งเป็ นขันที
้ ่ (1) ขันการปฐมนิ
้
เทศ (2) ขันการเรี
้
ยนรู้ และระยะ
ที่ 2 การผลิตสื่ออย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ นาความรู้ ที่ได้ รับมาใช้ ทาสื่อสร้ างสรรค์เพื่อ
การรู้เท่าทันสื่อ และนาเสนอเผยแพร่สื่อที่ได้ ทา แบ่งเป็ นขันที
้ ่ (3) ขันการสร้
้
างสรรค์ผลงาน (4)
ขันการน
้
าเสนอผลงาน (5) ขันการสรุ
้
ป
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยน
ในการรู้และเข้ าใจและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการรู้เท่าทันสื่อตามพฤติกรรมบ่งชี ้ 6 ด้ าน ซึ่งวัด
ได้ จากการทาแบบวัดทักษะการรู้ เท่าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ แบบวัดมาตรประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ จากปฏิบตั มิ ากที่สดุ ถึงปฏิบตั นิ ้ อยที่สดุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความสามารถของนักเรี ยนในการรู้และเข้ าใจที่ได้ จาก
การใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ โดยการวัดด้ วยข้ อสอบปรนัย แบบ
4 ตัวเลือก
ผลการใช้ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ หมายถึง การศึกษา
จากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คะแนนทักษะการรู้ เท่าทันสื่อโดยวัดจากการทาแบบวัด
ทักษะการรู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์และคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจในชุด
กิจกรรม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ยดึ หลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้

การจัดการเรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสือ่ ในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

ผลการใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสือ่ ในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
ตามพฤติกรรมบ่งชี ้ 6 ด้ าน
ได้ จากการสังเคราะห์นิยามและองค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสือ่ จาก ปกรณ์ ประจันบาน;
และอนุชา กอนพ่วง (2558: 33-37) ,อุษา บิ ้กกิ ้นส์ (2555)
พีระ จิรโสภณและคณะ (2559).)
- การทางานร่วมกัน วางแผน เรี ยบเรี ยง ออกแบบและแก้ ไขสือ่
- การใช้ ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้ างสรรค์เลือกภาพมาใช้ ได้ ตามเป้าหมาย
- การเลือกรับสือ่ ค้ นคว้ าหาข้ อมูล
- การใช้ เทคโนโลยีในการผลิต แก้ ไขและเผยแพร่สอื่
- การนาเสนอข้ อมูลหรื อเนื ้อหาอย่างตรงไปตรงมา
- มีสว่ นร่วมกับสือ่ ในการแสดงความคิดเห็น

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) มุ่งศึกษาผล
การใช้ ชุดกิ จ กรรมการรู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ส าหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้ น โดยผู้วิจยั ได้ ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง นาเสนอตามหัวข้ อ
ดังนี ้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
1.1 ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ
1.2 ความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
1.3 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ
1.4 แนวทางการพัฒนาเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ
1.5 การวัดการรู้เท่าทันสื่อ
2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21
3. แนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม
3.2 ประเภทของชุดกิจกรรม
3.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรม
3.4 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างชุดกิจกรรม
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ในประเทศ
งานวิจยั ต่างประเทศ

1. แนวคิดเกี่ยวกับการรู้ เท่ าทันสื่อ (Media Literacy)
1.1 ความหมายของการรู้ เท่ าทันสื่อ
การรู้ เท่าทัน สื่ อ เป็ นคาศัพ ท์ ทางวิช าการด้ านการสื่ อ สารมวลชน ตรงกับ ค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “Media Literacy” ซึง่ ได้ มีนกั วิชาการและนักการศึกษาได้ ให้ ความหมายของการ
รู้ เท่า ทัน สื่ อ ไว้ ห ลากหลายทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ ซึ่ง แต่ล ะนัก การศึก ษาก็ ไ ด้ นิ ย าม
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ความหมายไว้ ได้ ใกล้ เคียงกันหรื อแตกต่างกันบ้ างตามแต่ละมุมมองของนักการศึกษาแต่ละท่าน
ดังนี ้
ยูเนสโก (UNESCO, 2010) ได้ กาหนดคาว่า การรู้เท่าทันสื่อและการรู้สารสนเทศ
(Media and Information Literacy) ครอบคลุมไปถึงความสามารถของบุคคลในการตีความและ
การตัดสินใจในฐานะผู้ใช้ สารสนเทศและสื่อ ตลอดจนเป็ นผู้ที่มีความชานาญในการสร้ างและการ
ผลิตสารสนเทศและเนื ้อหาของสื่อตามสิทธิของตนเอง ซึ่งการกาหนดขอบเขตของคาว่า “การรู้เท่า
ทันสื่อ” และ “การรู้สารสนเทศ” มีขอบเขตที่ม่งุ เน้ นแตกต่างกัน กล่าวคือ การรู้เท่าทันสื่อมุง่ เน้ นให้
บุค คลมี ค วามเข้ า ใจในการท าหน้ า ที่ ข องสื่ อ และการใช้ สื่ อ อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ขณะที่ ก ารรู้
สารสนเทศมุ่งเน้ นให้ บคุ คลมีความสามารถในการเข้ าถึง การประเมินและการใช้ สารสนเทศ และ
จากแนวคิ ด ในที่ ป ระชุ ม ผู้ น าระดั บ ชา ติ หั ว ข้ อของการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ซิ ล เวอร์ แบลทท์
(จินตนา ตันสุวรรณนนท์, 2550: 21) อ้ างอิงจาก (Silverblatt, 1995) ได้ ให้ แนวคิดไว้ วา่ การรู้เท่า
ทันสื่อได้ จะต้ องประกอบไปด้ วย การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ การเข้ าใจกระบวนการของสื่อ
การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และอภิปรายเนื อ้ หาในสื่อ การเข้ าใจในเนื ้อหาสื่อในแต่ละ
วัฒนธรรม และความสามารถในการเปิ ดรับสื่อด้ วยความเพลิดเพลิน เข้ าใจและยอมรับเนื ้อหาที่
อยูใ่ นสื่อ
เจมส์ พอตเตอร์ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2546: 115) อ้ างอิงจาก (Potter, 2005)
นักวิจยั ด้ านการสื่อสารผู้เขียนหนังสือสนับสนุนกระบวนการการรู้เท่าทันสื่อ ได้ นิยามความหมาย
เกี่ ยวกับการรู้ เท่าทันสื่ อ คือ ความเข้ าใจในรู ปแบบของสื่ อและความสามารถในการอธิ บาย
ความหมายของสิ่ ง ที่ เ ราพบจากสื่ อ ได้ นั่น คื อ เราสามารถเข้ า ใจรู ป แบบของสื่ อ และอธิ บ าย
ความหมายของข้ อมูลข่าวสารหรื อเนื ้อหาจากสื่อได้ จากพื ้นฐานความรู้ที่เรามี และฐานความรู้ที่มี
นันต้
้ องมีการพัฒนาให้ ดียิ่งขึ ้น คนที่มีทกั ษะในการอ่านออกเขียนได้ สงู ก็จะสามารถทาความเข้ าใจ
สื่อได้ ดี ทาให้ มีระดับการอ่านสื่อออกได้ สงู ตามไปด้ วย หรื อเรี ยกว่ามีระดับการรู้เ ท่าทันสื่อสูงจะ
ท าให้ มี ก ารตัด สิ น ใจในการเลื อ กว่า จะเชื่ อ หรื อ ไม่เ ชื่ อ ในเนื อ้ หาจากสื่ อ เหล่า นัน้ รวมไปถึ ง มี
ความสามารถในการใช้ สื่อเพื่อให้ เกิดประโยชน์ของตนเองได้ ดี สอดคล้ องกับ (พรทิพย์ เย็นจะบก,
2546: 115) ได้ กล่าวว่า ผู้รับสื่อส่วนใหญ่จะคิดว่าตนเองมีความรู้ทางด้ านสื่อดี แต่ความจริ งแล้ ว
ทุกคนต่างมีการรับรู้ สื่อที่เท่า ๆ กัน เพราะทุกคนสามารถรับรู้ เนื ้อเพลงและทานองเพลงมากมาย
ทุก คนมี ค วามสามารถในการอ่า นเหมื อ นกัน สามารถเข้ า ใจเนื อ้ เรื่ อ งในภาพยนต์ แ ละละคร
โทรทัศน์ และรู้สึกตื่นเต้ นเมื่อเพลงประกอบดังขึ ้น นัน่ คือสิ่งที่ชี ้ชัดว่าทุกคนสามารถนาตัวเองเข้ า
หาสื่อ เปิ ดรับหรื อซึมซับข้ อมูลและเพลิดเพลินไปกับสื่อเหล่านัน้ ในขณะที่ทกุ คนมีการเปิ ดรับสื่อ
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มี ก ารเรี ย นรู้ และพัฒ นาทัก ษะในด้ า นต่า ง ๆ มากขึ น้ เช่ น ทัก ษะในด้ า นการคิ ด การอ่ า น
การเขียน การเข้ าใจความหมายของภาพ แต่สิ่งที่ทกุ คนมองข้ ามนัน่ คือการคิดว่าข้ อมูลข่าวสารที่
ได้ รั บ จากสื่ อ เหล่ า นัน้ มี ป ระโยชน์ ห รื อ มี ผ ลกระทบต่อ ตนเองอย่ า งไร มากหรื อ น้ อ ยแค่ไ หน
สอดคล้ องกับ โจนห์ (Jones Jami, 2018: online) ที่ได้ กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่อเป็ นเครื่ องมือที่
จะช่วยสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ผ้ ูรับสื่อทาให้ ตระหนักถึงว่าเนือ้ หาจากสื่ อมี อิทธิ พลต่อผู้รั บสื่ อ
อย่างไร การรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้ นกั เรี ยนและวัยรุ่นไม่ถกู ครอบงาจากสื่อหรื อผู้ผลิตที่คาดหวังผล
กาไรที่จะหลอกให้ ซื ้อสินค้ า การรู้เท่าทันสื่อจะช่วยเสริมสร้ างความสามารถในการเลือกรับสื่อและ
ใช้ สื่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มานะ ตันตรี รยาภิวฒ
ั น์ (2556: 7) ให้ ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ ไว้ วา่ เป็ น
ทักษะหรื อความสามารถในการ “ใช้ สื่ออย่างรู้ตวั ” และ “ใช้ สื่ออย่างตื่นตัว” คาว่าการใช้ สื่ออย่าง
รู้ ตวั จะสามารถอธิบายหรื อขยายความได้ ว่า สามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื ้อหาสาระ
ของสื่อ สามารถโต้ ตอบได้ อย่างมีสติและรู้ ตวั และสามารถตังค
้ าถามกับสื่อได้ และคาว่าการใช้
สื่ออย่างตื่นตัว สามารถอธิบายได้ ว่าแทนที่เราจะเป็ นฝ่ ายตังรั้ บอย่างเดียวเราต้ องเปลี่ยนมาเป็ น
ฝ่ ายรุ กบ้ าง โดยการแสวงหาข้ อมูลเพิ่มเติม เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร เข้ าถึงสื่อที่หลากหลายและมี
คุณภาพ สามารถใช้ สื่อให้ เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการพัฒนาสื่อต่าง ๆ ให้ ดีขึ ้นได้
ศตพล เกิดอยู่ (2558: 22) ให้ แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
คือ ความสามารถที่แต่ละบุคคลจะเปิ ดรับสื่อ มีความเข้ าใจ และสามารถวิพากษ์ ไตร่ ตรอง รู้ ว่า
คา ภาพ กราฟฟิ ค หรื อเสียงที่ถ่ายทอดออกมาผ่านสื่อ เกิดการทางานร่วมกันอย่างไร และตีความ
เนื ้อหาออกมาได้ หลากหลาย ด้ วยความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ เพื่อให้ บคุ คลนัน้ ๆ ไม่ตกอยู่
ภายใต้ การครอบงา และใช้ งานสื่ออย่างเป็ นประโยชน์ในชีวิตประจาวันอย่างเท่าทัน
ปกรณ์ ประจันบาน และ อนุชา กอนพ่วง (2558: 13) ให้ ความหมายของการ
รู้ เท่าทันสื่อไว้ ว่า คือความรู้ ความเข้ าใจต่อสื่ อ สามารถตีความของสารที่ สื่ อนาเสนอได้ อ ย่าง
ชัดเจน ตีความจากความหมายที่แอบแฝงได้ พร้ อมทังเข้
้ าใจถึงกระบวนการผลิตสื่อ อิทธิพลและ
ผลกระทบที่เกิดจากสื่อ สามารถวิเคราะห์และโต้ ตอบสื่อได้ รวมถึงสามารถผลิตและเผยแพร่ สื่อ
เพื่อจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะ รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นจากการรับสื่อ และเลือก
รับสื่อที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงเนือ้ หาที่ไม่พึงประสงค์จากสื่อที่นาเสนอมาได้ สอดคล้ องกับ
นัทธ์ หทัย อุบล (2552: 11) ที่ได้ กล่าวว่าการรู้ เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถของบุคคลในการ
เข้ าใจสื่อ สามารถตีความ วิเคราะห์เนือ้ หาของสิ่งที่ สื่อจะนาเสนอ เข้ าใจถึงสิ่งที่สื่อนาเสนอ
สามารถแยกข้ อเท็จจริงและความคิดเห็น รวมถึงการใช้ ประโยชน์จากสิ่งที่สื่อนาเสนอด้ วย
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พรทิพย์ เย็นจะบก (2546: 113) ให้ ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อไว้ ว่า การที่
บุคคลสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสื่อได้ สามารถอ่านสื่อออก ไม่ตกเป็ นเหยื่อของ
สิ่งที่สื่อนาเสนอมา สามารถแยกแยะ สังเคราะห์ความเป็ นจริงที่สื่อสร้ างขึ ้นมาได้
โตมร อภิวนั ทนากรและกลุ่มมานีมานะ (2556: 12) ได้ ให้ ความหมายของการ
รู้เท่าทันสื่อว่า เป็ นการพัฒนาความคิดอ่านและปั ญญาที่มีเป้าหมายสูงสุดคือ การสร้ างการรับรู้
สื่ออย่างมีวิจารณญาณ สามารถแยกแยะความเห็นออกจากความจริง สามารถตัดสินใจในสิ่งที่สื่อ
นาเสนอได้ อย่างเที่ยงตรง เป็ นผู้รับสื่อที่มีพลังอานาจและกระตื อรื อร้ น คือ ไม่ยอมรับอิทธิพลสื่อ
โดยดุษฎี และไม่ตดั สินว่าสื่อเป็ นอันตราย แต่เป็ นผู้รับสื่อและใช้ สื่อที่มีจุดยืนทางสังคม เข้ าใจ
ตนเอง เข้ าใจสังคม เข้ าใจสิ่งที่สื่อนาเสนอ สามารถมีสว่ นร่วมตอบโต้ หรื อแสดงความคิดเห็นต่อสื่อ
ด้ วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้
จิ นตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550: 24) ได้ สรุ ปความหมายของการรู้ เท่าทัน สื่ อ
หมายถึง การที่ผ้ รู ับสื่อมีทกั ษะการคิดวิจารณญาณโดยสามารถเข้ าใจ วิเคราะห์ ตีความ และ
ประเมินสื่อได้ โดยไม่ตกอยู่ใต้ อิทธิพลของสื่อ รู้จกั เลือกรับและเลือกใช้ สื่อได้ อย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงสามารถตระหนักถึงผลกระทบของสื่อที่มีต่อตนเอง ชุมชนและสังคม
ได้
พนม คลี่ ฉ ายา (2556) ได้ สรุ ปความหมายของการรู้ เท่า ทัน สื่ อ ว่า หมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลที่ใช้ กาหนดควบคุมวิธีการเข้ าถึงสื่อ การใช้ สื่อ การอ่าน ตีความเนื ้อหา
ในสื่อ การสร้ างความหมาย การวิเคราะห์ด้านอารมณ์ สุนทรี ยะ การประเมินคุณค่าเนื ้อหาสื่อ
และกาหนดการตอบสนองต่อเนื ้อหาด้ วยตนเองอย่างตระหนักรู้ความหมายที่ซอ่ นอยูใ่ นเนื ้อหาและ
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร การจะเกิดสิ่งเหล่านีไ้ ด้ มากน้ อยเพียงใดขึน้ อยู่กับโครงสร้ างความรู้
พื ้นฐานที่บคุ คลนันมี
้ อยู่ และสามารถเพิ่มระดับการรู้เท่าทันสื่อได้ ด้วยการฝึ กฝนทักษะ
อุ ลิ ช ษา ครุ ฑ ะเสน (2556: 227) ให้ ความหมายของการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ไว้ ว่ า
เป็ นความรู้และทักษะที่มีความสาคัญและจาเป็ นสาหรับเด็กและเยาวชนในยุคปั จจุบนั เพราะสื่อ
ได้ เข้ าครอบครองเวลาส่วนใหญ่และกลายเป็ นส่วนหนึง่ ในชีวิตประจาวัน อีกทังยั
้ งมีอิทธิพลต่อเจต
คติ พฤติกรรมและวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชน แต่คณ
ุ ภาพของสื่อส่วนใหญ่ยงั เป็ นสื่อเชิงพาณิชย์
ที่มงุ่ ผลทางการค้ าเป็ นหลัก และยังมีเนื ้อหาสาระที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
จากที่ ผ้ ูวิจัยได้ ศึกษาแนวคิดและความหมายของคาว่า การรู้ เท่าทันสื่ อ (Media
Literacy) จากนักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน สามารถสรุปได้ วา่ การรู้ เท่าทันสื่อ คือ การที่บคุ คลมี
ความรู้ความเข้ าใจ มีทกั ษะการคิดวิจารณญาณ สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ตีความหมาย
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ของเนื ้อหาสาระจากสิ่งที่สื่อนาเสนอได้ ว่าสิ่งใดเป็ นประโยชน์หรื อไม่เป็ นประโยชน์ เป็ นจริ งหรื อ
เป็ นเท็จ น่าเชื่ อถื อหรื อไม่น่า เชื่ อ ถื อ สามารถเลื อกรั บ หรื อเลื อกใช้ สื่ อได้ อย่างหลากหลาย
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ถูกชักจูงจากสื่อ
หรื อไม่โดนสื่อต่าง ๆ ครอบงาให้ หลงเชื่อ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึน้ จากสื่อนัน้ ๆ รวมทัง้
เข้ าใจในกระบวนการทางานของสื่อ สามารถออกแบบและผลิตสื่อหรื อเผยแพร่สื่อร่วมกับสังคมได้
ซึ่งทักษะการรู้เท่าทันสื่อ เป็ นทักษะสาคัญในปั จจุบนั ที่บคุ คลหรื อเยาวชนจะต้ องได้ รับการพัฒนา
เพื่ อให้ บุคคลนัน้ ๆ ไม่ตกอยู่ภ ายใต้ ก ารครอบง าของสื่ อและใช้ ง านสื่ อ อย่างเป็ น ประโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวันอย่างรู้ เท่าทัน และเราสามารถเพิ่มทักษะนี ้ได้ ด้วยการเรี ยนรู้ และฝึ กฝนให้ มากขึ ้น
ต่อไป
1.2 ความสาคัญของการรู้ เท่ าทันสื่อ
ในประเทศไทยให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการเรี ยนรู้เรื่ องการรู้เท่าทันสื่อมากขึ ้น มีกลุ่ม
ที่ทางานเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อทังภาครั
้
ฐบาลและองค์กรเอกชน ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ อง
โดยตรงกับผู้บ ริ โภค เริ่ ม ใช้ แนวคิด ของการรู้ เท่าทันสื่ อ เพื่ อ กระตุ้นให้ ผ้ ูบ ริ โภคได้ ร้ ู จัก การคิด
วิ เ คราะห์ สื่ อ ก่ อ นที่ จ ะเชื่ อ ตามในสิ่ ง ที่ สื่ อ น าเสนอ ยกตัว อย่า งเช่น “โครงการเด็ก ไทยรู้ ทัน ”
ของสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) ซึ่งเป็ นโครงการที่ได้ รับการสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ ได้ ใช้ แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อกับนักเรี ยน
โดยสอนให้ นักเรี ยนได้ ร้ ู จักคิด วิเคราะห์ในสิ่งที่โฆษณานาเสนอ โดยเฉพาะโฆษณาขนมกรุ บ
กรอบ น ้าอัดลม ลูกอม เพื่อให้ เด็ก ๆ ได้ คิดว่าจริ ง ๆ แล้ วขนมหรื อน ้าอัดลมเหล่านันมี
้ ประโยชน์
หรื อโทษต่อตัวเด็ก ๆ มากน้ อยแค่ไหน ซึง่ จะนาไปสูก่ ารตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ าเหล่านันโดยไม่
้
ต้อง
หลงเชื่อตามโฆษณาที่สื่อนาเสนอเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะในยุคที่มีการใช้ สื่อและการบริ โภค
สื่อเป็ นอย่างมาก เมื่อเรามีการรู้ เท่าทัน โอกาสที่จะตกเป็ นเหยื่อของสื่อก็ย่อมน้ อยลง (พรทิพย์
เย็นจะบก, 2546: 112)
เทอดศักดิ์ ไม้ เท้ าทอง (2557: 79) กล่าวว่าการรู้ เท่าทันสื่อมีความสาคัญที่เป็ นการ
ให้ อานาจแก่พลเมืองในการสร้ างและการพัฒนาสมรรถนะ ทัศนคติและทักษะที่จาเป็ นต่อการ
เข้ าใจในบทบาทของสื่อ เพื่อเป็ นผู้ที่มีทกั ษะในการวิเคราะห์ การประเมินและการใช้ สื่อได้ ซึง่ การ
รู้ เท่าทันสื่อจาเป็ นและสาคัญมากสาหรั บยุคในปั จจุบนั ซึ่งถ้ าหากเราไม่มีการรู้ เท่าทันในสื่อทังที
้ ่
เราเปิ ดรับและส่งต่อ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสาร ภาพ เสียง วิดีโอ เป็ นต้ น เราก็จะอาจจะตกอยู่ใต้
การครอบง าทางความคิ ด อุด มการณ์ ที่ สื่ อ นัน้ พยายามโน้ ม น้ า วเราได้ โ ดยง่ า ย หรื อ อาจถูก
กลายเป็ นเครื่ องมือในการผลิตซ ้าอุดมการณ์เหล่านันออกไป
้
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มาสเตอร์ แ มน (เทอดศักดิ์ ไม้ เ ท้ าทอง, 2557:79-80 อ้ างอิง จาก (Masterman,
1985) อธิบายความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อไว้ 5 ข้ อคือ
1. อิทธิพลของสื่อในกระบวนการประชาธิปไตย ประชาชนจาเป็ นต้ องมีทกั ษะ 3
อย่างในวัฒนธรรมสื่อสากล เพื่อเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย ได้ แก่ การคิดวิเคราะห์
การแสดงออกในแบบของตนเอง และการมีส่วนร่วม ซึ่งทักษะเหล่านี ้เกิดขึ ้นจากการรู้เท่าทันสื่อ
ช่วยให้ พ ลเมื องในอนาคตมี ความเข้ า ใจวาทกรรมทางการเมื องและสามารถตัด สิน ใจในการ
ลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้บริโภคสื่อมีจานวนมากและมีการครอบงาสังคมโดยสื่อ การเผยแพร่ขา่ วสาร
ผ่านสื่อต่าง ๆ ในแต่ละวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เกมออนไลน์ โทรทัศน์
เพลง วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา และอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้ น ซึ่งการมีทกั ษะการ
รู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้ ประชาชนมีความปลอดภัยจากรูปภาพและสารที่นาเสนอผ่านสื่อดังกล่าว
3. อิ ท ธิ พ ล ข อ ง สื่ อ เป็ น ตั ว ก า หน ด ก า ร รั บ รู้ ค ว า ม เ ชื่ อ แ ล ะทั ศ นคติ
โดยประสบการณ์สื่อของบุคคลมีผลกระทบสาคัญต่อความเข้ าใจ การตีความและการกระทาของ
บุคคล ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อช่วยให้ บคุ คลสามารถเข้ าใจอิทธิพลของสื่อและช่วยแยกบุคคลออกจาก
อิทธิพลของสื่อได้
4. ความส าคัญ ที่ เพิ่ม ขึน้ ของการสื่ อ สารที่ เห็นได้ และสารสนเทศ การดาเนิน
ชี วิตประจ าวัน ของประชาชนมักได้ รั บ อิท ธิ พ ลจากรู ปภาพที่ เ ห็นได้ เช่น ตราสัญลักษณ์ ข อง
หน่วยงาน ป้ายประกาศขนาดใหญ่ โทรศัพท์มือถื อ และเว็บไซต์บนอินเทอร์ เน็ต การเรี ยนรู้
วิธีการอ่านสิ่งที่ต้องการสื่อสารด้ วยภาพเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับการดาเนินชีวิตในโลกของสื่ อที่ มี
ความหลากหลาย
5. ความสาคัญของสารสนเทศในสังคมและความจาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต การประมวลผลสารสนเทศและการบริ การสารสนเทศเป็ นส่วนสาคัญหลักของผลิตภาพของ
ประเทศ แต่ความเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อทั่วโลกกาลังเผชิญความท้ าทายกับ ความคิดเห็นที่
อิ ส ระและมุม มองที่ ห ลากหลาย การรู้ เท่า ทัน สื่ อ จะช่ว ยให้ ค รู แ ละนัก เรี ย นสามารถเข้ า ใจว่า
สารสนเทศมาจากไหน และจะค้ นหามุมมองที่เป็ นทางเลือกอย่างไร
กล่าวได้ ว่า การรู้ เท่าทันสื่อเป็ นแนวคิดที่มีความสาคัญมาก ในยุคปั จจุบนั ที่สื่อมี
อิทธิพลและมีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตเป็ นอย่างมาก ในตลอดทังวั
้ นเราต้ องบริ โภคข้ อมูล
ข่าวสารจากสื่อที่หลากหลาย มีทงที
ั ้ ่เป็ นสาระและไม่เป็ นสาระ เป็ นประโยชน์และไม่มีประโยชน์
รวมทังข้
้ อมูลข่าวสารที่สื่อนาเสนอเนื ้อหาจูงใจให้ ผ้ บู ริ โภคคล้ อยตาม มีเนื ้อหาที่เกินจริ งหลอกลวง
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ผู้บริ โภค การรู้เท่าทันสื่อจึงมีความจาเป็ นเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ มีความรู้ มีทกั ษะการคิด วิเคราะห์
ประเมินและเลือกใช้ สื่อได้ อย่างมีประโยชน์ โดยไม่ถูกสื่อชักจูง ไม่หลงเชื่อหรื อคล้ อยตามสื่อได้
ง่าย ๆ ไม่เป็ นเครื่ องมือของสื่ อในการเผยแพร่ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้ อง รู้จกั แสดงออกและมีส่วนร่ วมใน
การเสนอความคิดของตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ รู้จกั วิธีการอ่านสื่อที่มีการสื่อสารด้ วยภาพซึ่งเป็ น
สิ่งจาเป็ นสาหรับการดาเนินชีวิตในโลกของสื่อที่มีความหลากหลาย ซึง่ การมีทกั ษะการรู้เท่าทันสื่อ
จะช่วยให้ ผ้ บู ริโภคมีความปลอดภัยจากการรับสื่อในชีวิตประจาวันได้ มากขึ ้น
1.3 องค์ ประกอบของการรู้ เท่ าทันสื่อ
องค์กรยูเ นสโก (พี ระ จิ รโสภณและคณะ, 2559 อ้ างอิง จาก UNESCO, 2013)
ได้ กาหนดองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อออกเป็ น 3 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการเข้ าถึง
สื่อ (Access) 2) กระบวนการเข้ าใจ วิเคราะห์ ตีความและประเมินเนือ้ หาสื่อ (Evaluation)
3) กระบวนการแสดงออกอย่างสร้ างสรรค์และมี ปฏิ สัม พันธ์ กับ สื่ อ (Creation) โดยกาหนด
ประเด็นและลักษณะของสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบ ซึง่ สัมพันธ์กนั ดังนี ้
ตาราง 1 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ
องค์ประกอบ
1. Access
รู้ความต้ องการ
สามารถคนหา เข้ าถึง
และเรี ยก (retrieve)
สารสนเทศกับเนื ้อหา
ในสื่อได้

ประเด็น
1.1 กาหนดและสื่อสาร
ชัดเจนเกี่ยวกับความ
ต้ องการสารสนเทศ
(Definition/Articulation)
1.2 ค้ นหาและระบุตาแหน่ง
ของสารสนเทศและเนื ้อหา
ในสื่อ (Search/Location)
1.3 เรี ยกและจัดเก็บ
สารสนเทศและเนื ้อหาในสื่อ
ได้ (Retrieval/Holding)

สมรรถนะ (ความสามารถที่จะ)
1. ระบุและสื่อสารชัดเจนเกี่ยวกับ
ธรรมชาติ บทบาทและขอบเขตของ
สารสนเทศ รวมถึงเนื ้อหาในสื่อผ่าน
แหล่งที่หลากหลาย
2. ค้ นหาและระบุตาแหน่งของ
สารสนเทศและเนื ้อหาในสื่อ
3. เรี ยกและจัดเก็บสารสนเทศและ
เนื ้อหาในสื่อได้ ชวั่ คราวโดยใช้ วิธีการ
และเครื่ องมือที่หลากหลาย
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ตาราง 1 (ต่อ)
องค์ประกอบ

ประเด็น
1.4 เข้ าถึงสารสนเทศ
เนื ้อหาในสื่อและผู้ให้ บริการ
สารสนเทศ/ ผู้ให้ บริการสื่อ
(Access)

2. Evaluation
ความเข้ าใจ การ
ประเมินค่า
สารสนเทศและ
เนื ้อหาในสื่อ

2.1 ความเข้ าใจ
สารสนเทศและเนื ้อหาในสื่อ
(Understanding)
2.2 ประเมินค่า
(Assessment) สารสนเทศ
และเนื ้อหาในสื่อ รวมถึงผู้
ให้ บริการสารสนเทศและ
เนื ้อหาในสื่อ
2.3 ประเมินผล
(Evaluation) สารสนเทศ
และเนื ้อหาในสื่อ รวมถึงผู้
ให้ บริการสารสนเทศและ
เนื ้อหาในสื่อ
2.4 จัดระบบสารสนเทศ
และเนื ้อหาในสื่อ
(Organization)

สมรรถนะ (ความสามารถที่จะ)
4. เข้ าถึงสารสนเทศ เนื ้อหาในสื่อ
ที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและถูกจริยธรรม
รวมถึงการเข้ าถึงผู้ให้ บริ การ
สารสนเทศ/ ผู้ให้ บริการสื่อด้ วย
5. เข้ าใจความจาเป็ นของผู้
ให้ บริการสารสนเทศและเนื ้อหาใน
สื่อต่อสังคม
6. ประเมินค่า วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบสื่อสารออกมาและ
ประยุกต์ใช้ เกณฑ์ในการประเมิน
สารสนเทศ และเนื ้อหาในสื่อรวม
ถึงผู้ให้ บริการสารสนเทศและเนื ้อหา
ในสื่อ
7. ประเมินผลและพิสจู น์ความ
ถูกต้ องของสารสนเทศและเนื ้อหา
ในสื่อ รวมถึงผู้ให้ บริการสารสนเทศ
และเนื ้อหาในสื่อ
8. สังเคราะห์และจัดระบบ
สารสนเทศและเนื ้อหาในสื่อได้
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ตาราง 1 (ต่อ)
องค์ประกอบ
3. Creation
สร้ าง ใช้ ประโยชน์
และเฝ้าระวัง
สารสนเทศและ
เนื ้อหาในสื่อ

ประเด็น
3.1 การสร้ างความรู้และ
แสดงออกอย่างสร้ างสรรค์
(Creation)

สมรรถนะ (ความสามารถที่จะ)
9. สร้ างและผลิตความรู้
สารสนเทศและเนื ้อหาในสื่อใหม่ ๆ
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่
ด้ วยความสร้ างสรรค์และมี
จริยธรรม
3.2 การสื่อสารข้ อมูล
10. สื่อสารข้ อมูล เนื ้อหาผ่านสื่อ
เนื ้อหาผ่านสื่อ ความรู้อย่าง ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพบน
มีประสิทธิภาพบนพื ้นฐาน
พื ้นฐานกฎหมายและจริยธรรม
จริยธรรม (Communication) โดยใช้ ช่องทางและเครื่ องมือที่
เหมาะสม
3.3 การมีสว่ นร่วม
11. มีสว่ นร่วมกับสื่อโดยการ
(Participation) ในกิจกรรม แสดงออกความคิดเห็น การ
สาธารณะในฐานะพลเมือง สนทนาเพื่อมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ตื่นรู้ (active citizen)
และสร้ างความเข้ าใจระหว่าง
วัฒนธรรม ผ่านช่องทางที่
หลากหลายบนพื ้นฐานจริยธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.4 การเฝ้าระวัง
12. เฝ้าระวังผลกระทบของ
(Monitoring) อิทธิพลของ สารสนเทศเนื ้อหาในสื่อและข้ อมูล
สารสนเทศและเนื ้อหาในสื่อ ความรู้ตา่ ง ๆ ที่ถกู สร้ างและ
การผลิตและการใช้ ความรู้
เผยแพร่ขึ ้น รวมถึงผู้ให้ บริ การ
รวมถึงผู้ให้ บริ การสารสนเทศ สารสนเทศและเนื ้อหาในสื่อด้ วย
และเนื ้อหาในสื่อ

ที่มา: พีระ จิรโสภณและคณะ (2559).

21
สอดคล้ องกับ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550: 24); นัทธ์ หทัย อุบล (2552: 11);
โตมร อภิ วั น ทนากรและกลุ่ ม มานี ม านะ (2556); พรทิ พ ย์ เย็ น จะบก (2546: 113); และ
พนม คลี่ฉายา (2556) ที่ได้ จาแนกองค์ประกอบของการรู้ เท่าทันสื่อไว้ คล้ ายกันว่า ประกอบไป
ด้ วย ความเข้ าใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่าสื่อ และตระหนักถึงผลกระทบจากสื่อ
ลีฟวิงสโตน (Livingstone, 2004) ได้ สรุปองค์ประกอบที่จะเพิ่มทักษะการเท่าทันสื่อ
ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมตังแต่
้ สื่อเก่าจนถึงสื่อปัจจุบนั ได้ ดงั นี ้
1. การเข้ าถึงสื่อ หมายถึง ความสามารถที่บุคคลจะเข้ าถึงสื่อต่าง ๆ ได้ อย่าง
เต็มที่ โดยจะต้ องรับรู้ และเข้ าใจในความหมายได้ ซึ่งถือว่าเป็ นจุดแรกที่จะทาให้ เกิดทักษะการ
รู้เท่าทันสื่อ
2. การวิ เ คราะห์ หมายถึ ง เมื่ อ แต่ล ะบุค คลมี การเข้ า ถึ ง สื่ อ ได้ แ ล้ ว จะต้ อง
สามารถวิเคราะห์สื่อและความหมายที่ถูกประกอบสร้ างจากสื่อได้ ด้วย สามารถวิเคราะห์และ
เข้ าใจตังแต่
้ กระบวนการผลิตสร้ าง เทคนิค ภาษา การใส่ความหมาย เป็ นต้ น
3. การประเมิน หมายถึง เมื่อมีการเข้ าถึงสื่อและวิเคราะห์สื่อแล้ ว จะต้ องมีการ
ประเมินควบคูไ่ ป เพื่อทาการแยกแยะ และให้ คณ
ุ ค่ากับสิ่งที่เปิ ดรับว่าดีหรื อไม่ดี สามารถนาไปใช้
ให้ ก่อเกิ ดเป็ นประโยชน์ ต่ อผู้รับสารอื่ น ๆ มากน้ อยเพี ยงใด หรื อเกิ ดคุณค่าต่อจิ ตใจ อารมณ์
ความรู้สึก หรื อต่อสังคมหรื อไม่ ซึ่งในการประเมินนัน้ นับว่าเป็ นส่วนที่ยาก เพราะจะต้ องใช้ การ
ตัดสินใจที่อาศัยประสบการณ์ ความรู้และทักษะสูง เพื่อที่จะนามาเป็ นตัวรองรับเหตุและผลที่ได้
ทาการประเมินไป ซึ่งการประเมินในแต่ละสารแต่ละสื่อก็จะใช้ แนวทางที่แตกต่างกันออกไปตาม
ลักษณะของสาร และสื่อนัน้ ๆ
4. การสร้ างสรรค์เนื ้อหา หมายถึง ความสามารถในการสร้ างสรรค์เนื ้อหาอย่าง
เท่าทัน เพราะการรู้ เท่าทันสื่อนัน้ ไม่ใช่แต่เพียงสามารถเปิ ดรับสื่อ มีทักษะในการวิเ คราะห์และ
ประเมินสื่อ หากแต่ยงั จะต้ องมีทกั ษะในการสร้ างสรรค์สื่อออกไปอย่างเท่าทันด้ วย โดยจะต้ องรู้ ว่า
จะต้ องผลิตสารออกไปอย่างไร เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ไม่นามาซึ่งผลกระทบ
อันที่จะไม่ก่อให้ เกิดคุณค่าต่อสังคมและผู้ที่เปิ ดรับ นั่นคือ ต้ องมีความเข้ าใจในธรรมเนียมและ
จริยธรรมในการผลิตสารและส่งสาร
อุษา บิ ้กกิ ้นส์ (2555) ได้ กล่าวถึง ทักษะการเรี ยนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ ในหนังสือ รู้เท่าทัน
สื่อ ไว้ วา่ ทักษะการเรี ยนรู้เพื่อเท่าทันสื่อ มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
1. ความสามารถในการเข้ าถึง (The ability to Access)
o การได้ รับสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างเต็มที่ รวดเร็ว

22
o รั บ รู้ และเข้ าใจเนื อ้ หาของสื่ อ อย่ า งเต็ ม ที่ ท าความเข้ าใจอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
o สังเกต จดจา และเข้ าใจความหมายของคาศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิค
ต่าง ๆ ที่ใช้ ในการสื่อสาร
o ไม่ปักใจเชื่ อเนื อ้ หาข้ อมูลที่ ไ ด้ รับทันที ควรหาที่ ม าของข้ อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย
o เลื อ กข้ อมู ล คัด กรองข้ อมู ล ในส่ ว นที่ เ ราต้ องการ ให้ สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของเรา
2. ความสามารถในการวิเคราะห์วิพากษ์ (The ability to Analyze)
o ตีความเนื ้อหาสื่อตามองค์ประกอบและแบบฟอร์ มของสื่อแต่ละประเภทว่า
สิ่งที่สื่อนาเสนอนัน้ ส่งผลกระทบอะไรบ้ างต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ
o ใช้ พื ้นความรู้เดิมและประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ ้น
o ใช้ กลวิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้ แก่ การเปรี ยบเทียบ การหาความแตกต่าง
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง เหตุและผล การลาดับความสาคัญ ฯลฯ ในการตีความและคาดการณ์ผลที่
จะเกิด
3. ความสามารถในการประเมินคุณค่าของสื่อ (The ability to Evaluate)
o ประเมิ นคุณภาพของเนื อ้ หา ประเมิ นว่ามี คุณ ค่า ต่อผู้รั บสารมากน้ อ ย
เพียงใด ได้ แก่ คุณค่าทางใจ อารมณ์ ความรู้ สึก หรื อมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม
วัฒนธรรมหรื อประเพณี
o สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ผู้รับสารในด้ านใดได้ บ้าง
o สร้ างความเกี่ยวข้ องของเนื ้อหากับประสบการณ์ พร้ อมเสนอความเห็นใน
แง่มมุ ที่หลากหลาย
4. ความสามารถในการสร้ างสรรค์ หรื อ สื่ อ สาร (The ability to Create or
Communicate information in a variety of form) หมายถึง การเรี ยนรู้สื่อ รวมถึงการพัฒนาทักษะ
การสร้ างสื่อในแบบฉบับของตนเอง ขึน้ มา เมื่อผู้เรี ยนมี ความรู้ ความเข้ าใจ สามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได้ อย่างถ่องแท้ แล้ ว ก็จะต้ อง วางแผน เขียนบท ค้ นคว้ าข้ อมูลเนือ้ หามา
ประกอบ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ หรื อ สื่อสาร เนือ้ หาโดย การเขียนบรรยายความคิด
ใช้ คาศัพท์ เสียง หรื อ การสร้ างภาพให้ มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ หลากหลาย โดยแยก
วิธีการสร้ างสื่อให้ ออก ดังนี ้
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o การระดมสมอง วางแผน เรี ยบเรี ยง และแก้ ไข
o ใช้ ภ าษาเขี ย นและภาษาพูด อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด ตามหลัก ของ
ภาษาศาสตร์
o สร้ างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่
กาหนดไว้
o ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารในการวางโครงสร้ างของเนื ้อหา
ปกรณ์ ประจันบาน และ อนุชา กอนพ่วง (2558: 33-37) ได้ สงั เคราะห์นิยามและ
องค์ ป ระกอบของทัก ษะการรู้ เท่า ทัน สื่ อ ตามแนวคิด ขององค์ ก รและนัก วิ ช าการมาสร้ างเป็ น
พฤติกรรมบ่งชี ้ไว้ ตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี ้
ตาราง 2 แสดงพฤติกรรมบ่งชี ้จาแนกตามองค์ประกอบทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
ทักษะการเข้ าถึง
(Access Skill)

นิยาม
ความสามารถของนักเรี ยนเกี่ ยวกับ
ความรู้ ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่
นั ก เรี ยนแสดงออกถึ ง การสร้ าง
โอกาสให้ ตนได้ รับสื่อประเภทต่าง ๆ
อย่างเต็ม ที่ รวดเร็ ว สามารถรั บรู้
เข้ าใจเนือ้ หาของสื่อประเภทต่าง ๆ
ได้ อ ย่า งเต็ม ความสามารถ มี ก าร
แสวงหาข่ า วสารได้ จ ากสื่ อ หลาย
ประเภทและไม่ถูก จ ากัด อยู่กับ สื่ อ
ประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป
มีความสามารถในการเก็ บข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ พร้ อม

พฤติกรรมบ่งชี ้
1) สร้ างโอกาสให้ ต นได้ รั บสื่ อ
ประเภทต่าง ๆ อย่างเต็มที่ โดย
สามารถพัฒนากลยุทธ์ เพื่ อหา
ต าแหน่ ง ที่ ม าของข้ อมู ล จาก
แหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย
2) สามารถรั บ รู้ และเข้ าใจ
เนื ้อหาของสื่อประเภทต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มความสามารถ และมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ โดยการอ่ า น
เนื อ้ หาจากสื่ อ นั น้ ๆ และท า
ความเข้ าใจอย่างถ่องแท้
3) แสวงหาข้ อมู ล ข่ า วสารได้
จาก
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ตาราง 2 (ต่อ)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
ทักษะการเข้ าถึง
(Access Skill)

นิยาม
ทั ง้ ท าความเข้ าใจความหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอ่านเนื ้อหา
จากสื่ อ นัน้ ๆ และท าความเข้ าใจ
อย่ า งถ่ อ งแท้ จดจ าและเข้ าใจ
ความหมายของคาศัพ ท์ สัญลักษณ์
และเทคนิคที่ใช้ ในการสื่อสาร
ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ก ล ยุ ท ธ์ เ พื่ อ ห า
ตาแหน่งที่มาของข้ อมูลจากแหล่งต่าง
ๆ ที่ ห ลากหลาย และสามารถเลื อ ก
กรองข้ อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ให้ สอดคล้ องกั บ วั ต ถุ ป ระสง ค์ ที่
ต้ องการ

องค์ประกอบที่ 2
ทักษะการวิเคราะห์
(Analyze Skill)

ความสามารถของนักเรี ยนเกี่ ย วกับ
ความรู้ ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่
นัก เรี ย นแสดงออกถึ ง การบอกหรื อ
อธิ บ ายเพื่ อ แยกแยะข้ อ เท็ จ ข้ อ จริ ง
ข้ อเสนอเกินจริ ง ความคิดเห็น ข้ อดี
ข้ อ เสี ย และการโน้ ม น้ า วจูง ใจจาก
การนาเสนอของสื่อ รวมถึงสามารถ
ทบทวนผลดี ผลเสีย และผลกระทบ
ที่มีต่อตนเองและผู้อื่นจากการเลื อ ก
รับข้ อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ และ
สามารถบอกหรื อ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์
แฝงของสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อย่าง

พฤติกรรมบ่งชี ้
สื่ อ หลายประเภทและไม่ ถู ก
จ ากั ด อยู่ กั บ สื่ อ ประเภทใด
ประเภทหนึง่ มากเกินไป
4) มีความสามารถในการเก็บ
ข้ อมูล คัดกรองข้ อมูลประเภท
ต่ า ง ๆ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ค ว า ม
ต้ องการ และเป็ นประโยชน์
5) จดจาและเข้ าใจความหมาย
ของคาศัพท์ สัญลักษณ์ และ
เทคนิคที่ใช้ ในการสื่อสารจาก
สื่ อ แต่ ล ะประเภทได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1) บ อ ก ห รื อ อ ธิ บ า ย เ พื่ อ
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ เ ท็ จ ข้ อ จ ริ ง
ข้ อเสนอเกินจริ ง ความคิดเห็น
ข้ อดี ข้ อเสีย และการโน้ มน้ าว
จูงใจจากการนาเสนอของสื่อ
2) ส า ม า ร ถ ท บ ท ว น ผ ล ดี
ผลเสี ย และผลกระทบที่ มี ต่อ
ตนเองและผู้อื่นจากการเลื อก
รับข้ อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
3) บอกหรื อ อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก แ ล ะ
วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ฝงของสื่ อ ใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ อง
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ตาราง 2 (ต่อ)
องค์ประกอบ

นิยาม
พฤติกรรมบ่งชี ้
ถูกต้ อง ครอบคลุมครบถ้ วน รวมถึง ครอบคลุมครบถ้ วน
สามารถให้ เหตุผลสนับสนุนได้ อย่าง 4) สามารถให้ เหตุผลสนับสนุน
สมเหตุสมผล
ผลการวิเคราะห์สื่อของตนเอง
ได้ อย่างสมเหตุสมผล
องค์ประกอบที่ 3
ความสามารถของนักเรี ยนเกี่ ยวกับ 1) ตัดสินใจเชื่อหรื อไม่เชื่อ เลือก
ทักษะการประเมินสื่อ ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่ รั บ หรื อ ปฏิ เ สธข้ อมูล ข่ า วสาร
(Evaluate Skill)
นักเรี ยนแสดงออกถึง การตัดสิน ใจ จากสื่ อ ต่า ง ๆ ที่ บุค คลเปิ ด รั บ
เชื่อหรื อไม่เชื่อ เลือกรับหรื อปฏิเสธ แ ล ะ ไ ด้ ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ข้ อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ที่บคุ คล วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พื่ อ แ ย ก แ ย ะ
เปิ ดรับ และได้ ผา่ นกระบวนการ
สารสนเทศที่ สร้ างสรรค์ แ ละมี
วิเคราะห์เพื่อแยกแยะสารสนเทศที่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองและผู้อื่น
สร้ างสรรค์และมีประโยชน์ตอ่ ตนเอง ตามจุดมุง่ หมายที่ได้ ตงไว้
ั้
และผู้อื่นตามจุดมุ่งหมายที่ได้ ตงไว้
ั้
2) สามารถตี ค วามและแปล
โ ด ย ส า ม า ร ถ ตี ค ว า ม แ ล ะ แ ป ล ความหมายของข้ อมูลข่าวสาร
ความหมายของข้ อมูลข่าวสารที่สื่ อ ที่สื่อต้ องการนาเสนอ หรื อแอบ
ต้ องการนาเสนอ หรื อแอบแฝงมาใน แฝงมาในลัก ษณะต่า ง ๆ เพื่ อ
ลั ก ษณะต่ า ง ๆ เพื่ อ น าไปสู่ ก าร นาไปสู่การตัดสินคุณค่า ความ
ตั ด สิ น คุ ณ ค่ า ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ถูกต้ อง เหมาะสม และคุณภาพ
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ของสารสนเทศที่ได้ รับจากสื่อ
ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ไ ด้ รั บ จ า ก สื่ อ บ น 3) ตัดสินคุณค่า ความถูกต้ อง
พื ้นฐานของประสบการณ์เดิมอย่าง เหมาะสม และคุ ณ ภาพของ
มีคุณธรรม จริ ยธรรม และหลักการ สารสนเทศที่ ไ ด้ รั บ จากสื่ อ บน
ประชาธิปไตย
พื น้ ฐานของประสบการณ์ เ ดิม
อย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และ
หลักการประชาธิปไตย
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ตาราง 2 (ต่อ)
องค์ประกอบ
นิยาม
องค์ประกอบที่ 4
ความสามารถของนักเรี ยนเกี่ ยวกับ
ทักษะการสร้ างสรรค์ ความรู้ ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่
(Create Skill)
นักเรี ยนแสดงออกถึงการออกแบบ
เพื่อนาเสนอข้ อมูลสารสนเทศ องค์
ความรู้ และความคิ ด เห็ น ของตน
ผ่ า น สื่ อ ที่ ผ่ า น ก า ร เ ลื อ ก อ ย่ า ง
เหมาะสมและหลากหลายรูปแบบได้
อย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และอยู่
บนพื ้นฐานของความรับผิดชอบและ
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ต น เ อ ง มี
ความสามารถในการเป็ นผู้ผลิตสื่อที่
ผ่านการวางแผน เขียนบท และ
ค้ นคว้ าข้ อมู ล เนื อ้ หาเพื่ อ น ามา
ประกอบตามเทคโนโลยีของสื่อหรื อ
รู ป แบบของสื่ อ แต่ ล ะประเภทได้
อย่ า งเหมาะสม ท าให้ ได้ สื่ อ ที่ จ ะ
สามารถสื่อสารได้ ตามวัตถุประสงค์
ของตน รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีตา่ ง
ๆ ของสื่อเพื่อแก้ ไข และเผยแพร่สาร
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ รวมถึงการ
แสดงความเห็ น และเสนอแนะ
ความคิดของตนอย่างสร้ างสรรค์ใน
ก า ร วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ต่ อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ ค่านิยม ความเชื่อ ความ
คิดเห็น ข้ อเท็จจริ ง การโน้ มน้ าวจูง
ใจ การโฆษณาชวนเชื่อ และ

พฤติกรรมบ่งชี ้
1) ออกแบบเพื่ อ น าเสนอ
ข้ อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้
และความคิดเห็นของตนผ่าน
สื่ อที่ ผ่ า นก าร เลื อ ก อ ย่ า ง
เหมาะสมและหลากหลาย
รูปแบบ
2) นาเสนอข้ อมูลข่าวสารและ
สารสน เทศด้ วยสื่ อ อ ย่ า ง
เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา และอยู่
บ น พื ้ น ฐ า น ข อ ง ค ว า ม
รับผิดชอบและจริ ยธรรมของ
ตนเอง
3) ผลิตสื่อที่ผ่านการวางแผน
เขี ย นบท และค้ น คว้ า ข้ อ มูล
เนื อ้ หาเพื่ อ น ามาประกอบ
ตามเทคโนโลยี ข องสื่ อ หรื อ
รู ปแบบของสื่อแต่ละประเภท
ได้ อย่างเหมาะสม และทาให้
ไ ด้ สื่ อ ที่ สื่ อ ส า ร ไ ด้ ต า ม
วัตถุประสงค์ของตน
4) ใช้ เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ของสื่อ
เพื่อแก้ ไข และเผยแพร่ สารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5) แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ
เสนอแนะความคิ ด ของตน
อย่างสร้ างสรรค์ในการ
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ตาราง 2 (ต่อ)
องค์ประกอบ

นิยาม
ข้ อเสนอเกินจริงที่นาเสนอหรื อแฝง
มากับสื่อที่ตนเองได้ เปิ ดรับ

องค์ประกอบที่ 5
ทักษะการมีสว่ นร่วม
(Participate Skill)

ความสามารถของนักเรี ยนเกี่ ยวกับ
ความรู้ ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่
นัก เรี ย นแสดงออกถึ ง การเข้ าไปมี
ส่วนร่ วมในการวิพากษ์ แสดงความ
คิ ด เห็ น ท างานร่ วมกั น และใช้
ประโยชน์ จ ากสื่ อ ของผู้ อื่ น เพื่ อ
น าไปสู่ เ ผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ า วสารใน
ลัก ษณะต่า ง ๆ ที่ ถูก ต้ อ งและเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม และการมี
ปฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้อื่ น ในการวิ พ ากษ์
และแสดงความคิดเห็นต่อสื่อต่าง ๆ
อย่างเปิ ดเผยบนพืน้ ฐานของความ
รับผิดชอบและจริ ยธรรม รวมถึงการ
เปิ ดโอกาสให้ บุคคลอื่นเข้ ามามีส่วน
ร่ ว มในการวิ พ ากษ์ แสดงความ
คิ ด เห็ น ท างานร่ วมกั น และใช้
ประโยชน์ จ ากสื่ อของตนอย่ า ง
เหมาะสม

พฤติกรรมบ่งชี ้
วิพากษ์วิจารณ์ตอ่ ข้ อมูล
สารสนเทศ ค่านิยม ความเชื่อ
ความคิดเห็น ข้ อเท็จจริง การ
โน้ มน้ าวจูงใจ การโฆษณา
ชวนเชื่อ และข้ อเสนอเกินจริ ง
ที่นาเสนอหรื อแฝงมากับสื่อที่
ตนเองได้ เปิ ดรับ
1) มี ส่ว นร่ ว มในการวิ พ ากษ์
แสดงความคิ ด เห็ น ท างาน
ร่ วมกัน และใช้ ประโยชน์ จาก
สื่ อ ข อ ง ผู้ อื่ น เ พื่ อ น า ไ ป สู่
เผยแพร่ ข้ อมู ล ข่ า วสารใน
ลักษณะต่าง ๆ ที่ถูกต้ องและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
2) มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ อื่ น ใน
การวิพากษ์ และแสดงความ
คิ ด เห็ น ต่ อ สื่ อ ต่ า ง ๆ อย่ า ง
เปิ ดเผยบนพื ้นฐานของความ
รับผิดชอบและจริยธรรม
3) เปิ ดโอกาสให้ บุคคลอื่นเข้ า
มามี ส่ว นร่ ว มในการวิ พ ากษ์
แสดงความคิ ด เห็ น ท างาน
ร่ วมกัน และใช้ ประโยชน์ จาก
สื่อของตนอย่างเหมาะสม

ที่มา : ปกรณ์ ประจันบาน; และอนุชา กอนพ่วง (2558: 33-37)
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จะเห็นได้ ว่าทังองค์
้ กรต่างประเทศและนักวิชาการต่างก็ได้ จาแนกองค์ประกอบของ
การรู้ เท่าทันสื่ อไว้ ใกล้ เ คียงและสอดคล้ องกัน นั่นคือ ความเข้ าใจ การเข้ าถึง การวิเคราะห์
การประเมิน การนาไปใช้ และความตระหนักรู้ ซึ่งถ้ าหากขาดองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี ้ในการ
รู้ เท่าทันในสื่อทัง้ ที่เราเปิ ดรับและส่งต่อ ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลข่าวสาร ภาพ เสียง วิดีโอ เราก็จะ
อาจจะตกอยูใ่ ต้ การครอบงาทางความคิดของสื่อได้ และเมื่อพิจารณาดูจะเห็นว่า นักวิชาการส่วน
ใหญ่จะสังเคราะห์แนวคิดหลาย ๆ แนวคิดจากหลายองค์กรมารวมกัน ตามจุดมุง่ หมายเหมือนกัน
1.4 แนวทางการพัฒนาเพื่อการรู้ เท่ าทันสื่อ
Media Literacy : Key Concept Model เป็ นการแสดงองค์ประกอบที่ ส าคัญ ของ
การเรี ยนรู้ เท่าทันสื่ อ ซึ่ง การศึกษานี ไ้ ด้ ถูก บรรจุไ ว้ ใ น “ประกาศหลักสูตรการเรี ย นการสอน”
(Curriculum Statement) ของสถาบันภาพยนต์แห่งอังกฤษ จัดพิมพ์ขึ ้นในปี 1989 และ 1991
ซึ่งแบบจาลองนีเ้ ป็ นการทาความเข้ าใจในภาพรวม (Conceptual understanding) ในรู ปแบบ
แนวคิดหลัก (Key concept) แนวคิดนีท้ าให้ การศึกษาสื่อยัง คงความทันสมัยไว้ ได้ ตลอดและ
สามารถตอบสนองต่อความสนใจและประสบการณ์ ของผู้เรี ยนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้
จุดหมายหลักของแนวคิดนี ้คือการจัดโครงสร้ างทฤษฎีที่สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กบั สื่อทังหมดที
้
่มีอยู่
ในปั จจุบนั สามารถใช้ ได้ กับสื่อเก่าอย่างวรรณกรรมได้ เป็ นอย่างดี ประกอบด้ วยองค์ประกอบ
ต่อไปนี ้ (โครงการ การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ. 2547)
1. เจ้ าของสื่อ (Media Agencies) ใครกาลังสื่อสารอะไรออกไป เพราะอะไรใคร
ผลิตเนื ้อหา บทบาทในกระบวนการผลิต สถาบันสื่อ เศรษฐศาสตร์ และอุดมการณ์ จนตนาและ
ผลลัพธ์
2. ประเภทสื่ อ (Media Categories) ประเภทของสื่ อ คื อ อะไรสื่ อ ที่ มี อ ยู่
หลากหลายประเภท เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนต์ อินเตอร์ เน็ต ฯลฯ หรื ออาจจาแนกประเภท
ของสื่อ เช่น สารคดี โฆษณา ข่าว ฯลฯ หรื อจากรูปแบบของสื่อ เช่น นิยายวิทยาศาสตร์ ละคร
บทความ ฯลฯ
3. เทคโนโลยีของสื่อ (Media Technologies) สื่อถูกผลิตขึ ้นมาได้ อย่างไรชนิด
ของเทคโนโลยีที่มี วิธีการใช้ เทคโนโลยี ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยี
ของผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ า
4. ภาษาของสื่อ (Media Languages) เราจะเข้ าใจความหมายได้ อย่างไรสื่อ
สร้ างความหมายอย่างไร สร้ างรหัสและแบบแผนอย่างไร มีโครงสร้ างการเล่าเรื่ องอย่างไร
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5. ผู้เปิ ดรับสื่อ (Media Audiences) ใครเป็ นผู้รับสารและพวกเขาเข้ าใจสารนัน้
ว่าอย่างไรผู้เปิ ดรับสื่อถูกกาหนด ถูกสร้ าง ได้ รับการส่งถึงและเข้ าถึงสื่อได้ อย่างไร ผู้เปิ ดรับสื่อ
ค้ นหา เลือก บริโภคและตอบสนองต่อเนื ้อหาของสื่ออย่างไร
6. การนาเสนอของสื่อ (Media Representations) สื่อนาเสนอเนือ้ หาอย่างไร
ความสัมพันธ์ ระหว่างเนื ้อหาและสถานที่ ผู้คน เรื่ องราวเหตุการณ์ ความคิด รู ปแบบ และผล
สืบเนื่องจากการนาเสนอเนื ้อหา
การพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อเป็ นสิ่งที่กระทาได้ โดยการเรี ยนรู้ และพัฒนาทักษะอย่าง
ต่อเนื่ อง พอตเตอร์ (จิ นตนา ตันสุวรรณนนท์ , 2550: 24 อ้ างอิง จาก Potter. 1998: 10-13)
ได้ ก ล่า วว่า การพัฒ นาหรื อ เพิ่ ม ระดับ การรู้ เท่า ทัน สื่ อ ให้ ม ากขึน้ จะต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบส าคัญ
2 ประการ คือ
1. ข่า วสาร (Information) จัด เป็ น ส่ว นประกอบส าคัญ ในโครงสร้ างความรู้
ข่าวสารที่ชว่ ยยกระดับการรู้เท่าทันสื่อต้ องเป็ นข่าวสารที่มีความลึกและความกว้ าง ไม่ใช่ร้ ูแค่เพียง
ผิวเผินหรื อรู้ แค่ว่า ใครทาอะไร ที่ไหน แต่ต้องรู้ ถึงขัน้ อย่างไรและทาไม โดยข่าวสารที่ควรรู้
ประกอบด้ วย ข่าวสารที่ควรรู้เกี่ยวกับสื่อและข่าวสารเกี่ยวกับโลกความเป็ นจริง
- ข่าวสารที่ควรรู้ เกี่ ยวกับสื่ อ ได้ แก่ วิธีการทางานของผู้ผลิตสื่ อ รู ปแบบ
เนื ้อหา ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ ต้ นกาเนิด รูปแบบการพัฒนา และเข้ าใจว่าสื่อมองผู้รับ
สื่ออย่างไร
- ข่ า วสารเกี่ ย วกับ โลกความเป็ น จริ ง ได้ แ ก่ ข่ า วสารข้ อ เท็ จ จริ ง ต่า ง ๆ
เกี่ยวกับโลก ข่าวสารเกี่ยวกับสังคม
2. ทักษะ (Skills) เป็ นทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
- ทักษะขันพื
้ ้นฐาน (Rudimentary Skills) ใช้ ในการควบคุมการเปิ ดรั บสื่อ
การรู้ สัญลักษณ์ และความหมายในระดับพืน้ ฐาน ทาให้ เ รารับข่าวสารแล้ วเราเข้ าใจในสิ่งที่สื่อ
นาเสนอ
- ทักษะขัน้ สูง (Advanced Skills) ช่วยให้ เราตีความหมายของสื่อได้ ดีขึ ้น
ซึ่ง ต้ อ งมี ก ารคิ ด อย่า งมี วิ จ ารณญาณ ทัก ษะเหล่า นี ไ้ ด้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ การเปรี ย บเที ย บ
การหาความแตกต่าง การประเมิน การสังเคราะห์และการเห็นคุณค่า
สอดคล้ องกับ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2546: 113) ที่เห็นว่า การเรี ยนรู้การรู้เท่าทันสื่อ
จะต้ องพัฒ นาทักษะหลายอย่างทัง้ ทางด้ านของการคิดวิเคราะห์ การตีความ การวิพ ากษณ์
วิจารณ์ ต้ องเรี ยนรู้ที่จะพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสื่อให้ กว้ างมากขึ ้น ซึ่งจะช่วยทาให้ เข้ าใจขอบเขต
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และความหลากหลายของสื่อ และยังได้ นาเสนอวิ ธีปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของสื่อออกเป็ น 5 ข้ อด้ วยกัน คือ
1. ใครคือผู้ส่งสาร (Sender) หรื อผู้ผลิตสื่อการวิเคราะห์ผ้ สู ่งสารจะทาให้ ทราบ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารนัน้ ๆ เช่น ถ้ าผู้ผลิตสื่อคือบริ ษัทผู้ผลิตสินค้ า วัตถุประสงค์ก็เพื่อ
ส่งเสริ มการขาย ถ้ าผู้ผลิตสื่อคือรัฐบาลอาจมีวตั ถุประสงค์เพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ ซึ่งจะทาให้
ทราบได้ อย่างชัดเจนว่าสินค้ า บริ การหรื อข้ อมูลข่าวสารที่แท้ จริ งที่ผ้ สู ่งสารต้ องการสื่อมาคืออะไร
เพื่อเราจะสามารถตรวจสอบได้ ว่าสินค้ า บริ การ หรื อข้ อมูลข่าวสารนันเป็
้ นจริ งตามที่ผ้ สู ่งสารได้
บอกไว้ หรื อไม่
2. สื่ออะไรที่ผ้ สู ง่ สารใช้ (Media)การใช้ สื่อแต่ละประเภทให้ ผลกระทบต่อผู้รับสื่อ
แตกต่างกัน เพราะธรรมชาติของแต่ละสื่อไม่เหมือนกัน เช่น โทรทัศน์มีทงภาพเครื
ั้
่ องไหวและ
เสียง วิทยุมีเฉพาะเสียง หนังสือพิมพ์ไม่มีภาพเคลื่อนไหวไม่มีมีเสียงแต่สามารถพกพาไปได้ ทกุ ที่
ผู้รับสารจากสื่อแต่ละประเภทก็จะได้ อารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันไปด้ วย
3. ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นผู้รับสื่อ (Receiver) เมื่อทราบแล้ วว่าใครคือผู้ส่ง
สาร และใช้ สื่ออะไรในการส่งสาร เราก็จะสามารถพิจารณาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของสื่อได้
ว่าคือใคร เช่น ถ้ าผู้ผลิตสื่อคือบริ ษัทครี ม Whitening กลุ่มเป้าหมายต้ องเป็ นกลุม่ คนที่กลัวผิวดา
ถ้ าผู้ผ ลิ ต สื่ อ คื อ บริ ษั ท เครื่ อ งดื่ ม ชู ก าลัง กลุ่ม เป้า หมายต้ อ งเป็ น กลุ่ม ผู้ ใช้ แ รงงาน เป็ น ต้ น
นอกจากนันยั
้ งสามารถตรวจสอบได้ ว่าเงื่อนไขของกลุม่ เป้าหมายแต่ละกลุม่ มีอายุ เพศ การศึกษา
ประสบการณ์ สังคม พื ้นฐานวัฒนธรรมเป็ นอย่างไร เพื่อที่จะได้ ทราบว่าคนกลุ่มนันมี
้ แนวโน้ ม
อย่างไรต่อสื่อ หรื อมีโอกาสตีความสื่อไปในทางใดได้ บ้าง
4. ข้ อมูลข่าวสารที่แท้ จริ งของสื่อคืออะไร (Message) ผู้รับสารต้ องพยายาม
อ่านสื่อให้ ออกว่าผู้ส่งสารต้ องการสื่ออะไร แม้ บางอย่างจะบอกข้ อมูลที่ไม่ชัดเจน มีการสร้ าง
ภาพลักษณ์ สร้ างค่านิยมหรื อสร้ างกระแสบางอย่าง แต่เมื่อเราผ่านการพิจารณามาแล้ วว่าใครคือ
ผู้ผลิตสื่อ สื่อนันมี
้ ธรรมชาติอย่างไรและมีเทคนิคอย่างไร ตลอดจนรู้ กลุ่มเป้าหมายของสื่ อแล้ ว
จะสามารถทาให้ เรารู้วา่ ข้ อมูลข่าวสารที่สื่อต้ องการจะนาเสนอคืออะไร
5. การประเมิ น ค่า (Evaluation) ในกรณี ที่ ข้ อ มูล ข่า วสารที่ สื่ อ น าเสนอไม่ไ ด้
กระทบต่อ ความรู้ สึ ก หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ชี วิ ต เรามากนัก การรู้ เท่า ทัน สื่ อ ก็ ค งเป็ น การคิ ดแบบ
ทันทีทนั ใดเพื่อการฝึ กฝนและพัฒนาทัก ษะด้ านการคิดวิเคราะห์ประเมินค่าเบื ้องต้ น คือ เพื่อการ
รับรู้ สร้ างความสนใจ แต่เมื่อใดที่สื่อนันเข้
้ ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา เราจะสามารถนาผลการ
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วิเคราะห์มาประเมินคุณค่าและเป็ นแนวทางในการตัดสินใจว่าเราเลือกที่จะรับ เลือกที่จะใช้ หรื อ
เลือกที่จะเชื่อตามสิ่งที่สื่อนันน
้ าเสนอได้ อย่างมีสติตอ่ ไป
ศูนย์การรู้เท่าทันสื่อ (Center for media Literacy) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรู้เท่าทัน
สื่ อ โดยก าหนดเป็ นค าถามส าคัญ 5 ข้ อ เพื่ อ น าไปวิ เ คราะห์ สื่ อ ไว้ ดัง นี ้ (Center for media
Literacy, 2011)
1. ความเป็ นเจ้ าของผลงาน (Authorship) ใครคือผู้สร้ างข่าวนี ้ เป็ นแนวคิด
เกี่ยวกับการพิจารณาการประกอบสร้ าง ซึ่งเกี่ยวข้ องกับความเข้ าใจว่าเนื ้อหาของสื่ออาจมี การ
นาเสนอที่ไม่เป็ นกลาง โดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ต ป้ายประกาศ
ซึ่งผู้เขียนอาจจะเป็ นคนเดียวหรื อหลายคนก็ได้ และตัวเลือกเกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาของสื่อที่ได้ ผ่าน
การคัดเลือกให้ เผยแพร่หรื อมีเนื ้อหาเพียงบางส่วนได้ รับเลือกให้ เผยแพร่เท่านัน้
2. รูปแบบ (Format) อะไรคือวิธีการที่ใช้ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้รับสารนี ้เป็ น
แนวคิดเกี่ยวกับการสารวจรูปแบบของเนื ้อหาของสื่อและวิธีการประกอบสร้ าง มีการใช้ คา ดนตรี
แสง สี การเคลื่อนไหว มุมกล้ องและอื่ น ๆ ซึ่งรู ปแบบการสื่ อสารขึน้ กับภาษาเชิง สร้ างสรรค์
เป็ น การสื่ อ สารจากสิ่ ง ที่ เ ห็ น ซึ่ง สามารถสื่ อ ความหมายที่ ห ลากหลายและสร้ างความเข้ าใจ
ไ วยากรณ์ วากยสั ม พั น ธ์ และระบบค าอุ ป มาข อง สื่ อโ ดยเ ฉพ าะภ าษ าที่ ม อ ง เ ห็ น
(Visual Language)
3. ผู้รับสาร (Audience) ผู้รับสารที่แตกต่างกันมีความเข้ าใจข่าวสารที่แตกต่าง
กันอย่างไรเป็ นแนวคิดเกี่ยวกับการมีปฏิสมั พันธ์ของผู้รับสารกับสื่อที่ใช้ ในการดาเนินชีวิต ซึ่งความ
แตกต่างทางความคิดมีอิทธิพลต่อการตีความเนื ้อหาของสื่อที่หลากหลายและความคิดที่คล้ ายกัน
จะสร้ างความเข้ าใจให้ เ กิ ดขึน้ ได้ บุคคลแต่ละคนรั บสารจากสื่ อที่ แตกต่างกัน โดยขึน้ อยู่กับ
ประสบการณ์ ของบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา การอบรมเลีย้ งดู เป็ นต้ น แนวคิด นี ใ้ ห้
ความสาคัญต่อความเข้ าใจว่าผู้ผลิตสื่อกาหนดกลุ่มเป้าหมายของประชากรที่มีความแตกต่างกัน
อย่างไร โดยการตีความของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน แต่ผ้ รู ับสารต้ องคิดผ่านการประกอบสร้ าง
ของเนื ้อหาของสื่อและยืนยันการตีความด้ วยหลักฐาน
4. เนื ้อหา (Content) อะไรคือรู ปแบบการดาเนินชีวิต ค่านิยมและทัศนคติที่มี
การนาเสนอหรื อตัดออกจากข่าวสารนี ้เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับเนื ้อหาของสื่อที่ผ่านการประกอบสร้ าง
และเป็ นตัวเลือกที่สะท้ อนค่านิยม ทัศนคติและมุมมองของบุคคลในการประกอบสร้ าง ซึ่งสิ่ง
เหล่า นี แ้ ฝงอยู่ใ นรายการโทรทัศ น์ ภาพยนตร์ แ ละโฆษณา รวมทัง้ สามารถระบุแ หล่ง ที่ เ ป็ น
ทางเลือกทัง้ ข่าวสารและความบันเทิง และประเมินตัวเลือกที่มีค่านิยมแฝงอยู่ ผู้รับสารต้ องมี
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ทักษะการตังค
้ าถามและระบุคา่ นิยมที่ชดั เจนและค่านิยมที่ซ่อนเร้ นในการนาเสนอผ่านสื่อทังที
้ ่เป็ น
ข่าวสาร ความบันเทิงและอินเทอร์ เน็ตซึ่งจะช่วยให้ ผู้รับสารสามารถตัดสินใจในการยอมรับหรื อ
ปฏิเสธข่าวสารทังหมดได้
้
5. จุดมุ่งหมาย (Purpose) ทาไมจึงมีการเผยแพร่ข่าวสารนี ้เป็ นแนวคิดเกี่ยวกับ
การพิจารณาที่เหตุจูงใจ (Motive) และจุดมุ่งหมายของเนื ้อหาของสื่อ เนื่องจากข่าวสารผ่านสื่อ
อาจมีอิทธิพลจากเงิน ความเป็ น อิสระและอุดมการณ์ แต่ผ้ รู ับสารจะต้ องพิจารณาวัตถุประสงค์
เชิงเนื ้อหาที่มีลกั ษณะเป็ นการแจ้ งให้ ทราบ การโน้ มน้ าวหรื อความบันเทิง ซึ่งสื่อจานวนมากมัก
สร้ างขึ ้นในเชิงธุรกิจ จะเห็นได้ จากสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่ให้ ความสาคัญกับการลงโฆษณา
เป็ นลาดับต้ น ๆ
สมาคมแห่ ง ชาติเ พื่ อการศึกษาการรู้ เท่าทันสื่ อ (National Association for Media
Literacy Education หรื อ NAMLE) ได้ จัดทาหลักการพื น้ ฐานของการศึกษาการรู้ เท่าทัน สื่ อใน
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ( Core Principles of Media Literacy Education in the United States)
มีจดุ มุง่ หมายเพื่อพัฒนาประชาชนทุกช่วงวัยให้ มีความสามารถในการสืบเสาะและการแสดงออกที่
เกี่ ย วข้ องกั บ สื่ อ และการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ จนกลายเป็ นผู้ที่ มี ค วามคิ ด เชิ ง วิ เ คราะห์ ผู้ สื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็ นพลเมืองที่มีความกระตือรื อร้ น โดยกาหนดวิธีการสอนที่ม่งุ พัฒนาประชาชน
ให้ มีความคิดอย่างมีวิ จารณญาณ 6 ประการ ดังนี ้ (National Association for Media Literacy
Education, 2013)
1. การสืบเสาะอย่างกระตือรื อร้ นและการคิดวิเคราะห์เกี่ ยวกับข่าวที่ได้ รับและ
สร้ างขึ ้น ประกอบด้ วยการเรี ยนรู้กระบวนการวิเคราะห์สื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาว่าเนื ้อหา
ของสื่อทุกประเภทมาจากการประกอบสร้ าง สื่อแต่ละประเภทมีลกั ษณะ จุดเด่นและภาษาที่ใช้ ใน
การประกอบสร้ างที่ แตกต่างกัน เนื อ้ หาของสื่ อถูกสร้ างขึน้ เพื่ อจุดมุ่ง หมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยส่วนมากมีจดุ มุง่ หมายเพื่อผลกาไรและหรื ออานาจ เนื ้อหาของสื่อมีคา่ นิยมและทัศนคติแฝงอยู่
ประชาชนใช้ ทกั ษะ ความเชื่อและประสบการณ์ส่วนตัวเพื่ อประกอบสร้ างความหมายจากเนือ้ หา
ของสื่ อ อี ก ทัง้ สื่ อ และเนื อ้ หาของสื่ อ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ ความเชื่ อ ทัศ นคติ ค่า นิ ย ม พฤติก รรมและ
กระบวนการในระบอบประชาธิปไตย การตังค
้ าถามเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจเนื ้อหาของสื่อในเชิงลึก
ซึ่งเป็ นการฝึ กการคิดเชิงวิเคราะห์ การฝึ ก การใช้ หลักฐานที่เป็ นเอกสารและฝึ กการอภิปรายเพื่อ
สนับสนุนข้ อสรุ ปอย่างมีเหตุผล และการฝึ กการวิเคราะห์สื่อจากมุมมองของผู้เรี ยนด้ วยการชม
วีดทิ ศั น์หรื อภาพยนตร์ และการอ่านหนังสือหรื อคูม่ ือต่าง ๆ
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2. การขยายแนวคิดของการอ่านออกเขียนได้ ในสื่อทุกรู ปแบบ ประกอบด้ วยการ
มุ่งเน้ นการวิเคราะห์และการแสดงออกของผู้เรี ยน การแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านสื่อใน
หลากหลายรู ป แบบ พร้ อมทัง้ เชื่ อมโยงความเข้ าใจและสร้ างข้ อ สรุ ปจากสื่ อ ที่ เ ห็น หรื อ ได้ ยิ น
การบูรณาการในเนือ้ หาของรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร การใช้ สื่อที่นาเสนอเนื ้อหาในขอบเขต
กว้ าง ๆ และเป็ นสื่อที่ไ ด้ รับความนิยม การใช้ ห้องเรี ยนที่มีความพร้ อมในด้ านเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
วิเคราะห์และการผลิตสื่อ และการผนวกแนวคิดด้ านการรู้เท่าทันสื่อเข้ ากับการรู้สิ่งพิมพ์ การรู้สิ่งที่
เห็น การรู้เทคโนโลยี การรู้สารสนเทศ และการรู้อื่น ๆ
3. การสร้ างและสนับสนุนทักษะของผู้เรี ยนในทุกช่วงวัยที่จาเป็ นต้ องมีการปฏิบตั ิ
เชิงบูรณาการ การปฏิบตั เิ ชิงปฏิสมั พันธ์และการปฏิบตั ซิ ้า ๆ ประกอบด้ วยการพัฒนาความต่อเนื่อง
ของทักษะ ความรู้ ทัศนคติและการกระทาของผู้เรี ยน การจัดเตรี ยมโอกาสการเรี ยนรู้ และการ
ปฏิบตั ทิ ี่หลากหลายในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการแสดงออกโดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย เป็ นการเรี ยนรู้ ร่วมกันระหว่างผู้สอน ผู้เรี ยนและเพื่อนร่ วมชันเรี
้ ยน การสร้ างทักษะที่
สนับสนุนรู ปแบบของการดาเนินชีวิตที่ให้ ความสาคัญกับสุขภาพและการตัดสินใจถึงผลกระทบ
ของสื่อที่เชื่อว่าเป็ นจริงหรื อมีอนั ตรายอย่างแท้ จริง และการจัดการสื่อและการตัดสินใจเลือกใช้ สื่อ
4. การพัฒนาผู้เรี ยนที่มีความสาคัญสาหรับสังคมประชาธิ ปไตย ประกอบด้ วย
การส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบนั ที่เป็ นมิติของความเป็ นพลเมือง
โดยให้ เข้ าใจสิทธิและความรับผิดชอบในการใช้ สื่อด้ วยตนเอง การออกแบบการสอนที่ม่งุ เน้ นการ
สร้ างพลเมืองที่มีคณ
ุ ลักษณะของผู้ที่ชอบซักถามและไม่ดถู กู เหยียดหยามผู้อื่น การมีความคิดเห็น
ที่หลากหลายและคานึงถึงความคิดเห็นที่หลากหลาย การศึกษาโครงสร้ างของสื่อว่ามีอิทธิ พ ล
อย่างไร เช่น การเป็ นเจ้ าของ การเผยแพร่หรื อการสร้ างความหมายของเนื ้อหาของสื่อ การสอนให้
เกิดความรอบรู้ในเรื่ องต่าง ๆ และการสอนโดยปราศจากการเลือกข้ างหรื ออคติ
5. การรับรู้ ว่าสื่อเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและมีหน้ าที่ในฐานะที่เป็ นตัวแทน
ของสังคม ประกอบด้ วยการบูรณาการเนือ้ หาของสื่อที่มีการนาเสนอเสียง มุมมองและชุมชนที่
หลากหลาย การศึกษาสื่อที่เป็ นทางเลือกและมุมมองสากล การศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับความ
รุนแรง เรื่ องเพศ การเหยียดเชื ้อชาติ ทัศนคติของบุคคล และประเด็นอื่น ๆ ที่นาเสนอ และการสร้ าง
ความเข้ าใจร่วมกันระหว่างเจ้ าของสื่อ ผู้ผลิตและสมาชิกชุมชนในประเด็นผลกระทบของสื่อที่มีตอ่
บุคคลและสังคม
6. การใช้ ทักษะส่วนบุคคล ความเชื่ อและประสบการณ์ ในการประกอบสร้ าง
ความหมายจากเนื อ้ หาของสื่อ ประกอบด้ วยการเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับค่านิยมของ
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ตนเอง การเห็นความสาคัญของความหมายที่เกิดจากการสร้ างเนื ้อหาของสื่อและความหมายที่
เกี่ยวข้ องต่อค่านิยมของผู้เรี ยน การตีความเนื ้อหาของสื่อโดยผู้เรี ยนและผู้สอนอาจตีความแตกต่าง
กัน การรับรู้และเข้ าใจเกี่ยวกับประสบการณ์สื่อที่แตกต่างของบุคคลในช่วงวัยที่ตา่ งกัน และการใช้
การอภิปรายกลุ่มและการวิเคราะห์เนื ้อหาของสื่อ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจและพึงพอใจในมุมมองและ
ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
อุลิชษา ครุ ฑะเสน (2556: 282-284) ได้ นาเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน มีจานวน 4 แนวทาง ได้ แก่
1. แนวทางการฝึ กคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking Approach) มีดงั นี ้
1.1 ฝึ กตังค
้ าถาม ฝึ กให้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ สังเกตกระบวนการทางานของ
สื่อเพื่อหาเหตุผลในประเด็นต่าง ๆ ที่สื่อส่งผลต่อวิถีชีวิต ผ่านกระบวนการฝึ กตังค
้ าถามและหา
คาตอบด้ วยตนเองของเยาวชน
1.2 ฝึ กวิเคราะห์ความหมายของเนื ้อความ ตีความสาระในสื่อต่าง ๆ ประเมิน
คุณ ค่าและเจตนาที่ สื่อนาเสนอผ่านเทคนิควิธี การต่าง ๆ การวิเคราะห์ จะนาไปสู่การอภิปราย
แลกเปลี่ยน ซึง่ จะทาให้ เยาวชนเกิดการเรี ยนรู้วิธีคดิ อย่างมีวิจารณญาณด้ วยตนเอง
1.3 ฝึ กวิเคราะห์สื่อที่มีความหมายและมีความสัมพันธ์ กับชีวิตเยาวชน เช่น
การวิเคราะห์โฆษณาที่มีเยาวชนเป็ นกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการฝึ กคิดวิเคราะห์ประเด็นที่ซบั ซ้ อน
ต่าง ๆ ที่สื่อมวลชนได้ บดิ เบือนด้ วยเทคนิคและกระบวนการผลิตนานาประการ
1.4 ใช้ กิจกรรมเป็ นการจุดประกายนาไปสู่การตังค
้ าถาม ให้ เกิดการวิพากษ์
อภิปรายแลกเปลี่ยนเพื่อหาคาตอบ
1.5 ในกระบวนการฝึ ก การคิ ด วิ จ ารณญาณพยายามใช้ ป ระโยคค าถาม
เกี่ยวกับสื่อให้ มาก ควรตังค
้ าถามที่ทาให้ เกิดการวิเคราะห์เนื ้อหาที่สื่อนาเสนอ จุดประสงค์มมุ มอง
ของสื่อ และเทคนิคที่สื่อใช้ ในการผลิต
1.6 สามารถใช้ รูปแบบที่หลากหลายในกระบวนการฝึ กคิดวิเคราะห์ สื่ อได้
เช่น รูปแบบเกม รูปแบบการทางานกลุม่ ย่อยและกลุม่ ใหญ่ รวมถึงรูปแบบการทบทวนตนเองและ
นามาแลกเปลี่ยนกัน
1.7 ใช้ กระบวนการสื บ ค้ น ข้ อมูลเกี่ ยวกับสื่ อแล้ ว น ามาแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้
วิ เ คราะห์ สื่ อ ร่ ว มกัน ของกลุ่ม ซึ่ ง ผู้เ รี ย นแต่ล ะคนจะใช้ มุม มองและความเข้ าใจที่ แ ตกต่ า ง
หลากหลายตามประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยน
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1.8 ควรนาเรื่ องเท่าทันสื่อเข้ ามาอยูใ่ นชีวิตประจาวันของเยาวชนด้ วยการชวน
คุยกันมาก ๆ กระบวนการฝึ กคิดวิจารณญาณต้ องมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้พดู คุยวิเคราะห์บอ่ ย ๆ
1.9 ข้ อควรระวังได้ แก่ ความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็นของผู้เรี ยน
โจทย์การเรี ยนรู้ ต้องเป็ นโจทย์อิสระที่ผ้ เู รี ยนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างหลากหลายไม่มี
เรื่ องความถูกผิด
2. แนวทางการสร้ างภูมิค้ มุ กันอิทธิ พลของสื่ อ (Media Influence Inoculation
Approach)ด้ วยการสร้ างให้ เกิดความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ มีดงั นี ้
2.1 เริ่ มต้ นกระบวนการด้ วยการนาสื่ อที่แรงและมีพ ลังที่ อยู่ในวิถีชีวิต ของ
เยาวชนมาใช้ เร้ าใจสร้ างการเรี ยนรู้ และควรเป็ นกิ จกรรมที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สึกถึงขันอุ
้ ทาน
“เอ้ ย!!” เมื่อพบว่าสิ่งที่สื่อนาเสนอมีผลและมีอิทธิพลต่อตนเองถึงเพียงนัน้
2.2 กระบวนการสร้ างความตระหนักในอิทธิ พ ลของสื่ อควรเริ่ ม ต้ นจากตัว
ผู้เ รี ย นและจากประสบการณ์ ต รงของผู้เ รี ย น เพื่ อ ท าให้ ผ้ ูเ รี ย นสามารถเชื่ อ มโยง ได้ ว่า สื่ อ ส่ง
ผลกระทบต่อตนเองอย่างไรบ้ าง
2.3 การสร้ างให้ เกิดความตระหนักในอิทธิพลของสื่อไม่ใช่การบอกถึงผลร้ าย
ของสื่อ แต่เป็ นกระบวนการคิดวิเคราะห์ถึงผลของสื่อที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมของผู้เรี ยน
2.4 โจทย์คาถามควรเป็ นคาถามที่เกี่ยวข้ องพฤติกรรมในชีวิตประจาวันของ
ผู้เรี ยน ตังขึ
้ ้นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนถามตนเองและค้ นพบคาตอบได้ ด้วยตนเอง
2.5 ข้ อควรระวัง คือ การศึกษาเรื่ องการรู้ เท่าทันสื่ อไม่ไ ด้ เริ่ ม จากการอ้ าง
หลักฐานว่าสื่อเป็ นตัวปั ญหาการเซ็นเซอร์ หรื อความพยายามอื่นใดในการคัดเลือกสื่อให้ เข้ าถึง
กลุม่ เป้าหมายที่คดั เลือกไว้ แล้ ว ไม่ถือเป็ นการสร้ างความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ
3. แนวทางการเรี ยนรู้จากกระบวนการผลิตสื่อ (Media Production Approach)
มีดงั นี ้
3.1 ก่ อ นการผลิ ต สื่ อ สร้ างสรรค์ ต้ อ งมี ก ระบวนการฝึ ก คิด วิ จ ารณญาณ
“รู้เท่าทันสื่อ” ก่อนเพื่อทาให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักว่าสื่อเป็ นสิ่งที่ถกู ผลิตขึ ้นอย่างจงใจของผู้ผลิต
3.2 ทุกขันตอนของการผลิ
้
ตสื่อสร้ างสรรค์ สามารถสร้ างการฝึ กคิดวิเคราะห์
อย่างมีวิจารณญาณได้ ตลอดกระบวนการ
3.3 ควรให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้เลือกสื่อ คิดออกแบบ กาหนดเนื ้อหาในการผลิตสื่อ
เอง และควรคิดถึงวิธีการเผยแพร่สื่อด้ วย
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3.4 ไม่จาเป็ นต้ องผลิตสื่อที่เน้ นเนื ้อหาเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ความดีงาม
สามารถใช้ เนื ้อใกล้ ตวั เยาวชนและเนื ้อหาอื่น ๆ ที่เยาวชนสนใจในการผลิตสื่อได้
3.5 การผลิ ตสื่ อสามารถทาได้ อย่างหลากหลายรู ปแบบสามารถสร้ างสื่ อ
ทางเลือกเพื่อใช้ ในการเรี ยนรู้เท่าทันสื่อได้
3.6 สามารถใช้ กระบวนการผลิตสื่อเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์ กับชีวิต
ของเยาวชน ทาให้ เกิดการทบทวนกลับมาที่วิถีชีวิตของตนเองซึ่งนาไปสู่การรู้เท่าทันตน รู้เท่าทัน
สื่อได้
3.7 การน าสื่ อ สร้ างสรรค์ ที่ ผ ลิ ต เสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้ วมาน าเสนอต่ อ ต่ อ
สาธารณชน และการจัดกิจกรรมเกี่ ยวกับสื่ อสร้ างสรรค์ จะเป็ นการกระตุ้นให้ เยาวชนเกิ ดแรง
บันดาลใจในการพัฒนาสื่อ
3.8 ข้ อควรระวัง คือการเรี ยนรู้ อาจมุ่งไปที่รายละเอียดของเทคนิคการผลิต
สื่อที่ดีมากกว่าการเรี ยนรู้การฝึ กคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันสื่อ
4. แนวทางการรู้เท่าทันตนเอง (Self Awareness Approach) มีดงั นี ้
4.1 ฝึ กวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเอง เพื่อประเมินศักยภาพของตนเองใน
การตัดสินใจว่า จะเลือกเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารจากสื่อมาใช้ กบั ตนเองในเรื่ องใดและจะใช้ อย่างไรให้
เหมาะกับตนเอง
4.2 การฝึ ก วิ เ คราะห์ ท บทวนตัว เองในด้ า นพฤติ ก รรมการรั บ ข่ า วสารใน
ชีวิตประจาวัน ฝึ กสร้ างสติในการรับข่าวสารด้ วยการตระหนักรู้วา่ ตนเองรับข้ อมูลข่าวสารอะไรบ้ าง
อย่างไรและสัง่ สมเป็ นวิธีคดิ หรื อพฤติกรรมด้ านบวกหรื อด้ านลบอย่างไร
4.3 ฝึ กรู้ เท่าทันอารมณ์และจุดอ่อนทางอารมณ์ของตนเองและฝึ กรู้ หลักใน
การควบคุมอารมณ์
4.4 วิเคราะห์ความต้ องการของตนเองว่าเป็ นความจeเป็ นที่แท้ จริ ง (need)
หรื อเป็ นความต้ องการเทียมที่เกิดขึ ้นจากการกระตุ้นโดยอิทธิพลของสื่อ
4.5 วิเคราะห์ประเมินกาลังของตนเองอย่างรอบด้ าน เพื่อใช้ ชีวิตและบริ โภค
อย่างรู้จกั “ประมาณตน” พอเหมาะพอควร
4.6 ข้ อควรระวัง คือ เนื ้อหาเท่าทันสื่ อและเนื ้อหาเท่าทันตนจะต้ องเกี่ยวข้ อง
สัมพันธ์กนั และสะท้ อนกลับซึ่งกันและกัน การที่ผ้ เู รี ยนผู้วิเคราะห์ตนเองก็เพื่อให้ เกิดทักษะในการ
วิเคราะห์สื่อ
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วรัชญ์ ครุจิต (2555: 92-102) ได้ สรุปแนวทางในการบูรณาการ “ความรู้เท่าทันสื่อ”
เข้ ากับการเรี ยนการสอนไว้ เป็ น 10 แนวทาง โดยปรับเนื ้อหาให้ สอดคล้ องกับการเรี ยนการสอนใน
ประเทศไทยไว้ ดงั นี ้
1. ฝึ ก การสัง เกต การคิ ด เชิ ง วิ จ ารณญาณ (critical thinking) การวิ เ คราะห์
การเปลี่ยนมุมมอง และทักษะการสื่อสารให้ แก่นกั เรี ยน
1.1 สอนให้ นักเรี ยนเคยชินกับการตังค
้ าถามเกี่ ยวกับข้ อมูลต่าง ๆ ที่ได้ รับ
ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็ นข้ อมูลจากสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน เช่น รายการ โทรทัศน์ ข่าว
ภาพยนตร์ เพลง โฆษณา หรื อแม้ แต่ข้อมูลจากตาราเรี ยน การตังค
้ าถาม เหล่านี ้ ไม่ใช่การมุง่ เน้ นที่
จะจับผิด แต่เป็ นการสร้ างนิสยั แห่งการคิดวิเคราะห์ด้วย เหตุผลถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ของเนื ้อหา
ในสื่อนัน้ ๆ โดยสามารถใช้ คาถามในการ ถอดองค์ประกอบเนื ้อหาสื่อ (Media Deconstruction
Questions) เป็ นแนวทางในการตังค
้ าถาม
1.2 ในการใช้ สื่อประกอบการสอนแต่ละครัง้ ผู้สอนควรอธิบายถึงเหตุผลของ
การเลื อกใช้ สื่ อนัน้ ๆ ว่าเลื อกมาเพื่ อ วัต ถุ ประสงค์ ใ ด สื่ อนี แ้ สดงให้ เห็ น สิ่ง ใดได้ อ ย่างชัด เจน
มีจดุ เด่นและจุดด้ อยอย่างไร รวมทังหลั
้ กเกณฑ์ในการพิจารณาความ น่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของ
สื่อนัน้ เช่น หากข้ อมูลมาจากอินเทอร์ เน็ต ควรบอกด้ วย ว่าเป็ นเว็บไซต์อะไร ใครเป็ นผู้เขียนหรื อ
รวบรวมข้ อมูลและเนื ้อหาต้ นฉบับเป็ นแบบใด ข่าว ความคิดเห็น หรื องานวิจยั ไม่เพียงเหมารวมว่า
เป็ น “ข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต” เท่านัน้
1.3 ตังค
้ าถามและชี ้ให้ นกั เรี ยนเห็นว่าเนือ้ หาจากสื่อประกอบการสอนที่นา
มาใช้ ไม่วา่ จะเป็ นข่าวคลิปวีดีโอ ละคร ภาพยนตร์ หรื อโฆษณาชิ ้นเดียวกัน สามารถ ถูกตีความได้
หลากหลายความหมาย โดยเฉพาะจากผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันทาง ลักษณะส่วนบุคคล เช่น
เพศ อายุ การศึกษา รายได้ วัฒนธรรม เรื่ องตลกสาหรับคน กลุ่มหนึ่งอาจเป็ นเรื่ องหยาบคาย
สาหรับคนอีกกลุม่ หนึง่ ก็ได้
1.4 ในการอภิปรายเรื่ องเกี่ ยวกับ เนือ้ หาของสื่อ (ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเนื ้อหาที่
เป็ นตัวอักษร แต่รวมถึงเนื ้อหาที่เป็ นภาพ และเสียง เช่น เสียงดนตรี และเสียงเทคนิค พิเศษด้ วย)
ควรเริ่ ม ต้ นด้ วยการตัง้ คาถาม นักเรี ยนว่า “นักเรี ยนสัง เกตเห็น (หรื อ ได้ ยิน) อะไรบ้ าง” และ
แยกแยะส่วน ประกอบต่าง ๆ ออกมาตามแต่ละประเภท เช่น เนื ้อหา ภาพ เสียง เพื่อเป็ นการฝึ กให้
นักเรี ยนแยกองค์ ประกอบของสื่ อ ออกมาที ละส่ว น เพื่ อความตระหนัก รู้ ว่าเนื อ้ หาของ สื่ อทุก
ประเภทมาจากการประกอบสร้ างขึ ้นของหลายองค์ประกอบ
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1.5 ให้ โอกาสนักเรี ยนสร้ างสื่ อขึน้ มาเองในการทารายงานในหัวข้ อต่าง ๆ
เพื่อให้ นกั เรี ยนเรี ยนรู้ทกั ษะในการประกอบสร้ างเนื ้อหาของสื่อเข้ าด้ วยกัน ซึง่ ความ สาคัญไม่ได้ อยู่
ที่ความสวยงามหรื อความสมบูรณ์ แต่อยู่ที่การเรี ยนรู้ แต่ละขันตอนของ
้
การสร้ างเนื ้อหาของสื่อ
โดยที่โจทย์ต้องยืดหยุ่นได้ นักเรี ยนควรสามารถเลือกเองได้ ว่าสื่อแบบใดเหมาะสมในการสื่อสาร
ให้ มีประสิทธิ ภาพที่สุดตามวัตถุประสงค์ เช่น การนาเสนอข้ อมูลด้ วยเหตุ ผล การชักจูงใจด้ วย
อารมณ์ เป็ นต้ น
2. ใช้ สื่อเพื่อกระตุ้นให้ นกั เรี ยนเกิดความสนใจในหัวข้ อใหม่ ๆ
2.1 ให้ นกั เรี ยนหาใช้ สื่อในการค้ นหาข้ อมูลในการเรี ยนเกี่ยวกับหัวข้ อต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นสื่อหนังสือพิมพ์ หนังสือ อินเทอร์ เน็ต โทรทัศน์ รวมถึงสื่อบุคคล และ รายงานเหตุผลใน
การเลือกใช้ สื่อนัน้ ๆ จากนัน้ ควรมีการเปรี ยบเทียบว่าข้ อมูลในหัวข้ อ เดียวกันที่ได้ มาจากสื่ อที่
แตกต่างกัน มีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะจากสื่ออินเทอร์ เน็ต สามารถแสดง
ให้ เ ห็นว่าเว็บไซต์และ search engine ที่ ต่างกัน (เช่น google กับ yahoo) สามารถให้ ข้อมูล ที่
ต่างกันได้ อย่างไร
2.2 ใช้ สื่ อ สร้ างสรรค์ ป ระกอบการสอนในหัว ข้ อ ต่า ง ๆ โดยควรเป็ น สื่ อ ที่
นักเรี ยนในระดับอายุนัน้ ให้ ความสนใจ มีความน่าตื่นเต้ น ไม่ว่าจะเป็ นคลิปวีดีโอ มิวสิค วีดีโอ
ภาพถ่ายหรื อภาพที่นามาจากเว็บไซต์ รวมทังนิ
้ ทาน บทกลอน หรื อเรื่ องสันที
้ ่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อนัน้
2.3 แบ่ง นักเรี ยนเป็ นกลุ่ม ย่อยเพื่ อทาการอ่านบทความจากหนัง สื อ พิ ม พ์
นิตยสาร หรื ออินเทอร์ เน็ต ที่อยู่ในกระแสความสนใจในขณะนั น้ แล้ ววิเคราะห์ และ อภิปรายใน
แง่มมุ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเนื ้อหาของรายวิชา
2.4 ในการเริ่ มต้ นรายวิชา (หรื อบทใหม่ของรายวิชา) อาจารย์ผ้ สู อนควรทา
การพูดคุยตกลงกับนักเรี ยนทังห้
้ องเกี่ยวกับสื่อที่จะใช้ เพื่อหาข้ อมูลเกี่ยวกับหัวข้ อ ต่าง ๆ ที่จะเรี ยน
โดยอาจอภิปรายเกี่ยวกับข้ อดีข้อเสียของสื่อต่าง ๆ ที่จะใช้
3. อภิปรายแนวความคิดหรื อทัศนคติของที่อาจได้ รับผลกระทบ จากการเปิ ดรับ
สื่อ
3.1 ยกตัวอย่างข้ อมูลที่มีพื ้นฐานอยูบ่ นความเป็ นจริงที่นกั เรี ยนหรื อประชาชน
ทัว่ ไปสามารถรับรู้จากสื่อบันเทิงประเภทต่าง ๆ เช่นโดยเฉพาะละครและภาพยนตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับ
หัวข้ อที่ เ รี ยน เช่น การเสนอความเชื่ อเกี่ ย วกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ข้ อมูล เกี่ ยวกับโรคระบาด
ความเป็ นไปได้ ในการเดินทางย้ อนเวลา ข้ อมูลเกี่ยวกับประเทศ ภาษา และวัฒนธรรมต่าง ๆ หรื อ
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ในประวัตศิ าสตร์ แล้ วอภิปราย ข้ อมูลเหล่านันว่
้ าถูกต้ องหรื อไม่ถกู ต้ องอย่างไร
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3.2 นอกจากข้ อมูลที่มีพืน้ ฐานอยู่บนความเป็ นจริ งแล้ ว อาจารย์ผ้ สู อนควร
ยกตัวอย่างทัศนคติ หรื อค่านิยมต่าง ๆ ที่สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อบันเทิงปลูกฝัง (stereotypes) เช่น
ผู้ชายที่เก่งต้ องต่อสู้เก่ง การมีหน้ าตาสวยงามทาให้ ประสบความ สาเร็ จ คนต่างจังหวัดงมงาย ไม่
ฉลาด สีชมพูเป็ นสีสาหรับผู้หญิงเท่านัน้ แล้ วอภิปราย ข้ อมูลและค่านิยมเหล่านันว่
้ าถูกต้ องหรื อไม่
ถูกต้ อง เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสมอย่างไร
3.3 แสดงให้ นัก เรี ย นเห็ น ถึ ง ความแตกต่า งระหว่า งภาษาและค าที่ ใ ช้ ใ น
สื่อมวลชน กับการใช้ ทางวิชาการ โดยปกติแล้ วสื่อมวลชนจะใช้ ภาษาและคาที่เข้ าใจ ง่าย น่าสนใจ
จดจาได้ ง่าย แต่อาจไม่ถกู ต้ องตามหลักวิชาการเสมอไป โดยเฉพาะใน โฆษณา ที่มกั ใช้ คาที่ม่งุ ให้
เกิดความรู้ สึก จินตนาการ มากกว่าเหตุผลและความเป็ น จริ ง เช่น “ซึมซาบลึกล ้าเข้ าถึงทุกอณู”
“ส่องประกายเพริ ดแพร้ ว น่าหลงใหลราวมี มนต์สะกด” หรื อ “ที่สดุ แห่งความแข็งแกร่ง ไร้ ข้อจากัด
ทางกาลเวลา” เป็ นต้ น หรื อ การโฆษณาสินค้ าที่ทาจากส่วนประกอบทางธรรมชาติว่า Organic
ในภาษาอังกฤษ และแปลว่า “ปลอดสารพิษ” หรื อ “All Natural” และแปลว่า “ผลิตจากธรรมชาติ
ล้ วน ๆ” จะถูกต้ องตามความเป็ นจริงและตามหลักวิชาการหรื อไม่ รวมถึงการใช้ ภาษาผิด ๆ ในสื่อที่
อาจก่อให้ เกิดภาษาวิบตั ดิ ้ วย
3.4 นาประสบการณ์ ที่นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ จากข้ อ 3.1, 3.2 และ 3.3 มาผลิต
ตัวอย่างสื่อที่อาจก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อค่านิยมที่ไม่เหมาะสม แล้ วนามานาเสนอ ในชัน้
เรี ยน จากนันจึ
้ งช่วย “หักล้ างความคิด” (debunk) ให้ กบั เพื่อนในชัน้
3.5 ฝึ กให้ นกั เรี ยนแยกแยะองค์ประกอบของสื่อ ด้ วยการให้ นกั เรี ยนอธิบาย
สิ่งที่รับรู้ ได้ เฉพาะจากภาพและเสียง (โดยตัดเนื ้อหาออกไป) หรื อเปิ ดรับเฉพาะภาพ หรื อเฉพาะ
เสียง ว่าสามารถรับรู้ ข้อมูลหรื อความรู้ สึกอะไรได้ บ้าง มี ความแตกต่าง อย่างไรกับการเปิ ดรับทัง้
ภาพ ทังเสี
้ ยง และทังเนื
้ ้อหาบ้ าง
4. ใช้ สื่อเป็ นเครื่ องมือประจาในการสอน
4.1 ออกแบบการบ้ า นที่ นักเรี ยนต้ องใช้ สื่ อมากกว่า หนึ่ง ประเภทขึน้ ไปใน
การทา เช่น การสัง่ งานที่ให้ นกั เรี ยนติดตามและเขียนรายงานเกี่ยวกับข่าวหนึ่ง ๆ จาก สื่อหลาย
ประเภท ซึ่งอาจเป็ นสื่อที่แปลก ๆ ก็ได้ เช่น แผ่นรายการอาหาร สามารถนา มาวิเคราะห์เรื่ องราคา
อาหาร การตังชื
้ ่ออาหาร การแปลชื่ออาหารเป็ นภาษาอังกฤษ การโฆษณาหรื อจูงใจให้ อาหารน่า
รับประทานด้ วยสานวน หรื อข้ อมูลทางโภชนาการ โดยนักเรี ยนต้ องรายงานเหตุผลที่เลือกสื่ อนัน้ ๆ
และความน่าเชื่อถือของสื่อนัน้ และ ให้ เพื่อน ๆ ร่วมอภิปราย
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4.2 สาหรับการบ้ านที่เป็ นรายงาน หรื อเรี ยงความที่ต้องมีการเขียนเป็ นย่อ
หน้ า อาจให้ นกั เรี ยนเขียนออกมาในรู ปแบบเหมือนบทหนึ่งของหนังสือ โดยมีพาดหัว พาดหัวรอง
ภาพประกอบ แผนภูมิ สารบัญ บรรณานุกรม และอื่น ๆ ซึง่ อาจมีการ เน้ นข้ อความที่สาคัญโดยการ
ทาตัวอักษรขนาดใหญ่ หรื อทากรอบพิเศษ
4.3 ใช้ สื่ อประกอบการสอนหลากหลาย ประเภท และเปรี ยบเที ยบความ
แตกต่าง ทังความแตกต่
้
างของเนื ้อหาจากสื่อแต่ละ ประเภท และข้ อดีข้อด้ อยในการนาเสนอ ข้ อมูล
ของสื่อแต่ละประเภท เช่น การ รายงานข่าวเหตุการณ์เดียวกัน รายงาน ในโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
และเว็บไซต์ ต่างกันอย่างไร และในปั จจุบนั มีเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวหลาย
แห่ง ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ ที่สามารถเข้ าเยี่ยมชมได้ ทางออนไลน์โดยที่ไม่ต้องไปถึง
สถานที่จริง (virtual field trip)
5. สร้ างความตระหนักถึงความสาคัญของที่มา กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ของเนื ้อหาในสื่อ
5.1 สอนนักเรี ยนให้ วิเคราะห์ความสาคัญของที่มาของแหล่งข้ อมูล ไม่ว่าจะ
เป็ นผู้ผลิต ผู้พดู และผู้เผยแพร่ข้อมูล เช่น หากข้ อมูลนี ้นาเสนอโดยผู้พดู ผู้อื่น เช่น เปลี่ยนจากชาย
เป็ นหญิง จากนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็ นบุคคลธรรมดา จะมีผลต่อการ รับรู้ข้อมูลอย่างไร และความ
แตกต่างนัน้ มาจากค่านิยมที่ถูกปลูกฝั งโดยสื่อมวลชน หรื อไม่ (เช่น ผู้ชายขับรถเก่งกว่าผู้หญิ ง
คนที่ใส่แว่นตาจะดูฉลาดกว่าคนที่ไม่ใส่แว่น)
5.2 สอนให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงความสาคัญของผู้อยู่เบื ้องหลังผู้ผลิตเนือ้ หา
ซึง่ ก็คือผู้สนับสนุน (ผู้ออกทุนให้ ผลิตสื่อหรื อเนื ้อหานัน)
้ รวมถึงจุดประสงค์ในการผลิต และเผยแพร่
ข้ อมูลนัน้ ว่ามีอิทธิพลต่อการผลิตข้ อมูลและเนื ้อหาหรื อไม่ อย่างไร และ ข้ อมูลและเนื ้อหาส่วนใด
ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ ความ ภาพ หรื อ เสี ย ง ที่ อ าจถูก ตัด ทอน ละทิ ง้ และมี ผ ลกระทบอย่ า งไรต่อ
ความหมายโดยรวมของข้ อมูลนัน้ เช่น การนาเสนอข่าว จากสื่อหนึง่ ๆ ซึง่ บรรณาธิการหรื อเจ้ าของ
สื่อนันไม่
้ สนับสนุนบุคคลในข่าวนัน้ อาจมี ผลอย่างไรต่อความครบถ้ วนในการนาเสนอข่าวนัน้ ๆ
โดยอาจนาเสนอแต่ด้านลบ และตัดทอนแง่มมุ ในด้ านดี
5.3 ฝึ กนักเรี ยนให้ สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของเนื ้อหาในสื่อนันได้
้ ว่าเป็ น
คนกลุ่มใด และการนาเสนอเนื ้อหาในครัง้ นี ้ ใครเป็ นผู้ได้ ประโยชน์ และมีคนกลุ่มใด หรื อไม่ที่อาจ
เสียประโยชน์ ทังที
้ ่เสียประโยชน์จากการถูกนาเสนอ และเสียประโยชน์ จากการไม่ถกู นาเสนอ
5.4 ฝึ ก ให้ นัก เรี ย นสามารถวิ เ คราะห์ ค วามน่า เชื่ อ ถื อ ของแหล่ง ที่ ม าของ
เนื ้อหาสื่อ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรื อสื่อ ทังสื
้ ่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์ เน็ต นิตยสาร
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ทัว่ ไป วารสารวิชาการ และสื่อต่าง ๆ ในประเภทเดียวกัน เช่น ความแตกต่างของหนังสือพิม พ์แต่
ละฉบับ เว็บไซต์แต่ละแห่ง ซึง่ รวมถึงการเรี ยนรู้การ แยกแยะความน่าเชื่อถือของข้ อมูลทางเว็บไซต์
ที่ลงท้ ายต่างกัน (เช่น .com, .ac.th, .go.th, ฯลฯ)
6. เปรี ยบเทียบรูปแบบการนาเสนอข้ อมูลโดยสื่อมวลชนประเภท ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เรื่ องหนึง่ ๆ
6.1 ยกตัวอย่างข้ อมูลเรื่ องเดียวกันที่นาเสนอแตกต่างกันในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ น ข่า วโทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์ สารคดี ซี ดี ป ระกอบการสอน อิ น เทอร์ เ น็ ต เว็ บ บอร์ ด หรื อ
แม้ กระทัง่ การรายงานข่าวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) และข่าวผ่านสื่อเครื อข่าย สังคมออนไลน์
เช่น twitter, facebook ทังในด้
้ านเนื ้อหา การใช้ ภาษา การใช้ ภาพ ประกอบ ปริ มาณเนื ้อหา (เวลา
หรื อพืน้ ที่) การเน้ นยา้ ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ข้ อสรุ ป ของหัวข้ อนัน้ แล้ วอภิปรายเหตุผลที่เป็ น
เช่นนัน้ รวมทังการอภิ
้
ปรายการตีความเนื ้อหา ที่อาจแตกต่างกันของผู้รับสื่อที่ตา่ งประเภทกันและ
จุดเด่นและจุดด้ อยของสื่อต่าง ๆ ในการเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที่ตา่ งกัน
6.2 ฝึ กให้ นักเรี ยนสามารถแยกแยะความคิดเห็นและส่วนต่อเติมออกจาก
ข้ อเท็จจริ งที่นาเสนอในสื่อต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ครัง้ หนึ่ง อาจมีทงส่
ั ้ วนที่เป็ น ข้ อเท็จจริ งและ
ความคิดเห็น
6.3 ให้ นัก เรี ย นลองผลิ ต รายงานเกี่ ย วกับ เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ง ด้ ว ยสื่ อ หลาย
ประเภท และอาจลองผลิตข้ อมูลหรื อภาพให้ สามารถตีความได้ หลากหลายความหมาย เช่น ข่าว
เดียวกันสามารถทาให้ นา่ ตื่นเต้ นหรื อน่าเบื่อได้ ด้วยเทคนิคที่ตา่ งกัน
7. วิเคราะห์ผลกระทบที่สื่อมีต่อเรื่ องต่าง ๆ ต่อผู้ คนต่างวัฒนธรรมและ/หรื อต่อ
ประวัตศิ าสตร์
7.1 อภิปรายผลกระทบของเนื ้อหาสื่อในเรื่ องหนึ่งต่อผู้คนต่างวัฒนธรรมที่มี
วิถีชี วิต ความเป็ นอยู่ สภาพเศรษฐกิ จ และสัง คมที่ ต่างกัน ทัง้ ในต่างประเทศและ ในประเทศ
เดียวกัน และอภิปรายผลกระทบของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงทาง ประวั ติศาสตร์ เช่น ความ
แตกต่างของประวัติศาสตร์ ในยุคก่อนมีอินเทอร์ เน็ตใน ประเทศไทย และยุคหลังจากมีอินเทอร์ เน็ต
ใช้
7.2 อภิ ป รายความแตกต่า งเกี่ ย วกับ การใช้ สื่ อ ของคนในยุค ก่ อ นและยุค
ปั จจุบนั ว่าหากเป็ นหัวข้ อหนึ่งคนสมัยก่อนหาข้ อมูลได้ จากแหล่งใดบ้ าง และปั จจุบนั ทาอย่างไร
(เช่น การทารายงานในสมัยที่อาจารย์ผ้ สู อนยังเรี ยนหนังสือและสมัย ปั จจุบนั ) และมีผลต่างกัน
อย่างไรต่อคุณภาพของข้ อมูล
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7.3 วิเคราะห์ความถูกต้ องของการรายงานเหตุการณ์ตา่ ง ๆ เช่น เหตุการณ์ที่
รายงานโดยนักข่าวไทยกับการรายงานข่าวเดียวกันโดยสานักข่าวต่างประเทศว่ามี ความแตกต่าง
กันอย่างไร
7.4 อภิปรายความแตกต่างในการหาข้ อมูลจากสื่อของประชาชนในประเทศ
ต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนในประเทศนัน้ ๆ จากการมีหรื อไม่มีสื่อ
ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน (digital divide) รวมทังการอภิ
้
ปรายสื่อต่าง ๆ ที่มีการใช้ ใน
ต่างประเทศ แต่ไม่ได้ ใช้ ในประเทศไทย มีผลกระทบ อย่างไรต่อวิถีชีวิตและการเรี ยนรู้ โดยนักเรี ยน
อาจทาเป็ นรายงานเกี่ยวกับสื่อมวลชน ในต่างประเทศ
8. ใช้ สื่อในการช่วยฝึ กทักษะการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ
8.1 ใช้ สื่ อที่ มี ข้อความ (เช่นหนัง สื อ หนัง สื อพิม พ์ นิตยสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)
ในการช่วยฝึ กการอ่านและการทาความเข้ าใจ การเรี ยบเรี ยงใจความ การแยกแยะ ประเภทต่าง ๆ
ของการเขียน การขึ ้นต้ นและการสรุปเนื ้อหา
8.2 ใช้ ตัว อย่ า งเนื อ้ หาจากสื่ อ ในการฝึ ก ทัก ษะต่า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ ง
ไวยากรณ์ การสะกด การคานวณ การวิเคราะห์รูปประโยคและหน้ าที่ของคา
8.3 สื่ อบันเทิง ที่ เป็ นเรื่ องราว เช่น วรรณกรรม เรื่ องสัน้ ละคร ภาพยนตร์
สามารถเป็ นตัวอย่างที่ดีในการฝึ กเรื่ องการเรี ยงลาดับความคิด และการเล่าเรื่ อง (storytelling)
การผูกประเด็นปัญหาให้ นา่ ติดตาม การหักมุม และการคลี่คลาย
8.4 ใช้ การผลิตสื่อในการฝึ กทักษะต่าง ๆ เช่น การพูด การค้ นคว้ าวิจยั ข้ อมูล
การเขียน การคานวณ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการออกแบบและนาเสนอ
8.5 หาช่ อ งทางให้ นัก เรี ย นเผยแพร่ สื่ อ ที่ ผ ลิ ต ได้ ดี ไ ปสู่ ส าธารณชน เช่ น
การนาเสนอในเว็บไซต์ของโรงเรี ยน หรื อช่องทางการประกวดต่าง ๆ
9. ใช้ สื่อรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ แสดงออกทางความคิด และความเข้ าใจ
ต่อโลก
9.1 ให้ นักเรี ยนได้ วิเคราะห์ เนื อ้ หาของสื่ อเกี่ ยวกับเรื่ องที่ ตนเองสนใจและ
เกี่ ยวข้ องกับหัวข้ อของวิช าที่ เ รี ย น เช่น หัวข้ อการตัง้ ครรภ์ ก่อนแต่ง งาน โทษของยาเสพติด
ความรุ น แรงในสัง คม การอนุรั ก ษ์ ธ รรมชาติ และการรั ก ษาวัฒ นธรรมไทย หรื อ หัว ข้ อ อื่ น ๆ
โดยเปรี ยบเทียบ ระหว่างเนื ้อหาที่นาเสนอใน “โลกของสื่อ” ไม่ว่าจะเป็ นละคร ภาพยนตร์ มิวสิค
วี ดี โ อ หรื อ โฆษณา กับ โลกแห่ง ความเป็ น จริ ง เช่น ในโลกของการโฆษณาการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ จะนาไปสูม่ ิตรภาพ ความ สนุกสนาน แต่ในความเป็ นจริงอาจไม่ได้ เป็ นเช่นนัน้

43
9.2 เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ ผลิตสื่อ รูปแบบต่าง ๆ ที่สะท้ อนความเข้ าใจการ
เรี ยนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และเปิ ดโอกาสให้ นักเรี ยนคนอื่น ๆ ได้ อภิปรายเนื ้อหาของสื่อที่เพื่อนร่ วม
ชันผลิ
้ ต ว่ามีมมุ มองที่แตกต่าง ไปอย่างไร ใครเป็ นกลุม่ เป้าหมายที่แท้ จริง และสามารถแลกเปลี่ยน
เทคนิคในการผลิต ในแบบอื่น ๆ ด้ วย
9.3 ใช้ สื่อเป็ นเครื่ องมือในการประเมินการเรี ยนรู้ โดยหลังจากการเรี ยนรู้ใน
เรื่ องหนึ่ง ๆ แล้ ว อาจนาตัวอย่างจากสื่อมาให้ นกั เรี ยนชม และให้ นกั เรี ยนชี ้ข้ อมูลที่ ถูกและผิด จาก
เนือ้ หาวิชาที่ได้ เรี ยนมา หรื ออาจให้ นักเรี ยนสรุ ปสิ่งที่ได้ เรี ยนด้ วยการผลิตสื่อเป็ นส่วนหนึ่ง ของ
รายงาน นอกจากนัน้ ยังสามารถใช้ สื่อในการทดสอบทักษะ การจาได้ ด้วย
10. เชื่อมนักเรี ยนเข้ ากับชุมชน เพื่อนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
10.1 หาโครงการที่นักเรี ยนสามารถมี ส่วนร่ วมในการวิเคราะห์หรื อผลิตสื่อ
ให้ กบั หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้ องสมุด มูลนิธิตา่ ง ๆ (เช่น การ ประกวดการผลิต
สื่อต่าง ๆ โครงการ “สื่อปลอดภัยสร้ างสรรค์” ของกระทรวง วัฒนธรรม) ซึ่งจะเป็ นการฝึ กทักษะใน
การผลิตสื่อ ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ายภาพ ออกแบบ การใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ การเขียน และการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
10.2 สนับ สนุน ให้ นัก เรี ย นชัน้ สูง กว่า ช่ว ยแนะนาทัก ษะความรู้ เท่าทันสื่ อ
รวมทังเทคนิ
้
คการผลิตสื่อให้ แก่นกั เรี ยนชันเล็
้ กกว่า
10.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั ประชาคมที่เกี่ยวข้ องผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น
เคเบิ ้ลทีวี วิทยุชมุ ชน เว็บบอร์ ด หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยน ข้ อมูลต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นเทคนิคการสอน ผลการวิจยั และสถิตใิ หม่ ๆ
10.4 หาโอกาสให้ นักเรี ยนตระหนักของพลังของสื่ อ ด้ วยการสนับสนุนให้
นัก เรี ย นมี ส่ว นร่ ว มในการใช้ สื่ อ เพื่ อ เป็ น ปากเสี ย งให้ กั บ ชุม ชนและผู้ด้ อ ยโอกาส เช่น การให้
สัมภาษณ์ถึงปัญหาในชุมชน การประชาสัมพันธ์เพื่อองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ
(นิธิดา วิวฒ
ั น์พาณิชย์, 2558: 213-215) ได้ เสนอแนวทางและวิธีการสอนเพื่อการรู้เท่า
สื่อออนไลน์ไว้ ว่า วิธีการสอนเพื่อการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ต้องใช้ วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ เกิดประสบการณ์ ในการเรี ยนรู้ สามารถนาไปปรั บใช้ ในชี วิตประจ าวันได้ โดยผ่านการจัด
ประสบการณ์หรื อเรี ยนรู้จากการคิดและตัดสินใจจากสถานการณ์ตวั อย่าง และวิธีการที่เหมาะสม
ในการสอนให้ ร้ ูเท่าทันสื่อออนไลน์มี 3 วิธีด้วยกันคือ
1. การสร้ างองค์ความรู้ ด้ วยตนเอง (Constructivism) เป็ น ทฤษฎี ที่กล่าวว่า
ความรู้ไม่ได้ เกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการสร้ างขึ ้นโดยบุคคลที่มีความรู้ความเข้ าใจ
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และหน้ าที่ของการรับรู้ คือการปรับตัวและการประมวลผลจากประสบการณ์ทงหมด
ั้
เมื่อผู้เรี ยน
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ที่ขัดแย้ งในใจซึ่งสามารถเกิ ดขึน้ ได้ กับสถานการณ์ ที่ได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารในสื่ อแล้ วก็ จ ะสามารถหาข้ อสรุ ป ข้ อเท็จ จริ ง ที่ เหมาะสมในการสื่ อสารผ่ านสื่ อสังคม
ออนไลน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสอนแบบกรณีศกึ ษา (Case Study) เป็ นกระบวนการสอนที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้ จากสถานการณ์ ได้ ฝึกคิด ฝึ กตัดสินใจจากเรื่ องราวในสถานการณ์ที่มีปัญหาหรื อความ
ขัด แย้ ง ผู้ส อนสามารถน าเสนอในรู ป แบบต่า งๆ เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ รี ย นได้ ศึก ษาวิ เ คราะห์ อภิ ป ราย
แลกเปลี่ ยนข้ อมูล ในการหาแนวทางการแก้ ปัญ หา ซึ่ง จะช่วยให้ ผ้ ูเรี ย นเกิ ด การคิ ดวิ เ คราะห์
สามารถตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สดุ ในสถานการณ์นนๆ
ั ้ มีความคิดสร้ างสรรค์
3. การเรี ยนรู้ แบบเพื่อนคู่คิด (Think-Pair-Share) เป็ นเทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ
ร่ วมมือระหว่างผู้เรี ยน 2 คน จับคู่กัน มาแบ่งปั นความคิดเห็นในประเด็นปั ญหา หลังจากที่
ร่วมกันคิดเป็ นคูแ่ ล้ วจึงนาความรู้ที่ได้ มาร่ วมแบ่งปั นกับเพื่อนในชันเรี
้ ยน เพื่อให้ เกิดการวิเคราะห์
วิจารณ์ร่วมกัน
จากการศึกษาเรื่ องการพัฒ นาการรู้ เท่าทันสื่อที่ นักวิชาการได้ ให้ ไว้ จะเห็นได้ ว่า
การพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อจาเป็ นที่จะต้ องมีการศึกษา แสวงหาข้ อมูลข่าวสารจากสื่อที่หลากหลาย
ต้ อ งเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ สื่ อ ให้ เ ข้ า ใจลึก ซึง้ ว่า สื่ อ ต้ อ งการอะไร มี จุด มุ่ง หมายอย่า งไรกับ ผู้รั บ สาร
มีรูปแบบหรื อใช้ วิธีใดในการส่งสาร มีเนื ้อหาเกี่ยวกับอะไรและนาเสนอสื่อแบบไหน ซึ่งเป้าหมาย
สาคัญในการพัฒนาคือต้ องมี ทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ตีความ ทาความเข้ าใจและประเมินสิ่งที่สื่อนาเสนอ เพื่อให้ เรามีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ
เน้ นการพัฒนาทางด้ านการคิด พฤติกรรมและเจตคติในการเลือกรับ เลือกใช้ เพื่อให้ เรารู้จกั เลือก
รับ เลือกใช้ ประโยชน์จ ากสื่ อได้ อย่างถูกต้ อง ไม่เสียเวลาไปกับสื่ อที่ไม่มี ประโยชน์ และกล้ า
แสดงออกทางความคิดอย่างตรงไปตรงมาบนพื ้นฐานของความถูกต้ อง
1.5 การวัดการรู้ เท่ าทันสื่อ
การวัดการรู้เท่าทันสื่อ สามารถวัดได้ จากความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู้
และเข้ าใจในประเด็นสาคัญ ซึง่ ถือเป็ นพื ้นฐานความรู้ของบุคคลที่กาหนดถึงภาวะของการรู้เท่าทัน
สื่ อ ที่ บุค คลใช้ ค วามรู้ เหล่า นัน้ ในการท าความเข้ า ใจ วิ เ คราะห์ ประเมิ น เนื อ้ หาข่า ว สาร
แล้ วจัดเก็บความรู้ ด้ วยตนเองโดยไม่หลงเชื่อ หรื อคิดไปตามที่สื่อกาหนดให้ หรื อหลงไปตามสื่อ
ความสามารถในการตระหนักรู้ ประกอบไปด้ วยการคัดเลือกเนื ้อหา กรอบการรับรู้ ประเภทของ
เนื ้อหา วิธีการนาเสนอ ความแตกต่างของเนื ้อหาในสื่อแต่ละประเภท การตระหนักรู้ถึงผลกระทบ
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ของสื่อที่มีต่อการรับรู้ ความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลและผลกระทบต่อ
ค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม การรู้ เท่าทันสื่อของบุคคลสามารถวัดได้ จากความสามารถของ
บุคคล 4 ด้ านต่อไปนี ้ (พนม คลี่ฉายา, 2556)
ด้ า นที่ 1 ความเข้ า ใจเนื อ้ หา หมายถึ ง ความสามารถในการจดจ าเนื อ้ หา
ข่าวสาร สามารถระบุเป้าหมายของเนื ้อหา ผู้สร้ างเนื ้อหาและความรู้ในด้ านการผลิตเนื ้อหา
ด้ านที่ 2 การวิเคราะห์เนื ้อหา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เนื ้อหา
โดยสามารถระบุมุม มองหรื อเนื อ้ หาที่ สื่ อจงใจละไว้ หรื อไม่นาเสนอมาในเนื อ้ หาที่ เ ผยแพร่ ไ ด้
ระบุวิธีการที่ผ้ สู ง่ สารใช้ เรี ยกความสนใจของเนื ้อหาได้ ระบุความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นหลังจากได้ รับเนื ้อหา
จากสื่อได้
ด้ านที่ 3 การประเมินและวิพากษ์ สื่อ ความสามารถในการแยกแยะเนื ้อหาและ
โฆษณาได้ สามารถตระหนักรู้ถึงอิทธิพลของสื่อต่อผู้รั บสาร มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของสื่อ
ธุรกิจ การค้ า การเมือง สถานการณ์ทางสังคม ในฐานะที่เป็ นสิ่งที่สามารถกาหนดเนื ้อหาในสื่อ
ได้ และความเชื่อที่มีตอ่ สื่อ
ด้ านที่ 4 การมีปฏิสมั พันธ์ อย่างปลอดภัยต่อเนื ้อหา หมายถึง ความตังใจที
้ ่ จะ
ไม่หลงรับรู้เชื่อ หรื อคิดตามที่สื่ออยากให้ เป็ น
สอดคล้ องกับ ณัฐ นันท์ ศิริเจริ ญ (2556) ได้ ศึกษาเกี่ ยวกับการรู้ เท่า ทันสื่ อ และ
สารสนเทศ (media and information literacy) โดยแบ่งออกเป็ นสองระดับคือ ระดับพื ้นฐานและ
ระดับเชิงลึก โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3 ด้ าน คือ
1. Access/ Retrieval = การกาหนดสารสนเทศ การกาหนดแหล่งสารสนเทศ
การเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศ การกาหนดกลยุทธ์การแสวงหาสารสนทเส การจาแนกสารสนเทศ
2. Understanding/ Assessment/ Evaluation = การตระหนัก ถึ ง ผลกระทบ
ของสื่อ การรับรู้ และเข้ าใจกระบวนการของสื่อ เข้ าใจผู้ผลิต เข้ าใจเนื ้อหาสารสนเทศ วิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินคุณค่าเนื ้อหาสารสนเทศ
3. Use/ Communicate = การใช้ ประโยชน์ จ ากสื่ อ และสารสนเทศที่ ต้ อ งการ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ องกับแนวคิดของ อาร์ ก (Arke & Primack, 2009) ที่ได้ ศึกษาและทดสอบ
เครื่ องมือการวัดการรู้เท่าทันสื่อ เชิงปริมาณโดยใช้ เครื่ องมือวัดตามนิยามของการรู้เท่าทันสื่อว่าคือ
ความสามารถในการทาความเข้ าใจ วิเคราะห์และประเมิน เนื ้อหาในสื่อได้ หลากหลายประเภท
ตรงกับแนวคิดของ Aufderheide ที่เสนอการวัดการรู้ เท่าทันสื่อจากความสามารถในการเข้ าถึง
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การคิดวิเคราะห์และประเมินสื่อ รวมกับการวัดของ National Association for Media Literacy
Education (NAMLE) ที่เสนอการวัดเกี่ยวกับเนื ้อหา เป้าหมาย ผู้ผลิต เทคนิคการผลิตและความ
น่าเชื่อถือ
พอตเตอร์ (Potter. 2005) กล่าวว่า การรู้ เท่าทันสื่อไม่ใช่ตวั แปรที่แบ่งคนออกเป็ น
กลุ่มผู้ร้ ู เท่าทันและกลุ่มผู้ไม่ร้ ู เท่าทัน แต่เป็ นตัวแปรแบบต่อเนื่อง (Continuum) มีระดับความ
เข้ มข้ น การรู้ เท่าทันสื่อไม่ใช่เป็ นวิธีการสร้ างความรู้ จากข้ อมูลข่าวสารในมิติของความรู้ เท่านัน้
แต่เป็ นการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในสื่อเพื่อการรู้เท่าทันเท่านัน้ รวมทังต้
้ องวิเคราะห์ทงระดั
ั ้ บการ
รั บ รู้ ข่ า วสารตามข้ อมู ล ในสื่ อ จากนัน้ สามารถวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาในด้ า นอารมณ์ ค วามรู้ สึ ก
สามารถวิเคราะห์เชิงคุณค่าหรื อจริยธรรมของเนื ้อหานันได้
้ ด้วยจึงจะถือว่ามีการรู้เท่าทันสื่อ
จากที่กล่าวมา การวัดการรู้เท่าทันสื่อ จากนักวิชาการและนักวิจยั สรุปได้ วา่ การวัด
ว่าบุคคลเป็ นผู้มีการรู้เท่าทันจะสามารถวัดได้ จากความสามารถของบุคคลในด้ านของความรู้ ความ
เข้ าใจในเนือ้ หา สามารถวิเคราะห์เนือ้ หาที่สื่อเสนอมาได้ วิเคราะห์แยกแยะเนือ้ หาในสื่อและ
ประเมินความถูกต้ องและคุณค่าของสื่อได้ สามารถเลือกรับและเลือกใช้ สื่อได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ อารมณ์ความรู้สึก สามารถวิเคราะห์เชิงคุณค่าหรื อจริ ยธรรมของเนื ้อหานันได้
้ ด้วยจึงจะถือ
ว่ามีการรู้เท่าทันสื่อ
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการรู้ เท่าทันสื่อ ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลไปใช้ ในการ
สังเคราะห์องค์ประกอบให้ เป็ นพฤติกรรมบ่งชี ้เพื่อนาไปใช้ ในการสร้ างชุดกิจกรรม

2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21
การเรี ยนรู้ ในปั จจุบนั เปลี่ยนแปลงไปพร้ อมกับเทคโนโลยีที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าไปใน
ทุก ๆ ด้ านและการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นในสังคมในศตวรรษที่ 21 เป็ นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับสื่อมากมาย มีสื่อใหม่ (New media) เช่น คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ ามา
แทนสื่อเก่า (traditional media) เช่น หนังสือพิมพ์หรื อวิทยุ จึงทาให้ เกิดการบัญญัตคิ าใหม่ขึ ้นมา
ใช้ ในยุ ค นี ้ นั่น คื อ “การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ใหม่ (New media literacy) เพื่ อ ให้ ทัน กั บ เทคโนโลยี
หลากหลายรู ปแบบที่เกิดขึน้ มาอย่างรวดเร็ ว ซึ่งความรู้ เกี่ ยวกับการรู้ เท่าทันสื่อที่มีอยู่ อาจไม่
เพี ย งพอกั บ บุ ค คลที่ จ ะด ารงชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 และสื่ อ ใหม่ มี ค วามจ าเป็ นต่ อ การใช้
ชีวติ ประจาวันในทุก ๆ ด้ าน ดังนันจึ
้ งทาให้ ต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ นักเรี ยนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21
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วิจารณ์ พานิช (2555: 16-21) ได้ กล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)
ไว้ ดงั นี ้
- สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ประกอบด้ วย
- ภาษาแม่ และภาษาสาคัญของโลก
- ศิลปะ
- คณิตศาสตร์
- การปกครองและหน้ าที่พลเมือง
- เศรษฐศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
- ประวัตศิ าสตร์
โดยวิชาแกนหลักนี ้จะนามาสู่การกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์ สาคัญต่อการ
จัด การเรี ย นรู้ ในเนื อ้ หาเชิ ง สหวิ ท ยาการ (Interdisciplinary) หรื อ หัว ข้ อ ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21
โดยการส่งเสริ มความเข้ าใจในเนื ้อหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้ าไป
ในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี ้
ทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21
1. ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
2. ความรู้ เกี่ ย วกับ การเงิ น เศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ และการเป็ น ผู้ป ระกอบการ
(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)
3. ความรู้ด้านการเป็ นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
4. ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้ อม (Environmental Literacy)
ทักษะด้ านการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม จะเป็ นตัวกาหนดความพร้ อมของนักเรี ยน
เข้ าสูโ่ ลกการทางานที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้นในปัจจุบนั ได้ แก่
1. ความริเริ่มสร้ างสรรค์และนวัตกรรม
1.1 การคิดอย่างสร้ างสรรค์
1.2 ทางานกับผู้อื่นอย่างสร้ างสรรค์
1.3 การสร้ างนวัตกรรม
2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ ปัญหา
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2.1 การให้ เหตุผลอย่างมีประสิทธิผล
2.2 การใช้ การคิดอย่างเป็ นระบบ
2.3 การพิจารณาและการตัดสินใจ
3. การสื่อสารและการร่วมมือ
3.1 สื่อสารอย่างชัดเจน
3.2 การร่วมมือกับผู้อื่น
ทักษะด้ านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้ วยในปั จจุบนั มีการเผยแพร่
ข้ อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรี ยนจึงต้ องมีความสามารถในการแสดงทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบตั งิ านได้ หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้ าน ดังนี ้
1. ความรู้ด้านสารสนเทศ
1.1 การเข้ าถึงและการประเมินข้ อมูลสารสนเทศ
1.2 การใช้ และการจัดการสารสนเทศ
2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
2.1 การวิเคราะห์สื่อ
2.2 การผลิตสื่อ
2.3 การพิจารณาและตัดสินใจ
2.4 การแก้ ปัญหา
3. ความรู้ด้านเทคโนโลยี
3.1 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัก ษะด้ า นชี วิ ต และอาชี พ ในการดารงชีวิตและทางานในยุคปั จจุบนั ให้ ประสบ
ความสาเร็จ นักเรี ยนจะต้ องพัฒนาทักษะชีวิตที่สาคัญดังต่อไปนี ้
1. ความยืดหยุน่ และการปรับตัว
1.1 ความยืดหยุน่
1.2 การปรับตัวเพื่อพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. การริเริ่มสร้ างสรรค์และเป็ นตัวของตัวเอง
2.1 การวิเคราะห์สื่อ
2.2 การผลิตสื่อ
2.3 การพิจารณาและตัดสินใจ
3. ทักษะสังคมและสังคมข้ ามวัฒนธรรม
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3.1 มีปฏิสมั พันธ์อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้อื่น
3.2 ทางานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย
4. การเป็ น ผู้ส ร้ างหรื อ ผู้ผ ลิ ต (Productivity) และความรั บ ผิ ด ชอบเชื่ อ ถื อ ได้
(Accountability)
4.1 การวิเคราะห์สื่อ
4.2 การผลิตสื่อ
5. ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Responsibility)
5.1 แนะนาผู้อื่นได้
5.2 รับผิดชอบต่ออื่น
แนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 เป็ นกรอบทักษะที่ชื่อ
ว่ า “Process Skills: Success for Life” เป็ น แนวคิ ด ที่ เ น้ น ผลลัพ ธ์ ที่ เ กิ ด กับ ผู้เ รี ย น (Student
Outcomes) ทังในด้
้ านความรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะ
ช่วยผู้เรี ยนได้ เตรี ยมความพร้ อมในหลากหลายด้ าน ซึ่งพัฒนาโดยผู้นาองค์กรเอกชนและนักการ
ศึกษา ภายใต้ กรอบแนวคิด CML MediaLit KitTM ที่ผ้ ูเรี ยนจะไม่เพี ยงแต่เพิ่ม ความรู้ เกี่ ย วกับ
เนื ้อหาสาระของสื่อในปัจจุบนั เท่านัน้ แต่พวกเขาจะต้ องเรี ยนรู้และปฏิบตั ทิ กั ษะดังต่อไปนี ้
1. ทักษะการเข้ าถึง (Access Skill) เป็ นทักษะที่ผ้ เู รี ยนสามารถที่จะเก็บข้ อมูลที่
เกี่ยวข้ อง และใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลนัน้ ตลอดจนทาความเข้ าใจความหมาย คือ
1.1 สามารถที่จะจดจา เข้ าใจศัพท์ตา่ ง ๆ สัญลักษณ์เทคนิคในการสื่อสาร
1.2 พัฒนากลยุทธ์ในการจัดวางข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลอันหลากหลาย
1.3 รู้จกั จัดแบ่งประเภทของข้ อมูลตามจุดประสงค์ของงาน
2. ทักษะการวิเคราะห์ (Analyze Skill) เป็ นทักษะที่ผ้ เู รี ยนสามารถที่จะพิจารณา
การออกแบรู แบบของเนือ้ หาสื่อ โครงสร้ าง สามารถใช้ แนวคิดในด้ านศิลปะ วรรณกรรม สังคม
การเมือง เศรษฐกิจในการทาความเข้ าใจบริบทที่เนื ้อหาข่าวสารนันถู
้ กสร้ างขึ ้น เช่น
2.1 ใช้ ความรู้ ประสบการณ์ที่มี ทานายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้น
2.2 ตีความข่าวสารโดยใช้ แนวคิดเกี่ ยวกับจุดประสงค์ ผู้รับสาร มุม มอง
รูปแบบ ประเภท บุคลิกลักษณะ โครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง อารมณ์ ฉาก และบริบท
2.3 ใช้ กลยุทธ์ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น การเปรี ยบเทียบ การขัดแย้ ง การให้ ขอเท็จ
จริง ความคิดเห็น เหตุและผล การเรี ยงลาดับ และผลที่ตามมา
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3. ทักษะการประเมิน (Evaluate Skill) เป็ นทักษะที่ผ้ เู รี ยนสามารถที่จะเชื่อมโยง
เนือ้ หาสารกับประสบการณ์ ของพวกเขาและตัดสินความถูกต้ อง คุณภาพ ความเกี่ ยวข้ องของ
เนื ้อหาสาร เช่น
3.1 สามารถชื่นชม มีความพึงพอใจในการตีความเนือ้ หาสารที่มีประเภท
และรูปแบบที่แตกต่างกัน
3.2 ประเมินคุณภาพของเนื ้อหาสารจากเนื ้อหาและรูปแบบ
3.3 ตัดสิ นคุณค่าของเนื อ้ หาสารจากจากหลักทางศีลธรรม ศาสนา และ
หลักการประชาธิปไตย
3.4 สามารถที่จะโต้ ตอบ ไม่ว่าจะโดยการเขียน การพิมพ์ ทางอิเล็ คทรอนิคส์
ต่อเนื ้อหาสาระที่มีความซับซ้ อนอันหลากหลาย
4. ทักษะสร้ างสรรค์ (Create Skill) เป็ นทักษะในการเขียนแสดงออกถึงความคิด
สร้ างสรรค์ การใช้ คา ใช้ เ สี ยง และภาพอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อจุ ด ประสงค์อันหลากหลาย
สามารถใช้ เทคโนโลยีในการสร้ างสรรค์ ตัดต่อ และแพร่กระจายเนื ้อหา เช่น
4.1 การระดมความคิด การวางแผน การวางและทบทวนกระบวนการ
4.2 การใช้ ภาษาพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญในกฎของการ
ใช้ ภาษา
4.3 สร้ างและเลื อ กภาพได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ เ ป้า หมายอย่ า ง
หลากหลาย
4.4 ใช้ เทคโนโลยีการสื่อสารในการสร้ างเนื ้อหาสาร
5. ทักษะการมีส่วนร่ วม (Participate Skill) เป็ นทักษะในการมีส่วนร่ วม เป็ น
ความรู้ความเข้ าใจและพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการวิพากษ์ แสดงความ
คิดเห็น ทางานร่วมกัน และใช้ ประโยชน์จากสื่อของผู้อื่นเพื่อนาไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ลักษณะต่างๆ
5.1 ส่วนร่วมในการวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น ทางานร่วมกัน และใช้
ประโยชน์จากสื่อของผู้อื่นเพื่อนาไปสูก่ ารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลักษณะต่างๆ อย่างถูกต้ อง
5.2 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ อู ื่นได้ มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทางานร่วมกัน
และใช้ ประโยชน์จากสื่อของตนเอง
5.3 มีปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่นในการวิพากษ์ และแสดงความคิดเห็นต่อสื่อต่างๆ
อย่างเปิ ดเผยบนพื ้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม
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ในปี ค.ศ. 2003 Center for Media Literacy ได้ ออกหนังสื่อชื่อ Literacy For the 21st
Century: An Overview Orientation Guide To Media Literacy Education ซึ่ ง เป็ นหนั ง สื อ ที่ มี
เนื ้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนสอนเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อให้ แก่ผ้ เู รี ยน และได้ เผยแพร่แนวทางหรื อ
คูม่ ือการจัดการเรี ยนการสอนเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อในยุคข้ อมูลข่าวสารที่ใช้ ในระบบการศึกษาของ
สหรัฐอเมริ กาที่เรี ยกว่า CML Media LitkitTM ซึ่งคูม่ ือนี ้ได้ อธิบายบทบาทของสถานศึกษาต่อการ
สร้ างภาวการณ์ร้ ูเท่าทันสื่อ (เยาวภา บัวเวชและมาริ ษา สุจิตวนิช , 2558) อ้ างอิงจาก (Thoman,
2005: 6-7) ไว้ ดงั นี ้
1. โรงเรี ยนและห้ องเรี ยนจะต้ องเปลี่ยนจากสถานที่ที่เก็บกักความรู้มาเป็ นเต็นท์ที่
พักที่สามารถพกพาไปที่ไหนก็ได้ เป็ นเสมือนที่กาบังซึ่งนักเรี ยนสามารถที่จะทาการสารวจ ทาการ
ทดลอง ค้ นคว้ าสิ่งต่าง ๆ
2. การสอนจะไม่เป็ นในรู ปแบบของการบรรยาย แต่บทบาทของครู จะเป็ นผู้ให้
คาแนะนา สนับสนุน ให้ แนวทาง ดูแลกระบวนการเรี ยนรู้
หลักสูตรและกิ จ กรรมจะต้ องออกแบบให้ ผ้ ูเ รี ย นมี ส่ว นร่ วมในการแก้ ปัญหาและ
ค้ นคว้ า โดยการเรี ยนรู้จากสื่อที่หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู้มมุ มอง (point of view) ที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ ของผู้รับสารและการรับรู้ สามารถแยกแยะได้ ว่าข้ อมูลที่ได้ รับจากอินเทอร์ เน็ตนันข้
้ อมูล
ไหนที่เป็ นข้ อเท็จจริง ข้ อมูลไหนที่เป็ นเท็จ
จะเห็นได้ วา่ การเรี ยนการสอนในรูปแบบเก่าไม่สามารถนามาปรับใช้ กบั สภาพการณ์
ในยุคปั จจุบนั ได้ ดังนันจึ
้ งต้ องมีการปรับลดและเพิ่มเนื ้อหาสาระวิชาที่จะปลูกฝั งและเตรี ยมความ
พร้ อมให้ กับผู้เรี ยนให้ สามารถดารงชีวิตอยู่ยุคปั จจุบนั ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและ
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการฝึ กฝนทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นต่อตนเองและส่วนรวมในอนาคต “ทักษะการ
รู้ เท่าทันสื่ อ (Media Literacy)” เป็ นอี กหนึ่ง ทักษะที่ ส าคัญอย่างยิ่ง ที่ ผ้ ูเรี ยนในศตวรรษที่ 21
จาเป็ นต้ องมีเพื่อให้ การดาเนินชีวิตอยู่ได้ ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงของสื่อและเทคโนโลยีที่เป็ นไป
อย่างรวดเร็ วและตลอดเวลา ผู้เรี ยนจะไม่เพียงแต่เพิ่มความรู้ ที่เกี่ ยวกับเนือ้ หาสาระของสื่อใน
ปั จ จุ บัน เท่ า นัน้ แต่ จ ะต้ อ งเรี ย นรู้ และปฏิ บัติ ทัก ษะทัง้ 5 ด้ า นนัน้ ก็ คื อ ทัก ษะการเข้ าถึ ง
ทักษะการวิเ คราะห์ ทักษะการประเมิ นสื่ อ ทักษะการสร้ างสรรค์ และทักษะการมี ส่วนร่ ว ม
ซึ่งทักษะทัง้ 5 ทักษะนี ้จะช่วยให้ นกั เรี ยนเท่าทันกับความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีและการสื่อสาร
มีสิทธิเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ในการนาเสนอข้ อมูลข่าวสารต่างๆ สามารถเลือกรับสื่อ
ต่างๆ ที่มีประโยชน์และมีภยั อันตรายที่แฝงตัวมากับสื่อได้
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จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลไปใช้ ในการ
จัดทาเนื ้อหาสาระประกอบในชุดกิจกรรม

3. แนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรม หรื อคาเดิมว่า ชุดการสอน มาจากคาว่า instructional package หรื อ
learning package ซึ่งเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหนึ่ง เพื่อใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
ให้ มีประสิทธิ ภาพขึน้ หรื อแก้ ปัญหาในการศึกษาบางอย่างตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทา ซึ่งใน
ความหมายของชุดกิจกรรม ซึง่ ได้ มีนกั การศึกษาให้ นิยามความหมายไว้ คล้ ายคลึงและแตกต่างกัน
ดังนี ้
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 36) กล่าวถึงความหมายของชุดกิจกรรม ว่าเป็ นสื่อ
การเรี ยนรู้ ที่ประกอบด้ วยสื่อหลาย ๆ ชนิด จัดรวมไว้ เป็ นชุด เช่น คู่มือแนะนาการใช้ ชุดกิจกรรม
แหล่ง อ้ างอิง ใบงาน แบบฝึ กกิ จ กรรม วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ในการทาชุดกิ จ กรรม อาจจัดทาใน
รูปแบบที่บรู ณาการภายในกลุ่มหรื อระหวางกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ตลอดจนบูรณาการกระบวนการ
ใช้ สื่อแต่ละชนิดในชุดกิจกรรมให้ เหมาะสมกับกาลเวลาและสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ภพ เลาหไพบูลย์ (2552: 225) ให้ ความหมายของชุดกิจ กรรมไว้ ว่า เป็ นการ
รวบรวมสื่อการสอนอย่างสมบูรณ์ ตามแบบแผนเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอน เป็ นชุด
กิ จ กรรมระบบประสมส าเร็ จ รู ป มี อุ ป กรณ์ ครู มื อ ครู เนื อ้ หา รายการสื่ อ การสอนและ
เอกสารอ้ างอิง เพื่อให้ ครูใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
เพ็ชรัตน์ พรหมมา (2555: 23) ได้ ให้ ความหมายของชุดกิจกรรมว่า คือสื่อการ
สอนที่ครูเป็ นผู้สร้ างขึ ้นมา ประกอบไปด้ วย จุดประสงค์ เนื ้อหา เวลา สื่ออุปกรณ์ กิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่หลากหลาย และการวัดประเมินผล โดยรวบรวมไว้ ในชุดเพื่อให้ นกั เรี ยนได้ ศึกษา
และปฏิบตั กิ ิจกรรมด้ วยตนเอง เกิดการเรี ยรู้ได้ ด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ โดย
มีครูเป็ นผู้ให้ คาแนะนา เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั้
ภาณุวัฒน์ เปรมปรี (2556: 16) ได้ ให้ ความหมายของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
หมายถึง สื่อการเรี ยนการสอนที่ใช้ ในการพัฒ นาคุณลักษระในตัวนักเรี ยน เป็ นเอกสารกาหนด
แนวทางในการปฏิ บัติ กิ จ กรรมด้ ว ยรู ป แบบการพัฒ นาสมรรถนะทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ และการนาความรู้ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
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นฤมิต พงษ์ พานิช (2561: 37) ให้ ความหมายไว้ ว่า ชุดกิจกรรมเป็ นสื่อการเรี ยน
การสอนที่ครู ผ้ สู อนสร้ างขึ ้นเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ ได้ ด้วย
ตนเอง ซึง่ ชุดกิจกรรมประกอบด้ วย ใบความรู้ ชุดฝึ กทักษะ แบบทดสอบ ซึง่ จะวัดทังด้
้ านความรู้
ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้ ตรงตามวัตถุประสงค์
ทั ศ วรรณ รามณรงค์ (2557) กล่ า วว่ า ชุ ด การสอนหรื อชุ ด กิ จ กรรม คื อ
การนาเอาสื่อประสมที่มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็ นระบบ และมีความสัมพันธ์ สอดคล้ องกับ
เนื ้อหาวิชามาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแต่ละหน่วย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
แก่นกั เรี ยน ช่วยให้ นกั เรี ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กู๊ด (Good Carter V, 1973) ให้ ค วามหมายของชุด กิ จ กรรมว่า เป็ น โปรแกรม
ทางการสอนที่ จัด ไว้ โ ดยเฉพาะ มี อุป กรณ์ คู่มื อ ครู เนื อ้ หา แบบทดสอบ มี ก ารก าหนด
จุดมุง่ หมายของการเรี ยนไว้ อย่างชัดเจน นักเรี ยนเป็ นผู้ปฏิบตั กิ ิจกรรมเอง โดยมีครูเป็ นผู้แนะนา
จากการศึกษาความหมายและแนวคิ ดของคาว่า ชุดกิจกรรมข้ างต้ น พอสรุ ปได้ ว่า
ชุดกิจกรรม คือ ชุดกิจกรรมที่ครู ผ้ ูสอนสร้ างขึน้ เพื่อใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรี ยนในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีผลการเรี ยนที่ดีขึ ้นหรื อเพื่อส่งเสริมความรู้ในเรื่ องต่าง ๆ
ซึ่งภายในชุดกิจ กรรมประกอบไปด้ วย วัตถุประสงค์ เนือ้ หา กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ และการวัด
ประเมินผล ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองหรื อครูผ้ สู อนสามารถเป็ นผู้จดั กิจกรรมให้ ผ้ ูเรี ยนได้
ตามกิจกรรม เพื่อให้ การเรี ยนกรสอนบรรลุวตั ถประสงค์ที่ตงไว้
ั้
3.2 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
บุญเกื ้อ ควรหาเวช (2542: 145) แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมไว้ เป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
1. ชุด กิ จ กรรมประกอบค าบรรยาย เป็ น ชุด กิ จ กรรมส าหรั บ ผู้ส อนที่ ต้ อ งการ
ปูพื ้นฐานให้ ผ้ เู รี ยนส่วนใหญ่ได้ ร้ ูและเข้ าใจในเวลาเดียวกัน มุ่งในการขยายเนื ้อหาสาระให้ ชัดเจน
ขึ ้นชุดกิจกรรมแบบนี ้จะช่วยให้ ผ้ สู อนลดการพูดให้ น้อยลง และเป็ นการใช้ สื่อการสอนที่มีพร้ อ มอยู่
ในชุดกิจกรรม ในการเสนอเนื ้อหามากขึ ้น สื่อที่ใช้ อาจได้ แก่ รูปภาพ แผนภูมิ หรื อกิจกรรมที่กาหนด
ไว้ เป็ นต้ น
2. ชุดกิจกรรมแบบกลุม่ กิจกรรม เป็ นชุดกิจกรรมสาหรับให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันเป็ นกลุ่ม
เล็ก ๆ ประมาณ 5-7 คน โดยใช้ สื่อการสอนที่บรรจุไว้ ในชุดกิจกรรมแต่ละชุด มุ่ งที่จะฝึ กทักษะใน
เนื ้อหาวิชาที่เรี ยนและผู้เรี ยนมีโอกาสทางานร่ วมกัน ชุดกิจกรรมชนิดนี ้มักจะใช้ สอนในการสอน
แบบกิจกรรมกลุม่ เช่น การสอนแบบศูนย์การเรี ยน เป็ นต้ น
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3. ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคลหรื อชุดกิ จกรรมตามเอกัตภาพ เป็ นชุดกิจ กรรม
สาหรับเรี ยนด้ วยตนเองเป็ นรายบุคคล คือ ผู้เรี ยนจะต้ องศึกษาหาความรู้ตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเองอาจเรี ยนที่โรงเรี ยนหรื อที่บ้านก็ได้ ส่วนมากมักจะมุ่งให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทาความ
เข้ าใจเนื อ้ หาวิช าที่ เ รี ยนเพิ่ม เติม ผู้เรี ยนสามารถจะประเมิ นผลการเรี ยนด้ วยตนเองได้ ด้ ว ยชุด
กิจกรรมชุดกิจกรรมชนิดนี ้อาจจะจัดในลักษณะของหน่วยการสอนส่วนย่อยหรื อโมดูลก็ได้
ระพินทร์ โพธิ์ศรี (2550: 59). ได้ แบ่งประเภทของชุดกิจกรรมได้ ดงั นี ้
1. ชุดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Self study package) คือ ชุดกิจกรรมที่สร้ างขึ ้นโดย
มีจดุ มุง่ หมายให้ ผ้ เู รี ยนนาไปศึกษาด้ วยตนเอง โดยไม่มีครูเป็ นผู้สอน เช่น บทเรี ยนสาเร็จรูป ชุดการ
เรี ยนแบบคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนหรื อชุดการเรี ยนผ่านเครื อข่ายเวิลด์ไวต์เว็บ
2. ชุดการเรี ยนการสอน คือ ชุดกิจกรรมที่สร้ างขึ ้นโดยมีครู เป็ นผู้ดาเนินการจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ ูเ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ ที่ กาหนดไว้ เช่น
ชุดฝึ กอบรม หรื อชุดการสอนต่าง ๆ
จากประเภทของชุดกิจกรรมที่ได้ ศึกษา พอสรุ ปได้ ว่า ชุดกิจกรรมสามารถแบ่งได้
เป็ น 2 ลักษณะ คือ ชุดกิจกรรมที่จดั ให้ นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองทังเรี
้ ยนรู้แบบรายตัว
หรื อเรี ยนรู้ ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม โดยไม่ต้องมีครู ผ้ ูสอน และชุดกิจกรรมที่สร้ างขึน้ โดยมีครู เป็ นผู้จดั
กิจกรรมร่วมกับนักเรี ยน โดยนักเรี ยนเป็ นผู้ปฏิบตั แิ ละครูร่วมสอนและให้ คาแนะนา
3.3 องค์ ประกอบของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ จะต้ องมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง ซึ่งมีนกั การศึกษาได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ ดงั นี ้
บุญ เกื อ้ ควรหาเวช (2542: 95-96) ได้ จ าแนกองค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ไว้ เ ป็ น
4 องค์ประกอบ คือ
1. คูม่ ือครู เป็ นคูม่ ือและแผนการสอนสาหรับผู้สอนและผู้เรี ยนตามชนิดของ
ชุดกิจกรรม ภายในจะชี ้แจงถึงวิธีการใช้ ชดุ กิจกรรมไว้ อย่างละเอียด เช่นเป็ นเล่มหรื อเป็ นแผ่นพับ
2. บัตรคาสัง่ หรื อคาแนะนา จะเป็ นส่วนที่บอกขันตอนกิ
้
จกรรม ประกอบด้ วย
คาอธิบายในเรื่ องที่จะศึกษา คาสัง่ ที่ให้ ผ้ เู รี ยนดาเนินกิจกรรมและการสรุปบทเรี ยน
3. ใบความรู้ และสื่อ ประกอบด้ วยบทเรี ยน โปรแกรม สไลด์ แผ่นโปร่ งใส
หุน่ จาลอง รูปภาพ เป็ นต้ น
4. แบบประเมิน ผู้เรี ยนจะทาการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลัง
เรี ยน อาจเป็ นแบบฝึ กหัดหรื อให้ ทากิจกรรม
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สุวิทย์ มูลคาและอรทัย มูลคา (2545: 52) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบที่
สาคัญ 4 ประการ ได้ แก่
1. คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรม เป็ นคู่มือหรื อแผนการสอนสาหรับผู้สอนใช้ ศึกษา
และปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดชี ้แจงไว้ อย่างชัดเจน เช่น การนาเข้ าสู่บทเรี ยนการ
จัดชันเรี
้ ยน บทบาทของผู้เรี ยนเป็ นต้ น ลักษณะของคูม่ ืออาจจัดทาเป็ นเล่ม หรื อแผ่นพับก็ได้
2. บัตรคาสัง่ หรื อบัตรงาน เป็ นเอกสารที่บอกให้ ผ้ เู รี ยนประกอบกิจกรรมแต่ละ
อย่างตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้ บรรจุอยู่ในชุดการสอน บัตรคาสัง่ หรื อบัตรงานจะมีครบตามจานวน
กลุ่มหรื อจานวนผู้เรี ยน ซึ่งประกอบด้ วย คาอธิ บายในเรื่ องที่จะศึกษา คาสั่งให้ ผ้ ูเรี ยนประกอบ
กิจกรรม และการสรุปบทเรี ยน
3. เนื ้อหาสาระและสื่อการเรี ยนประเภทต่าง ๆ จัดไว้ เป็ นรูปของสื่อการสอนที่
หลากหลาย อาจแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท
3.1 ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร บทความ ใบความรู้
ของเนื ้อหาเฉพาะเรื่ อง บทเรี ยนโปรแกรม เป็ นต้ น
3.2 ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เช่น รู ปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สมุดภาพ
เทปบันทึกเสียง เทปโทรทัศน์ สไลด์ วีดทิ ศั น์ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอน เป็ นต้ น
4. แบบทดสอบ เป็ นแบบทดสอบที่ใช้ วัดและประเมินความรู้ ด้ วยตนเองทัง้
ก่อน และหลังเรี ยน อาจจะเป็ นแบบทดสอบชนิดจับคูเ่ ลือกตอบหรื อกาเครื่ องหมายถูกผิดก็ได้
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2551) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการสอนว่า
ชุดการสอนไม่ว่าจะเป็ นแบบกิจกรรมกลุม่ หรื อชุดการสอนรายบุคคลจะประกอบด้ วยสื่อประสมซึง่
อยูใ่ นลักษณะเป็ นวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ ที่ผ้ จู ดั ทานามาบูรณาการโดยใช้ วิธีระบบ เพื่อให้
ชุดการสอนแต่ละชุดมีประสิทธิภาพ ซึง่ จาแนกที่สาคัญได้ 4 ส่วน คือ
1. คูม่ ือครูหรื อครู่มือการใช้ ชดุ การสอน
2. คาสัง่ หรื อคาชี ้แจง
3. เนื ้อหาสาระบทเรี ยนและสื่อ
4. การประเมินผล
จากการศึกษาองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้ มีผ้ กู าหนดไว้ คล้ ายคลึงกัน
พอสรุปได้ ว่า ชุดกิจกรรมควรมีองค์ประกอบหลักที่สาคัญ คือ คูม่ ือสาหรับครูผ้ สู อนหรื อสาหรับ
นักเรี ยน คาชี ้แจงในการทากิจกรรม เนื ้อหาสาระและสื่ออุปกรณ์ แบบวัดและประเมินผล
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3.4 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมเป็ นการเน้ นกิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้และ
พั ฒ นาได้ ด้ วยตนเอง ชม ภู มิ ภ าค (2524: 100) ได้ จ าแนกแนวคิ ด และหลั ก การของ
ดร.ชัยยงค์ พรมวงศ์ ไว้ ดงั นี ้
1. ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล นักการศึกษาได้ นาหลักจิตวิทยามาใช้ ใน
การเรี ยนการสอนโดยคานึงถึงความต้ องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
บุค คลมี ค วามแตกต่า งกัน หลายด้ า น กล่า วคื อ ความสามารถ สติปั ญ ญา ความต้ อ งการ
ความสนใจ ร่ า งกาย อารมณ์ สัง คม และความแตกต่า งอื่ น ๆ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมที่ สุด คื อ
การจัดการสอนรายบุคคล หรื อการศึกษาตามสภาพ การศึกษาแบบเสรี และการศึกษาด้ วย
ตนเอง ล้ วนเป็ นวิธีสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีอิสระในการเรี ยนตามสติปัญญาความสามารถ
และความสนใจโดยครูเป็ นผู้คอยช่วยเหลือตามความเหมาะสม
2. ทฤษฎีการเรี ยนรู้ ยึดหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ หมายถึง การเรี ยนการสอนที่
เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยน ดังนี ้
2.1 เข้ าร่วมกิจกรรมในการเรี ยนด้ วยตนเอง
2.2 การทราบผลการเรี ยนทันที
2.3 มีการเสริมแรงอันจะทาให้ นกั เรี ยนกระทาพฤติกรรมนันซ
้ ้าหรื อหลีกเลี่ยง
ไม่กระทา
2.4 ได้ เรี ยนรู้ไปทีละขันตอนตามความสามารถและความสนใจ
้
2.5 การนาเอาสื่อประสมมาใช้ หมายถึงการนาสื่อการสอนหลาย ๆ อย่าง
มาสัมพันธ์กนั อย่างมีคณ
ุ ค่าที่สง่ เสริมซึง่ กันและกันอย่างมีระบบ สื่อการสอนอย่างงหนึง่ อาจใช้ เร้ า
ความสนใจในขณะอีกอย่างหนึ่งใช้ เพื่อการอธิบายข้ อเท็จจริ งของเนื ้อหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้
เพื่อก่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ลึกซึง้ การใช้ สื่อประสมช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมีป ระสบการณ์ จากประสาท
สัมผัสที่ผสมผสาน กับให้ นักเรี ยนได้ ค้นพบวิธีการที่จะเรี ยนในสิ่งที่ ต้องการได้ ด้วยตนเองมาก
ยิ่งขึ ้น
2.6 การเอากระบวนการกลุ่มมาใช้ เดิมนัน้ ความสัมพันธ์ ระหว่างครู แ ละ
นักเรี ยนในห้ องเรี ยนมีลกั ษณะเป็ นทางเดียวกล่าวคือ ครูเป็ นผู้นา นักเรี ยนเป็ นผู้ตามนักเรี ยนไม่มี
โอกาสฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม ที่ จ ะฝึ กการเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่ อโตขึน้ จึง ทางาน
ร่ วมกันไม่ไ ด้ แนวโน้ มในปั จจุบันและอนาคตจะต้ องนากระบวนการกลุ่มสัม พันธ์ มาใช้ ทฤษฎี
กระบวนการกลุม่ จึงเป็ นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ ซงึ่ นามาไว้ ในรูปของชุดการสอน
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2.7 การนาวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ ในการผลิตชุดการเรี ยนซึง่ แตกต่างไปจาก
การท าโครงการสอนในปั จ จุ บัน ตรงที่ ว่ า ชุด การสอนมี ก ารจัด เนื อ้ หาวิ ช าให้ ส อดคล้ องกั บ
สภาพแวดล้ อมและวัยของผู้เรี ยนรายละเอียดต่างๆ ได้ นาไปทดลองปรับปรุงจนมีคณ
ุ ภาพเชื่อถือได้
แล้ วจึงนามาใช้
บุญ เกื อ้ ควรหาเวช (2542 : 92) นาเสนอแนวคิดในการนาชุดกิ จ กรรมมาใช้ ใน
การศึกษา 5 ข้ อ ดังนี ้
1. ต้ องนาทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคานึงถึงความต้ องการและ
ความถนัดของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
2. ต้ องเปลี่ยนวิธีการสอนจากครูเป็ นสาคัญ เป็ นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
3. ใช้ สื่อการสอนที่ครูและนักเรี ยนเป็ นผู้ร่วมกันผลิตขึ ้น โดยมีแนวคิดที่วา่ เปลี่ยน
จากสื่อเพื่อช่วยครูสอนเป็ นสื่อเพื่อช่วยผู้เรี ยน
4. เพิ่มการปฏิสมั พันธ์ระหว่างครู กับนักเรี ยน เปลี่ยนการสอนเป็ นหลากหลาย
ทิศทาง รวมทังมี
้ การใช้ ทรัพยากรจากท้ องถิ่นเข้ ามาใช้ ในกิจกรรม มาร่วมกันทากิจกรรม และเน้ น
การจัดกิจกรรมนอกห้ องเรี ยน
5. เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนกาหนดแนวทางในการเรี ยน การประเมินผล โดยใช้
จุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาเป็ นหลัก
จากการศึก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การสร้ างชุด กิ จ กรรมดัง กล่ า ว
สามารถสรุปได้ วา่ การนาแนวคิดหรื อทฤษฎีมาใช้ ในการผลิตชุดกิจกรรม จะเน้ นใช้ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็ นหลักในการสร้ างความเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนการสอน นาหลักจิตวิทยา
ในการเรี ยนรู้ มาประกอบเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนในการเรี ยนรู้ มากขึ ้น มีประสบการณ์ให้ ผ้ เู รี ยน
โดยใช้ หลักการเรี ยนรู้ทางภูมิทศั น์ ตลอดจนการรับรู้จากการสื่อสาร และสื่อต่างๆ
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ ยวกับชุดกิจกรรม ผู้วิจัยได้ นาข้ อมูลไปใช้ ในการสร้ างชุด
กิจกรรมเพื่อใช้ ในการวิจยั โดยวิธีการสร้ าง กาหนดองค์ประกอบและกระบวนการจากแนวคิดของ
นักวิชาการที่ศกึ ษาได้

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
ปกรณ์ ประจันบาน; และอนุชา กอนพ่วง (2558, บทคัดย่อ) ได้ ทาการพัฒนาแบบ
วัดทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้ านการรู้ เท่าทันสื่อของนักเรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็ น
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นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในปี การศึกษา
2557 จานวน 1,100 คน ซึ่งได้ มาโดยใช้ วิธีส่มุ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multistage Random
Sampling) เครื่ องมื อเป็ นแบบวัดทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ด้ านการรู้ เท่าทันสื่ อของนักเรี ย นชัน้
มัธยมศึกษา 2 แบบ ได้ แก่ แบบทดสอบสถานการณ์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ รวม 50 ข้ อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความยาก (Difficulty) ค่าอานาจ
จาแนก (Discrimination) ค่าความเที่ยง (Reliability) และค่าคะแนนมาตรฐานทีแบบการแจก
แจงปกติ (Normal Distribution T – Score) และคะแนนมาตรฐานซี (Z - Score) ผลการวิ จัย
พบว่า
แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา จาแนกออกเป็ น 2 ชุด
ได้ แก่ ชุดที่ 1 แบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 25 ข้ อ และชุดที่ 2 ข้ อสอบ
สถานการณ์ จ านวน 25 ข้ อ รวม 50 ข้ อ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื อ้ หา (Content
Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน โดยมีความตรงเชิงเนื ้อหาทุกข้ อ ผ่านการทดลองใช้ กับ
นักเรี ยนเพื่อหาค่าความยาก อานาจจาแนก และความเที่ยง พบว่า มีคา่ ความยากและค่าอานาจ
จาแนกตามเกณฑ์ทุกข้ อ มีค่าความเที่ยงในระดับสูง และสร้ างเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ
ได้ แก่ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง
ศตพล เกิดอยู่ (2558, บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “ทัศนคติ พฤติกรรม และการ
รู้ เท่าทันการใช้ แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มวัยเบบี ้บูมเมอร์ ” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยการ
รับรู้ ทังการรั
้
บรู้ในประโยชน์ ความง่าย และความเพลิดเพลินที่สง่ ผลต่อทัศนคติที่มีตอ่ แอปพลิเค
ชันไลน์ ศึกษาทัศนคติที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการใช้ งานแอปพลิเคชันไลน์ทงในด้
ั ้ านจานวนเดือนที่ใช้
งาน ระยะเวลาที่ใช้ งานต่อวัน จุดประสงค์หรื อแรงจูงใจหลัก และคุณสมบัติที่ใช้ งาน ตลอดจน
การรู้ เท่า ทัน การใช้ แ อปพลิ เ คชัน ไลน์ ข องกลุ่ม วัย เบบี บ้ ูม เมอร์ โดยเป็ น การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) รู ปแบบสารวจ (Survey Research) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุ
ระหว่าง 51-69 ปี (กลุม่ วัยเบบี ้บูมเมอร์ ) และทังหมดเป็
้
นผู้ใช้ งานแอปพลิเคชันไลน์ จานวน 400
คน โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ น (Non-Probability Sampling) ทังในแบบ
้
เจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสโนว์ บอล(Snowball Sampling) ใช้ แบบสอบถามใน
การเก็บข้ อมูล (Questionnaire) ซึง่ จากการตังสมมติ
้
ฐาน 4 ข้ อ ผลการวิจยั พบว่า
1. การรับรู้ในประโยชน์ ความง่าย และความเพลิดเพลินในการใช้ งานแอปพลิเค
ชันไลน์มีความสัมพันธ์ อย่างมีนัยสาคัญกับทัศนคติที่มีต่อการใช้ งานแอปพลิเคชันไลน์ โดยเป็ น
ความสัมพันธ์ทางบวก
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2. ทัศนคติที่มีตอ่ การใช้ งานแอปพลิเคชันไลน์มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญกับ
พฤติกรรมการใช้ งานแอปพลิเคชันไลน์ทงในด้
ั ้ าน จานวนเดือนที่ใช้ งาน ระยะเวลาที่ใช้ งานต่อวัน
จุดประสงค์หรื อแรงจูงใจหลักในการใช้ งาน และคุณสมบัติที่ใช้ งานแอปพลิเคชันไลน์ โดยเป็ น
ความสัมพันธ์ทางบวก
3. พฤติก รรมการใช้ ง านแอปพลิ เ คชัน ไลน์ ทัง้ ในด้ า น จ านวนเดื อ นที่ ใ ช้ ง าน
จุด ประสงค์ ห รื อ แรงจูง ใจหลัก ในการใช้ ง าน และคุณ สมบั ติ ที่ ใ ช้ ง านมี ค วามสัม พัน ธ์ อ ย่า งมี
นัยสาคัญกับการรู้เท่าทันการใช้ แอปพลิเคชันไลน์ โดยเป็ นความสัมพันธ์กนั ทางบวก
4. ลัก ษณะประชากรกลุ่ม เบบี บ้ ูม เมอร์ ที่ แ ตกต่า งกัน ในด้ า นเพศ อายุ และ
การศึกษาจะมีการรู้เท่าทันการใช้ แอปพลิเคชันไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน
อมร สวัสดิ์รักษ์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง “การพัฒนาชุดกิจกรรม
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3” มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับข้ อมูลจากสื่อ
ของนักเรี ยน พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรี ยนและเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทัน
สื่ อ ของนัก เรี ย นในโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึก ษา สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาเชี ยงใหม่ เขต 3 ประชากรที่ ใช้ แบ่ง เป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ม ที่ 1 ส าหรั บการศึกษา
พฤติก รรมการรั บ ข้ อมูล จากสื่ อ ได้ แ ก่ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 1-3 ปี ก ารศึก ษา 2557
โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 กลุม่ ที่ 2 สาหรับศึกษาผลการพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรี ยน ได้ แก่
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2557 โรงเรี ยนชุมชนบ้ านวังจ๊ อม อาเภอเชียงดาว
จัง หวัดเชี ยงใหม่ เครื่ องมื อที่ ใช้ ได้ แก่ แบบบสอบถามเรื่ องการรั บรู้ และการรู้ เท่าทันสื่ อของ
นัก เรี ย นและชุด กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การรู้ เท่า ทัน สื่ อ ของนัก เรี ย น วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล โดยหาร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีพฤติกรรมการรับข้ อมูลจากสื่อดังนี ้ ด้ านความถี่ใน
การรับข้ อมูลจากสื่อแต่ละประเภท ลาดับตามชัว่ โมงการรับข้ อมูล พบว่า ประเภทสื่ออินเทอร์ เน็ต
นักเรี ยน ร้ อยละ 41.00 มีการรับข้ อมูล 3-4 ชัว่ โมง มากที่สุด ประเภทสื่อโทรทัศน์ นักเรี ยน
ร้ อยละ 69.75 มีการรับข้ อมูล 1-2 ชัว่ โมง มากที่สดุ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ นักเรี ยน ร้ อยละ
61.00 มีการรับข้ อมูลน้ อยกว่า 1 ชัว่ โมง มากที่สดุ และด้ านเหตุผลในการรับข้ อมูลจากสื่อ ของ
นักรี ยนอันดับแรก คือ เพื่อความบันเทิง รองลงมา ได้ แก่ ทาให้ สงั คมยอมรับและเพื่อแสวงหา
ข้ อมูลข่าวสาร นักเรี ยนมีการรู้เท่าทันสื่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบตั ิมาก และการพัฒนาชุด

60
กิจกรรมส่งเสริ มการรู้เท่าทันสื่อของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้ ชกุ กิจกรรม
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรี ยนจานวน 4 ด้ าน 9 กิจกรรม ประกอบด้ วย ด้ านการเข้ าถึงสื่อมี
1 กิจกรรม ด้ านการวิเคราะห์สื่อ มี 3 กิจกรรม ด้ านการประเมินค่าสื่อมี 3 กิจกรรม และด้ าน
การใช้ สื่อให้ เกิดประโยชน์มี 2 กิจกรรม ซึ่งนักเรี ยนมีการรู้ เท่าทันสื่อหลังทดลองใช้ ชดุ กิจกรรม
อยูใ่ นระดับปฏิบตั มิ าก สูงกว่าก่อนทดลองใช้ ชดุ กิจกรรม อยูใ่ นระดับปฏิบตั ปิ านกลาง
จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง “ผลการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่ อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” มีจดุ มุ่งหมายเพื่อสร้ าง
ชุดฝึ กอบรมสาหรับพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษามหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 1 ที่อาสาสมัครเข้ าร่วมโครงการฝึ กอบรม จานวน 60
คน ได้ ม าด้ วยวิธี การสุ่ม แบบแยกประเภท (Stratified random sampling) ตามลักษณะของ
ระดับการรับรู้ ความสามารถของตนในการใช้ สื่อ หลังจากนันสุ
้ ่มนักศึกษาในแต่ละกลุ่มให้ ได้ รับ
รู ปแบบการฝึ กอบรมที่แตกต่างกันไป 3 รู ปแบบ แต่ละกลุ่มมี 20 คน โดยใช้ วิธีส่มุ อย่างง่ าย
ในกลุม่ จะมีนกั ศึกษาที่มีการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้ สื่อสูงและต่าในสัดส่วนที่เท่ากันคือ
กลุม่ ย่อยละ 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ แบบวัดการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการใช้ สื่อ และชุดฝึ กอบรมเพื่อการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
การวิเคราะห์ห าความแปรปรวนหลายตัวแปร 3 ทางแบบวัดซา้ (Three way MANOVA with
Repeated Measure) ผลการวิจยั พบว่า
1. ไม่มีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างรูปแบบการฝึ กอบรม ระดับการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการใช้ สื่อและครัง้ ของการวัดต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาในด้ านการคิดวิจารณญาณ
การตระหนักถึง ผลกระทบของสื่ อและการเลื อกรั บและใช้ สื่ ออย่างมี ประสิทธิ ภาพ แต่พบว่ามี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครัง้ ของการวัดรูปแบบการฝึ กอบรมต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาในด้ านการ
คิด วิ จ ารณญาณ ด้ า นการตระหนัก ถึ ง ผลกระทบของสื่ อ ด้ า นการเลื อ กรั บ และใช้ สื่ อ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. นักศึกษาที่ได้ รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการรู้ เท่าทันสื่อมีคะแนนเฉลี่ยการ
รู้เท่าทันสื่อสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ รับการฝึ กและรูปแบบที่ดีที่สดุ ในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของ
นักศึกษา คือ การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการการรู้เท่าทันสื่อทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านการคิด ความรู้สกึ /
จิตใจและพฤติกรรมร่วมกับการฝึ กทาโครงการ
3. นักศึกษากลุ่มที่มีการรับรู้ ความสามารถของตนในการใช้ สื่อสูงมีคะแนนเฉลี่ย
การรู้ เท่าทันสื่อด้ านการคิดวิจารณญาณ ด้ านการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และด้ านการ
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เลือกรับและใช้ สื่ออย่างมีประสิทธิภาพไม่แตกต่างจากนักศึกษากลุม่ ที่มีการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการใช้ สื่อต่าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
พนม คลี่ฉายา (2556, บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง “การรู้ เท่าทันสื่ อมวลชน
กระแสหลักของคนกรุงเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์คือ 1) เพื่อสารวจพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
และระดับการรู้เท่าทันสื่อของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับการรู้ เท่า ทัน สื่ อของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ใช้ วิธี การวิจัย เชิ ง ส ารวจ (Survey
Research) กาหนดกรอบการวัดการรู้ เท่าทันสื่อมวลชน 4 ด้ าน คือ ด้ านความเข้ าใจเนือ้ หา
การวิเคราะห์เนื ้อหา การประเมินและวิพากษ์ สื่อ และการมีปฏิสมั พันธ์อย่างปลอดภัยต่อเนือ้ หา
ในสื่ อ กาหนดเนื อ้ หาที่ ใช้ ส าหรั บการวัดการรู้ เท่าทันสื่ อมวลชน คือ ข่าวการเมื อง โฆษณา
นิตยสาร ละครโทรทัศน์ เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม วัดผลแบบครัง้ เดียว (One-shot Case
Study) กลุ่มตัวอย่างมี 3 ช่วงวัย คือ วัยเรี ยนหรื อผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 23 ปี วัยทางานตอนต้ น
และตอนปลายคือผู้ทางานทุกสาขาอาชีพที่มีอายุระหว่าง 23-59 ปี และวัยผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มี
อายุ 60 ปี ขึ ้นไป รวมกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
้
617 คน ผลการวิจยั พบว่า
1. พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อมวลชน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างรับชมโทรทัศน์ทกุ วันเป็ น
จานวนมากที่สุด และรับชมรายการประเภทข่าวมากที่สุด สื่อที่เปิ ดรองจากโทรทัศน์ คื อ วิท ยุ
เหตุผลในการฟั งวิทยุเพื่อความบันเทิง สื่อที่เปิ ดรองลงมาจากวิทยุคือหนังสือพิมพ์ โดยอ่านทุกวัน
มากที่สดุ และอ่านเนื ้อหาที่เป็ นข่าว เพื่อติดตามข่าวสารสถานการณ์
2. ทักษะการใช้ สื่อโดยรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทกั ษะการใช้ สื่อโดยรวมอยูใ่ น
ระดับต่า ในแต่ละวันเปิ ดรับสื่อมวลชนเฉลี่ย 2 ประเภท โดยที่จานวนสถานีโทรทัศน์เฉลี่ยที่รับชม
ในแต่ละวันคือ 3 สถานี วิทยุ 1 สถานี และหนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ
3. การรู้เท่าทันสื่อมวลชน พบว่า การรู้เท่าทันข่าวการเมือง โฆษณา และละคร
โดยรวม 4 ด้ าน ของ 3 กลุม่ อายุอยูใ่ นระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้ านพบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ 3 กลุ่มอายุมีความเข้ าใจในเนื ้อหา การวิเคราะห์เนื ้อหา การประเมินและการวิพากษ์ สื่ออยู่
ในระดับสูงถึงสูงมาก แต่กลุ่มอายุต่ากว่า 23 ปี มีปฏิสัมพันธ์ อย่างปลอดภัยต่อเนือ้ หาในสื่อ
ระดับต่า ส่วนกลุ่มอายุ 23-59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึน้ ไป มีปฏิสัมพันธ์ อย่างปลอดภัยต่อ
เนื ้อหาในสื่อระดับปานกลาง
เยาวภา บัว เวชและมาริ ษ า สุจิ ต วนิ ช (2558, บทคัด ย่ อ ) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ ง
“การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ : ประโยชน์ แ ละการน าไปใช้ กรณี ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ นครปฐม ”
มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาประโยชน์ในเรื่ องการรู้ เท่าทันสื่อของนักศึกษาและ 2) ศึกษาการ
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นาไปใช้ ในเรื่ องการรู้ เท่าทันสื่อของนักศึกษา ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่เรี ยนเกี่ยวกับ “การรู้ เท่าทันสื่อ” จานวน 86 คน โดยใช้ วิธีการ
เลื อกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม 1 ชุด
ที่สร้ างและพัฒนาขึ ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจยั สถิติที่ใช้ ในงานวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริ มาณ ดาเนินการโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป และใช้ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั มีดงั นี ้ ความรู้เรื่ องการรู้เท่าทันสื่อ นักศึกษามีความรู้เรื่ องการรู้เท่าทัน
สื่อ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.84 อยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ 88.38 ความเข้ าใจเรื่ อง
การรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.45 อยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 86.63
และประโยชน์ในเรื่ องการรู้ เท่าทันสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.23, S.D. = 0.46)
ส่วนการนาไปใช้ ในเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X = 4.72, S.D. = 0.45)
อุลิชษา ครุ ฑะเสน (2556, บทคัดย่อ) ได้ ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการรู้ เท่าทันสื่อ
ของแกนนาเยาวชน ศึกษากระบวนการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน และ
สร้ างแนวทางการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน ดาเนินการวิจยั แบบ
ผสานวิ ธี (Mixed Method Research) ด้ วยวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research)
โดยการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ องและสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) จากผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญ (Key Informants) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์ชนิด
กึ่งมีโครงสร้ าง การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative research) เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีสว่ น
เกี่ยวข้ องในการสร้ างการเรี ยนรู้ เท่าทัน สื่อจานวน 200 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั เชิงปริ มาณ
คือแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแนวทางการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้เท่าทันสื่อของแกนนา
เยาวชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบอุปนัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิง ปริ มาณด้ วยโปรแกรม
สาเร็จรูป ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยที่มีผลต่อการรู้ เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย
ได้ แก่ ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยส่งเสริม
1.1 ปั จ จัย ภายในที่ มี ผ ลต่อ การรู้ เท่า ทัน สื่ อ ของแกนน าเยาวชน พบว่า มี
3 ปัจจัย ได้ แก่ 1)การคิดวิจารญาณ 2) ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ 3) การรู้เท่าทันตนเอง
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1.2 ปั จ จัย ส่ง เสริ ม ที่ มี ผ ลต่อ การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ของแกนน าเยาวชนพบว่ า มี
4 ปั จจัย ได้ แก่ 1)กลุ่มเพื่อนและกลุ่มครู 2) การเปิ ดรับสื่อสร้ างสรรค์และการใช้ สื่อและเทคโนโลยี
สื่ออย่างสร้ างสรรค์ 3) การอ่าน 4) สุนทรี ยภาพ
2. องค์ ป ระกอบกระบวนการเรี ย นรู้ เท่า ทัน สื่ อ ของแกนน าเยาวชน พบว่ า มี
4 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) กระบวนทัศน์การเรี ยนรู้ 2) ผู้จดั กระบวนการเรี ยนรู้ 3) การออกแบบ
กระบวนการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย (3.1) การเรี ยนรู้เชิงรุก (3.2) กระบวนการกลุม่ และการวิเคราะห์
อภิปรายแลกเปลี่ยน (3.3) การมีส่วนร่วม (3.4) การใช้ สื่อที่เหมาะสมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ (3.5)
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย (3.6) เนื ้อหาการเรี ยนรู้ ที่หลากหลายและบูรณาการเข้ ากับวิถี
ชีวิต (3.7) บรรยากาศการเรี ยนรู้แนวนอน 4) ความต่อเนื่องในกระบวนการเรี ยนรู้
3. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้เท่าทันสื่อของแกนนาเยาวชน จากผล
การศึกษา พบว่ามี 4 แนวทาง ดัง นี ้ 1) แนวทางการฝึ กคิดวิจ ารณญาณ 2) แนวทางการสร้ าง
ภูมิค้ มุ กันอิทธิพลของสื่อ 3) แนวทางการเรี ยนรู้จากกระบวนการผลิตสื่อ 4) แนวทางการรู้ เท่าทัน
ตนเอง
นัทธ์หทัย อุบล (2552, บทคัดย่อ) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์กบั การรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ และค่าน ้าหนักความสาคัญของความสามารถในการ
คิดวิเ คราะห์ ที่ส่ง ผลซึ่ง กัน และกัน ต่อ การรู้ เท่า ทัน สื่ อหนัง สื อ พิม พ์ กลุ่ม ตัวอย่างเป็ น นัก เรี ย น
ระดับชัน้ มัธ ยมศึกษา สัง กัดส านักเขตพืน้ ที่ การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 จ านวน 538 คน
ซึ่ ง ได้ ม าจากการสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบ 2 ขัน้ ตอน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จัย ได้ แ ก่ แบบวั ด
ความสามารถในการคิดวิเ คราะห์ ประกอบด้ วย ความสามารถในการวิเคราะห์ ความส าคัญ
ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความสามารถในการวิเคราะห์หลักการ และแบบ
วั ด การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ประกอบด้ วย ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกั บ สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์
ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อหนังสือพิมพ์ และความสามารถในการนาสื่อหนังสือพิมพ์มาใช้
ประโยชน์ ผลการวิจยั พบว่า
1) ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยในภาพรวม จ าแนกตามระดับ ชั น้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1, 3 และ 5 ระหว่างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้ แก่ ความสามารถใน
การวิเคราะห์ความสาคัญ ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความสามารถในการ
วิเคราะห์หลักการกับการรู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ ได้ แก่ ความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับสื่อหนังสือพิมพ์
ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อหนังสือพิมพ์และความสามารถในการนาสื่อหนังสือพิมพ์มาใช้
ประโยชน์ มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ทุกค่า
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2) ค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอลในภาพรวม จาแนกตามระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1,
3 และ 5 ระหว่างชุดตัวแปรความสามารถในการคิดวิเ คราะห์ ได้ แก่ ความสามารถในการ
วิเคราะห์ความสาคัญ ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความสามารถในการ
วิเคราะห์หลักการกับชุดตัวแปรการรู้ เท่าทันสื่ อหนังสือพิมพ์ ได้ แก่ ความรู้ พืน้ ฐานเกี่ ยวกับสื่ อ
หนังสือพิมพ์ ความสามารถในการวิเคราะห์สื่ อหนังสื อพิมพ์ และความสามารถในการนาสื่ อ
หนัง สื อพิม พ์ ม าใช้ ประโยชน์ มี ค่าสหสัม พันธ์ เท่า กับ .541,.706,.477 และ .563, ตามล าดับ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
3) ค่าสัมประสิทธิ์ โครงสร้ างระหว่างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กับ การ
รู้เท่าทันสื่อหนังสือพิมพ์ ในระดับชันมั
้ ธยมศึกษาในภาพรวมและจาแนกตามระดับชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1, 3 และ 5 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้ แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์
ความสาคัญ ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และความสามารถในการวิเคราะห์
หลักการ มี นา้ หนักความส าคัญ ในการส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคอล (U1 ) และการรู้ เท่าทันสื่อ
หนังสือพิมพ์ ได้ แก่ ความรู้ พืน้ ฐานเกี่ ยวกับสื่อหนังสือพิมพ์ ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ
หนังสือพิมพ์ และความสามารถในการนาสื่อหนังสือพิมพ์มาใช้ ประโยชน์ มีน ้าหนักความสาคัญใน
การส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคอล ( 1 V )
พีระ จิรโสภณและคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ ทาการวิจยั เรื่ องความรู้เท่าทันสื่อสาร
ยุคดิจิทลั กับบทบาทในการกาหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย เป็ นการวิจยั เชิง
สารวจ มีกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรในกรุ งเทพมหานครอายุ 18 ปี ขึน้ ไป จานวน 400 คน
ร่วมกับการจัดกลุ่มอภิปรายโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านสื่อและการรู้เท่าทันสื่อและการ
สื่อสารมาร่ วมให้ ความคิดเห็นเพื่อประมวลองค์ความรู้ แนวคิดและการดาเนินการเรื่ องการรู้เท่า
ทันสื่อ มีจดุ ประสงค์คือ เพื่อประมวลแนวคิด องค์ความรู้และการดาเนินการเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อ
และการสื่อสารในประเทศไทยจากผู้ทรงคุณวุฒิ สารวจลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
การเปิ ดรับและการใช้ สื่อ ระดับการรู้ เท่าทันการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่าง และศึกษาแนวทางใน
การส่งเสริมบทบาทความเป็ นพลเมืองและการขับเคลื่อนการรู้เท่าทันการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการ
สื่อสารในสังคมไทย
กวิสรา ทองดี (2557, บทคัดย่อ) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาระดับการรู้ เท่าทันสื่อ
โดยใช้ ชดุ ฝึ กอบรมแบบผสานความจริ งเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาสาหรับเด็กและเยาวชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการรู้เท่าทันสื่อและสารวจความต้ องการชุดฝึ กแบรมแบบผสานความ
จริ ง เพื่อหาคุณภาพของสื่ อชุดฝึ กอบรมแบบผสานความจริ ง เพื่ อหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู้
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เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อสื่อชุดฝึ กอบรมแบบผสานความจริ ง ผลจากการวิจยั
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีคา่ คะแนนและระดับการรู้เท่าทันสื่อส่วนใหญ่มีระดับการรู้เท่าทันสื่อในระดับ
ที่ 1 รองลงมาคือ การรู้เท่าทันสื่อในระดับที่ 2 และมีความต้ องการเรี ยนรู้ จากสื่อชุดฝึ กอบรมแบบ
ผสานความจริ งในระดับมาก สาหรับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนพบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยน ส่วนความพึงพอใจของผู้เข้ าอบรมมีความพึงพอใจมากที่สดุ สรุปได้ วา่ การพัฒนาระดับ
ความรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้ ชดุ ฝึ กอบรมแบบผสานความจริ ง เรื่ องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา สาหรับเด็ก
และเยาวชนมีคณ
ุ ภาพดีมาก สามารถนาไปใช่ได้ จริง
บุ ป ผา เมฆศรี ท องค า (2555, บทคัด ย่ อ ) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ ง มุ ม มองของนัก
ศึกษานิเ ทศศาสตร์ ต่อการรู้ เท่าทันสื่อโซเชี ยลมี เดีย โดยศึกษาข้ อมูลจากเอกสารที่ ได้ จากการ
สัม ภาษณ์ นัก ศึก ษาคณะนิ เ ทศศาสตร์ จ านวน 15 คน ด้ ว ยเทคนิ ค การวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาเพื่ อ
สังเคราะห์มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ ต่อการรู้ เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย ผลการสังเคราะห์
พบว่าการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียมีความสาคัญ เพราะทาให้ ไม่ตกเป็ นทาสหรื อเครื่ องมือของสื่อ
โซเชียลมีเดีย/ไม่ถกู ครอบงาทางความคิด ส่วนแนวทางในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย
มี 3 แนวทาง คือ 1) ครอบครัว โดยทาหน้ าที่ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ สื่อโซเชียลมีเดียอย่าง
ลึกซึ ้ง/ให้ คาแนะนาหรื อความรู้ การใช้ สื่อโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ ชิด 2) สถาบันการศึกษา โดยทา
หน้ าที่สอนแทรกเนื ้อหาการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียเข้ าไปในการเรี ยนการสอนหรื อบทเรี ยน และ
3) สื่อมวลชน โดยทาหน้ าที่รณรงค์การใช้ สื่อโซเชียลมีเดียในทางที่ถกู ต้ องอย่างมีสติ
กุลฤดี รัศมีสวัสดิ์ (2557, บทคัดย่อ) ได้ ทาการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
วิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ก่ อ นและหลัง การสอนโดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรม
วิทยาศาสตร์ และการสอนแบบปกติ และเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ และการสอน
แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนวิทยาศาสตร์
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนบ้ านท่ามิหรา สังกัดองค์การบริ หารสวนจังหวัดพัทลุง
จ านวน 2 ห้ องเรี ย น นัก เรี ย น 76 คนได้ ม าโดบวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นหน่วยของการสุม่ ต่อมาใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยวิธีการจับสลากห้ องเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับแบบการสอนแบบปกติ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูล
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ใช้ คา่ เฉลี่ย X ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD การทดสอบค่าที (t-test for Independent Sample)
และ (t-test for Dependent Sample) ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ ข องนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และการสอนแบบปกติหลังเรี ยน
สูง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแต่ละด้ านมีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .01 ในทุกด้ าน
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และการสอนแบบปกติหลังเรี ยน
สูง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แต่ละด้ านมีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ในทุกด้ าน
3. ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิ ทยาศาสตร์ ข องนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แต่ละด้ านของการสอนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ มีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าการสอนแบบปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ในทุกด้ าน
4. ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สูงกว่าการสอนแบบปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ในทุกด้ าน
4.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
พอตเตอร์ (Potter, 2005) ได้ ท าการพัฒ นาองค์ ค วามรู้ เรื่ อ ง การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ
จากการศึกษาพบว่า ทักษะการอ่านออกเขี ยนได้ เป็ นทักษะหนึ่ง ที่ จ ะนาไปสู่การรู้ เท่าทันสื่ อ
กล่าวคือ ทักษะการอ่านเปรี ยบได้ กบั เครื่ องมือในการสะสมเพิ่มพูนพื ้นฐานความรู้ของแต่ละบุคคล
ผู้ที่มีทกั ษะการอ่านออกเขียนได้ ในระดับสูงจะสามารถเรี ยนรู้และทาความเข้ าใจสื่อได้ ดี ก็จะทาให้
มีระดับการอ่านสื่อออกได้ สงู ตามไปด้ วย (มีระดับ Media Literacy สูง) บุคคลเหล่านันจะสามารถ
้
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เข้ าใจในเนื ้อหาสื่อได้ ดี และมีการตัดสินใจที่ดีขึ ้นว่าจะเลือกเชื่อหรื อไม่เชื่อเนื ้อหาจากสื่อเหล่านัน้
ได้ มากน้ อยเพียงใด ไปจนถึงสามารถในการใช้ สื่อเพื่อให้ สมั ฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของตนเองได้
บัก กิ ง แฮม (Buckingham; The Media Literacy of Chidren and Young People
2004 : 116) ได้ รวบรวมงานวิจยั ของศูนย์การศึกษาเด็ก เยาวชนและสถาบันสื่อทางการศึกษา
(Ofcom) มหาวิ ท ยาลัย ลอนดอนที่ ศึก ษาเกี่ ย วกับ การรู้ เท่า ทัน สื่ อ ของเด็ก และวัย รุ่ น จากข้ อ
สันนิษฐานที่เชื่อว่า “เด็กและวัยรุ่ นในปั จจุบนั มีการพัฒนาทักษะการรู้ เท่าทันสื่อมากกว่าในอดีต
และยังมีมากกว่าพ่อแม่ของพวกเขาเอง” โดยใช้ วิธีการวิจยั แบบภาคสนาม (Field Research) และ
การสัง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Observational Research) โดยศึก ษาจากพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ
4 ประเภท ได้ แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่ออินเตอร์ เน็ต และโทรศัพท์มือถื อ ในการศึกษาครั ง้ นี ้
Ofcom ได้ นิยามค่าการรู้ เท่าทันสื่อ (Media Literacy) ว่าประกอบไปด้ วยความสามารถของผู้ รับ
สารใน 3 มิตดิ ้ วยกันคือ ความสามารถในการเข้ าถึงสื่อและเนื ้อหาสาร (Access) ความสามารถใน
การทาความเข้ าใจกับเนื ้อหาสาร (Understand) และความสามารถในการสร้ างเนื ้อหาเพื่อสื่อสาร
(Create) ในบริ บทที่หลากหลาย โดยผลของการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทัง้ 3 ด้ านของเด็ก
และวัยรุ่นออกมาเป็ นดังนี ้
1. ความสามารถในการเข้ า ถึ ง สื่ อ โทรทัศ น์ แ ละเนื อ้ หาสาร (Access) เด็ก มี
ความสามารถในการเข้ าถึงทุกสื่อที่มีเนื ้อหาสารตรงกับความต้ องการ รวมทังสามารถหลี
้
กเลี่ยง
เนื ้อหาที่ไม่ตรงกับความต้ องการได้ โดยเด็กและวัยรุ่ นสามารถที่จะเข้ าถึงสื่อโทรทัศน์เพื่อให้ ได้
ประโยชน์ตรงตามความต้ องการ (Functional Literacy) โดยกลุม่ เด็กโตที่เริ่มเข้ าสูว่ ยั รุ่นจะสามารถ
เลือกและตัดสินใจด้ วยตนเองในการเข้ าถึงเนือ้ หาจากสื่อโทรทัศน์ รู้ ตารางการออกอากาศของ
สถานี โ ทรทัศ น์ ที่ มี ร ายการที่ ต นชื่ น ชอบ และตระหนัก รู้ ถึ ง กฎเกณฑ์ ก ารใช้ ทางด้ า นเทคนิ ค
(Regulatory Mechanism) และระบบการแนะนา (Systems of Guidance)
2. ความสามารถในการท าความเข้ าใจกั บ เนื อ้ หารายการโทรทั ศ น์
(Understanding) เป็ นความสามารถในการจัดการเพื่ อสร้ างความเข้ าใจกับเนื อ้ หาสารจากสื่ อ
โทรทัศน์ที่รับเข้ ามา โดยผลการศึกษาพบว่า เด็ก และวัยรุ่ นมีความเข้ าใจใน “ภาษาของโทรทัศน์ ”
(Television Language) หรื อเข้ าใจความหมายต่าง ๆ จากภาพที่ได้ เห็น และยังสามารถแยกแยะ
ความแตกต่างระหว่างเรื่ องที่แต่ง สร้ าง หรื อจินตนาการขึ ้นจากภาพในโทรทัศน์ เช่นละคร กับความ
เป็ นจริ งในสังคมได้ เช่น ข่าว สารคดี เป็ นต้ น (Representation and Reality) ซึ่งเป็ นผลมาจาก
พัฒนาการทางความคิดและพัฒนาการทางสังคมที่เติบโตไปตามช่วงวัย รวมทังยั
้ งสามารถทาการ
ตัดสินอย่างวิพากษ์ วิจารณ์ (Critical Judgment) เกี่ ยวกับความรุ นแรงที่มาจากเนือ้ หาสารทาง
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โทรทัศน์ และเด็กสามารถสรุ ปลักษณะและแรงจูงใจของการกระทาของตัวละครต่าง ๆ ที่แสดง
ออกมาได้ ว่าสิ่ ง ที่ ตัวละครพูดกับความหมายที่ ซ่อนอยู่มี ความแตกต่างกัน โดยใช้ รูปแบบและ
ความสามารถของการรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี ้ เด็กยังสามารถผสมผสานและถ่ายทอดความรู้ความ
เข้ าใจในเรื่ องแนวคิดและการเล่าเรื่ อง (Point of View and Narrative) ข้ ามผ่านระหว่างสื่อต่าง ๆ
ได้
3. ความสามารถในการสร้ างเนือ้ หาเพื่อสื่อสาร (Create) เป็ นความสามารถที่
ส่วนใหญ่จะพบในการใช้ สื่ออินเตอร์ เน็ตโดยผลการวิจยั ยังมีข้อเสนอแนะด้ วยว่า “การส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาเรื่ องความรู้เท่าทันสื่อในเด็กอาจจะเป็ นกลวิธี ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการปิ ด
กันหรื
้ อการป้องกัน (Blocking or Filtering)”
จากการศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและนอกประเทศ
้
ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูล
ไปใช้ ในการอ้ างอิงการอภิปรายผลการวิจยั
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. การกาหนดกลุม่ ประชากรและการเลือกกลุม่
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3. วิธีดาเนินการวิจยั
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย เป็ น นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น โรงเรี ย น
เซนต์คาเบรี ยล ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1,250 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 50 คน
โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม
จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ วิธีการจับสลากกลุม่ ตัวอย่างมา 1 ห้ องเรี ยน

2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย
1. ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ เรื่ องการรู้ เท่าทันสื่ อในด้ านทักษะการ
สร้ างสรรค์
3. แบบวัด ทัก ษะการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะ
การสร้ างสรรค์
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การสร้ างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1. ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
การสร้ างชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อมีขนตอนการสร้
ั้
างและหาคุณภาพ ดังนี ้
1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิด
เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้ านของการรู้เท่าทันสื่อ
1.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและงานวิจยั มาสร้ างกรอบ
แนวคิดในการส่งเสริ มการรู้ เท่าทันสื่อ โดยใช้ แนวคิดการรู้ เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21 ในด้ าน
ทัก ษะการสร้ างสรรค์ จาก ปกรณ์ ประจัน บาน และ อนุ ช า กอนพ่ ว ง (2558: 33-37),
อุษา บิ ้กกิ ้นส์ (2555) พีระ จิรโสภณและคณะ (2559) นามาสังเคราะห์นิยามและองค์ประกอบของ
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และนาผลจากการสังเคราะห์มาสร้ างเป็ นพฤติกรรมบ่งชี ้ ได้ ดงั นี ้
ตาราง 3 พฤติกรรมบ่งชี ้จาแนกตามองค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
องค์ประกอบ
นิยาม
ทักษะการสร้ างสรรค์ ความสามารถของ นั ก เรี ยน ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจ
และพฤติก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การรู้ จัก
การทางานร่วมกัน มีการวางแผน เรี ยบ
เรี ยง ออกแบบและแก้ ไขสื่อ สามารถใช้
ภ า ษ า เ ขี ย น แ ล ะ ภ า ษ า พู ด อ ย่ า ง มี
ประสิ ท ธิ ภ าพตามหลัก ภาษาศาสตร์
และสามารถสร้ างสรรค์ เลือกภาพมาใช้
ประกอบการสร้ างสื่อได้ ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ สามารถเลือกรับสื่อ ค้ นคว้ า
หาข้ อมูลจากสื่อ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ
ที่ ห ลากหลาย และน าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ มา
วิ เ คราะห์ เปรี ย บเที ย บและเลื อ กใช้ ให้
ตรงตามวัตถุประสงค์

พฤติกรรมบ่งชี ้
1) มี การท าง านร่ วมกั น
มี ก ารวางแผน เรี ย บเรี ย ง
ออกแบบและแก้ ไขสื่อ
2) ใช้ ภาษาเขียนและภาษา
พูดอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ห ลั ก ภ า ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สามารถสร้ างสรรค์ เลื อ ก
ภาพมาใช้ ประกอบการสร้ าง
สื่ อ ไ ด้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ที่
กาหนดไว้
3) เลื อ กรั บ สื่ อ ค้ น คว้ าหา
ข้ อ มู ล จ า ก สื่ อ ผ่ า น ท า ง
ช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
แ ล ะ น า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและ
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ตาราง 3 (ต่อ)
องค์ประกอบ
นิยาม
ทักษะการสร้ างสรรค์ รวมทังใช้
้ เทคโนโลยีในการผลิต แก้ ไข
และเผยแพร่ สื่อที่ได้ ผ่านการวางแผน
เขี ยนบท หรื อค้ นคว้ าหาข้ อมูล เพื่ อ
น ามาประกอบตามเทคโนโลยี เ พื่ อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้ ว ย
ความสร้ างสรรค์และมีจริ ยธรรม และ
น าเสนอข้ อมู ล หรื อเนื อ้ หาด้ วยสื่ อ
อย่ า งตรงไปตรงมา และอยู่ บ น
พื ้นฐานของความรับผิดชอบและการมี
จริ ยธรรมของตนเอง โดยใช้ ช่องทาง
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
หลากหลายรูปแบบ มีส่วนร่วมกับสื่อ
โดยแสดงความคิ ด เห็ น ของตนเอง
อย่างเทคโนโลยีในการผลิต แก้ ไขและ
เ ผ ย แ พ ร่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น ก า ร
วิพากษ์ วิจารณ์ต่อข้ อมูลสารสนเทศที่
ตนเองได้ เปิ ดรับ

พฤติกรรมบ่งชี ้
เ ลื อ ก ใ ช้ ใ ห้ ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค์
4) ใช้ เทคโนโลยี ใ นการผลิ ต
แก้ ไ ขและเผยแพร่ สื่ อที่ ได้ ผ่าน
การวางแผน เขี ย นบท หรื อ
ค้ น คว้ าหาข้ อมู ล เพื่ อ น ามา
ประกอบตามเทคโนโลยี เ พื่ อ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ด้ วยความสร้ างสรรค์ แ ละมี
จริยธรรม
5) นาเสนอข้ อมูลหรื อเนื อ้ หา
ด้ วยสื่ อ อย่ า งตรงไปตรงมา
และอยู่บ นพื น้ ฐานของความ
รับผิดชอบและการมีจริ ยธรรม
ของตนเอง โดยใช้ ชอ่ งทางและ
เครื่ องมือที่เหมาะสม
6) มีส่วนร่วมกับสื่อ โดยแสดง
ความคิดเห็นของตนเองอย่า ง
สร้ าง สรรค์ ใ นการวิ พ าก ษ์
วิจ ารณ์ ต่อข้ อมูลสารสนเทศที่
ตนเองได้ เปิ ดรับ

1.3 ออกแบบขัน้ ตอนของการส่ ง เสริ ม การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ เป็ น 2 ระยะคื อ
ระยะที่ 1 การให้ ความรู้เรื่ องการรู้เท่าทันสื่อ มุง่ พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อด้ วยกิจกรรม ระยะที่ 2 การ
ทาโครงการ เพื่อให้ นักเรี ยนได้ นาความรู้ ที่ได้ รับมาใช้ ทาสื่อสร้ างสรรค์เพื่อการรู้ เท่าทันสื่อและ
นาเสนอเผยแพร่สื่อที่ได้ ทา ซึง่ สรุปเป็ นภาพรวมของกิจกรรม ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 4 แผนการจัดกิจกรรมรายชัว่ โมงตามพฤติกรรมบ่งชี ้จาแนกตามองค์ประกอบของทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อ
ชั่วโมงที่

เนือ้ หา / กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

ระยะที่ 1 การรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
ขันการปฐมนิ
้
เทศ (50 นาที)
1
- ชี ้แจงขันตอนการเข้
้
าร่วมกิจกรรม โดยให้ นกั เรี ยนเข้ าร่วม
เป็ นสมาชิกใน Facebook กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อใช้
เรี ยนรู้และทบทวนความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ
- อธิบายวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ในกิจกรรม
- นักเรี ยนทาแบบทดสอบและแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ก่อนเรี ยน
ขันการเรี
้
ยนรู้ผา่ นกิจกรรม 5 กิจกรรม
2
รู้เท่าทันสื่อ...คืออะไร (50 นาที)
3
สายลับนักสืบข่าว (50 นาที)
4
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ (50 นาที)
5
ความเหมาะสมของ Webpage (50 นาที)
6
รู้เท่าทันกฎหมายคอมพิวเตอร์ (50 นาที)
ระยะที่ 2 การผลิตสื่ออย่างสร้ างสรรค์
ขันการสร้
้
างสรรค์ผลงาน (100 นาที)
7 - 8 - ให้ ความรู้เกี่ยวกับการสร้ างสื่อโดยการทา info graphic
จาก PowerPoint
- นาความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อ มาพัฒนา
สื่อตามขันตอนการสร้
้
างสรรค์สื่อ
1. การทางานร่วมกัน วางแผน เรี ยบเรี ยง ออกแบบ
และแก้ ไขสื่อ
2. การใช้ ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สร้ างสรรค์เลือกภาพมาใช้ ได้ ตามเป้าหมาย
3. การเลือกรับสื่อ ค้ นคว้ าหาข้ อมูล

พฤติกรรมบ่ งชี ้

ข้ อที่ 1, 2
ข้ อที่ 1, 2, 3, 5
ข้ อที่ 1, 2, 3, 5, 6
ข้ อที่ 1, 2, 5, 6
ข้ อที่ 4, 6

ข้ อที่ 1, 2, 3, 4
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ตาราง 4 (ต่อ)
ชั่วโมงที่

เนือ้ หา / กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

พฤติกรรมบ่ งชี ้

7–8
(ต่อ)

4. การใช้ เทคโนโลยีในการผลิต แก้ ไขและเผยแพร่สื่อ ข้ อที่ 1, 2, 3, 4
5. การนาเสนอข้ อมูลหรื อเนื ้อหาอย่างตรงไปตรงมา
6. มีสว่ นร่วมกับสื่อในการแสดงความคิดเห็น
- แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุม่ เพื่อร่วมกันผลิตสื่อตามหัวข้ อที่
ได้ รับมอบหมาย
- นักเรี ยนนาเสนอแผนการสร้ างสรรค์สื่อ
ขันการน
้
าเสนอผลงาน (50 นาที)
9
- นักเรี ยนนาเสนอผลงานของกลุม่ เพื่อให้ เพื่อนๆ ได้ ชมผลงาน ข้ อที่ 5, 6
ของกลุม่ อื่นๆ
- นักเรี ยนร่วมแสดงความคิดเห็นในผลงานของผู้อื่น รวมทังรั้ บ
ฟั งความเห็นของผู้อื่นต่อผลงานของตนเอง
ขันการสรุ
้
ป
10 - ผู้สอนและนักเรี ยนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรม
- นักเรี ยนทาแบบทดสอบและแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อแบบ
ออนไลน์ ครูประเมินพฤติกรรมนักเรี ยนหลังการการเข้ าร่วม
กิจกรรมเพื่อนาผลมาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
ของนักเรี ยนระหว่างก่อนและหลัง
1.4 ดาเนินการสร้ างชุดกิจกรรมที่ได้ ออกแบบไว้ โดยจัดทาเป็ นแผนการจัด
กิจกรรม ซึ่งในแต่ละแผนกิจกรรมประกอบด้ วย (1) ชื่อกิจกรรม (2) ระยะเวลา (3) จุดประสงค์
การเรี ยนรู้ (4) สาระสาคัญ (5) สื่อการเรี ยนการสอนและแหล่งเรี ยนรู้ (6) กิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้
1.5 น าชุ ด กิ จ กรรมที่ ส ร้ างเสร็ จ แล้ ว น าเสนอให้ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม แล้ วนาไปปรับปรุง แก้ ไข ตามคาแนะนา
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1.6 นาชุดกิ จ กรรมไปให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ 3 ท่าน พิจ ารณาตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Congruence :
IOC) โดยผ่านแบบประเมินคุณภาพ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี ้
+1 สอดคล้ อง 0 ไม่แน่ใจ -1 ไม่ได้ สอดคล้ อง
ถ้ า ได้ ค่า .60 ขึน้ ไปถื อ ว่า ใช้ ไ ด้ และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตาม
ข้ อ เสนอแนะของผู้เ ชี่ ย วชาญ จึ ง จะน าไปใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มูล ซึ่ ง จากผลการประเมิ น จาก
ผู้เ ชี่ ยวชาญพบว่าชุดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ มี ค่า ความสอดคล้ องเท่า กับ 0.67 – 1.00 จึง นาชุด
กิจกรรมไปใช้ ได้
1.7 เก็บรวบรวมข้ อมูลและนาผลมาวิเคราะห์
2. แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ก ารเรี ย นรู้ เรื่ อ งการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ในด้ า นทัก ษะการ
สร้ างสรรค์
การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน มี ขนั ้ ตอนการสร้ างและหา
คุณภาพ ดังนี ้
2.1. ศึกษาเอกสารแนวคิด เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรู้เท่าทัน
สื่อ การการสร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิเคราะห์ วิเคราะห์ และสังเคราะห์นิยาม
และองค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านการสร้ างสรรค์ จากแนวคิดของนักวิชาการและ
งานวิจยั ต่างๆ มาพัฒนาเป็ นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนให้ ได้ ข้อคาถามที่ครอบคลุม
ตามพฤติกรรมบ่งชี ้ที่ต้องการศึกษา ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั จานวน 6 องค์ประกอบ
เป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีตวั เลือกที่ถกู เพียงข้ อเดียว จานวน 45 ข้ อ ทาถูกได้
ข้ อละ 1 คะแนน ทาผิดหรื อไม่ตอบได้ 0 คะแนน
2.3 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนนาเสนอให้ อาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องเหมาะสม แล้ วนาไปปรับปรุง แก้ ไข ตามคาแนะนา
2.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนไปให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญ 3 ท่าน
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (content validity) และดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.5 น าแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item Congruence : IOC) ของคาถามเป็ น
รายข้ อ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี ้
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+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคาถามสอดคล้ องกับเนื ้อหา
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามสอดคล้ องกับเนื ้อหา
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคาถามไม่สอดคล้ องกับเนื ้อหา
ถ้ าได้ คา่ 0.60 – 1.00 ขึ ้นไปถือว่าใช้ ได้ จึงจะนาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ได้ ซึง่ ได้ คา่ ความสอดคล้ องของข้ อคาถามแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยู่ในเกณฑ์คือ
มี ค่า ระหว่า ง 0.67 – 1.00 ทัง้ หมด 45 ข้ อ ผู้วิ จัย ท าการคัด เลื อ กข้ อ ค าถามที่ มี ค่า ดัช นี ความ
สอดคล้ องตังแต่
้ 0.67 ขึ ้นไป เพื่อนามาใช้ จริง 18 ข้ อ โดยเลือกข้ อคาถามตามองค์ประกอบของ
พฤติกรรมบ่งชี ้ 6 องค์ประกอบ ๆ ละ 3 ข้ อ
2.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ ไ ด้ ปรั บปรุ ง แก้ ไขแล้ วไป
ทดลองใช้ กบั ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มีวฒ
ุ ิภาวะเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อแล้ ว ในงานวิจยั นี ้
เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2561 จานวน 30 คน
2.7 นาคะแนนทดสอบที่ได้ จากกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย
(P) ต้ องอยู่ ใ นเกณฑ์ 0.20 – 0.80 จึ ง จะน าไปใช้ และค่ า เที่ เ หมาะสมควรอยู่ ร ะหว่ า ง
0.40 - 0.60 ซึ่ง ค่าที่ ไ ด้ ในการทดลองอยู่ระหว่าง 0.36 – 0.78 มี ความเหมาะสมใช้ ไ ด้ ทุก ข้ อ
และค่าอานาจจาแนก เป็ นรายข้ อ โดยหาจากสหสัมพันธ์ แบบไบซีเรี ยล (Biserial Correlation)
(ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2545 : 214) ซึง่ ค่าที่ได้ อยูร่ ะหว่าง 0.24 – 0.68 แล้ วนามาหา
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ( reliability) โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (alpha coefficient; )
ของครอนบาค (Cronbach อ้ างอิง จาก ประเวศน์ มหารั ตน์ สกุล : 2557, 170) ถ้ าได้ ค่า .80
ขึ ้นไปถือว่ามีความน่าเชื่อถือ ซึง่ จากการนาไปทดลองได้ คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.84
2.8 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ วไป
ใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ครัง้ นี ้
3. แบบวัด ทัก ษะการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
การสร้ างแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ มีขนตอนการสร้
ั้
างและหาคุณภาพ ดังนี ้
3.1. ศึกษาเอกสารแนวคิด เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรู้เท่าทัน
สื่อ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในด้ านของการรู้เท่าทันสื่อ
3.2 น าข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ และสัง เคราะห์ นิ ย ามและ
องค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านการสร้ างสรรค์ มาออกแบบแบบวัดให้ ได้ ข้อคาถาม
ที่ครอบคลุมตามพฤติกรรมบ่งชีท้ ี่ต้องการศึกษา ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จานวน 6
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องค์ประกอบ 50 ข้ อ ตามนิยามศัพท์เฉพาะขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชี ้ของทักษะการ
รู้ เท่าทันสื่อ ด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ เป็ นแบบวัดมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ
ดังนี ้
5 คะแนน หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิในรายการนันมากที
้
่สดุ
4 คะแนน หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิในรายการนันมากหรื
้
อบ่อยครัง้
3 คะแนน หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิในรายการนันปานกลางหรื
้
อ
2 คะแนน หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิในรายการนันน้
้ อยหรื อบางครัง้
1 คะแนน หมายถึง ระดับการปฏิบตั ิในรายการนันน้
้ อยที่สดุ
เกณฑ์ในการแปลผลโดยเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี ้
(บุญชม ศรี สะอาด, 2553)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
3.3. นาแบบวัด ทักษะน าเสนอให้ อ าจารย์ ที่ป รึ กษาเพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้ องเหมาะสม แล้ วนาไปปรับปรุง แก้ ไข ตามคาแนะนา
3.4 นาแบบวัดทักษะไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง เนื อ้ หา (content validity) และด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ
3.5 นาแบบวัดทักษะที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้ อง (Index of Item Congruence : IOC) ของคาถามเป็ นรายข้ อ โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ดังนี ้
+1 สอดคล้ อง 0 ไม่แน่ใจ -1 ไม่สอดคล้ อง
ถ้ าได้ คา่ 0.60 – 1.00 ขึ ้นไปถือว่าใช้ ได้ จึงจะนาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ได้ ซึ่งได้ คา่ ความสอดคล้ องของข้ อคาถามแบบวัดทั กษะอยู่ในเกณฑ์คือ อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
ผู้วิจยั ทาการคัดเลือกข้ อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องตังแต่
้ 0.67 ขึ ้นไป เพื่อนามาใช้ จริ ง
20 ข้ อ
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3.6 นาแบบวัดทักษะไปทดลองใช้ กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่มี วุฒิ
ภาวะเกี่ยวกับการรู้ เท่าทันสื่อแล้ ว ในงานวิจยั นี ้เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา
2561 จานวน 30 คน แล้ วนามาหาค่าความเชื่อมัน่ (reliability) ทังฉบั
้ บ โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient; ) ของครอนบาค (Cronbach อ้ างอิงจาก ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
: 2557, 170) ถ้ าได้ ค่า .80 ขึน้ ไปถื อว่ามีความน่าเชื่อถื อ จึงจะนาไปใช้ ได้ ซึ่งจากการนาไป
ทดลองได้ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97 มีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าแบบทดสอบมีความเชื่ อมั่น
จึงนาไปใช้ ได้
3.7 นาแบบวัดทักษะที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น
แล้ ว จัดทาเป็ นแบบวัดทักษะก่อนและหลังการใช้ ชุดกิจกรรม ไปใช้ กับกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
ครัง้ นี ้
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะ
การสร้ างสรรค์
การสร้ างแบบวัดความพึงพอใจ มีขนตอนการสร้
ั้
างและหาคุณภาพ ดังนี ้
4.1 ศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร งานวิจยั บทความและตาราต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักการสร้ างแบบวัดความพึงพอใจ เพื่อรวบรวมความรู้และแนวคิดมากาหนดขอบเขต
4.2 นาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาวิ เคราะห์ มาสร้ างแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ จานวน 15 ข้ อ โดยใช้
แบบประเมิน เป็ นเป็ นแบบวัดมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ดังนี ้
5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สดุ
4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจน้ อย
1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์ ก ารแปลผลค่าเฉลี่ ยของคะแนนจากแบบวัด ความพึง
พอใจ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้ อย
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ค่าเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
*ค่าที่ยอมรับได้ คือ 3.50 ขึ ้นไป
4.3 นาแบบวัดความพึงพอใจนาเสนอให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาเพื่ อตรวจสอบ
ความถูกต้ องเหมาะสม แล้ วนาไปปรับปรุง แก้ ไข ตามคาแนะนา
4.4 นาแบบวัดความพึงพอใจไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เมื่อผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญแล้ วนามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง (Index of Item Congruence : IOC) ของคาถามเป็ นรายข้ อ โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ดังนี ้
+1 สอดคล้ อง 0 ไม่แน่ใจ -1 ไม่ได้ สอดคล้ อง
ถ้ าได้ คา่ 0.60 – 1.00 ขึ ้นไปถือว่าใช้ ได้ จึงจะนาไปใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ได้ และดาเนินการ แล้ วนามาปรั บปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ ยวชาญ ซึ่ง ได้ ค่าความ
สอดคล้ องของข้ อคาถามแบบวัดความพึงพอใจเท่ากับ 1
4.5 นาแบบวัดความพึงพอใจที่ผา่ นการตรวจสอบแล้ วไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง
ในงานวิจยั

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยเชิ ง ทดลอง (Experimental Research) ผู้วิจัยดาเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design ซึ่งมีรูปแบบ
การทดลองดังนี ้
ตาราง 5 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One – Group Pretest – Posttest Design
ก่อนทดลอง

ทดลอง

สอบหลัง

T1

X

T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ ในแบบแผนการทดลอง
X
หมายถึง การดาเนินการทดลองโดยการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ กิจกรรม
การรู้เท่าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
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T1
T2

หมายถึง การทดสอบก่อนเข้ ารับการจัดการเรี ยนรู้
หมายถึง การทดสอบหลังเข้ ารับการจัดการเรี ยนรู้

3.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรู้เท่าทันสื่อเพื่อ
3.2 ออกแบบชุด กิ จ กรรมการรู้ เท่า ทัน สื่ อในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ แ ละสร้ าง
เครื่ องมือ
3.3 นาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
3.4 นาชุดกิจกรรมไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง
3.5 นาข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อนาไปสรุ ปและ
อภิปรายผลการวิจยั

4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดาเนินการวิจยั โดยทาการทดลองกับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ ทดลองในเวลาเรี ยนเป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง แบ่งเป็ นการปฐมนิเทศและทาแบบทดสอบก่อน
เรี ยน 1 ชัว่ โมง การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ตามแผนกิจกรรม 6 แผน 7 ชัว่ โมง นาเสนอผลงาน
1 ชัว่ โมงและสรุปผลและทาแบบทดสอบหลังเรี ย น 1 ชัว่ โมง ผู้วิจยั เป็ นผู้ดาเนินการทดลองด้ วย
ตนเอง ดาเนินการสอนโดยใช้ แผนการจัดกิ จ กรรมการรู้ เท่าทันสื่ อ โดยมี ขัน้ ตอนในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลดังนี ้
1. ชี ้แจงทาความเข้ าใจกับกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยชุด
กิจกรรมการรู้เท่าสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
2. ทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทาแบบวัดทักษะการรู้ เท่าทันสื่ อ
ก่อนเรี ยนของกลุม่ ตัวอย่าง แล้ วบันทึกผลการทดสอบไว้ เป็ นคะแนนก่อนเรี ยนของนักเรี ยน สาหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อ ด้ านทักษะการ
สร้ างสรรค์ตามแผนการจัดกิจกรรมจนครบทัง้ 6 แผน
4. เก็บรวบรวมข้ อมูลหลังการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดกิจกรรมโดยให้ นักเรี ยนทาการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและทาแบบวัดทักษะการรู้ เท่าทันสื่ อซึ่งเป็ นแบบทดสอบชุด
เดียวกันที่ใช้ ทดสอบก่อนเรี ยน
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5. ให้ นกั เรี ยนทาแบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
ด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ แล้ วนาผลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
6. น าผลการทดสอบที่ ไ ด้ ร วบรวมไว้ ทัง้ ก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย น น าคะแนนไป
วิเคราะห์โดยใช้ คะแนนผลต่างระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนมาวิเคราะห์ด้วยวิ ธีการทางสถิ ติ
เพื่อนาไปสรุปและอภิปรายผลการวิจยั
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ สถิตดิ งั นี ้
1. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะ
การสร้ างสรรค์
2. สถิตทิ ี่ใช้ ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ
2.1 ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
เพื่อใช้ คานวณหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) ของแบบวัดทักษะและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
2.2 ค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์และแบบวัดทักษะการรู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ตอนต้ นโดยหาจากสหสัมพันธ์ แบบไบซีเรี ยล (Biserial Correlation) (ล้ วน สายยศ และอังคณา
สายยศ. 2545 : 214)
2.3 ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบวัด
ทักษะการรู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นด้ วยสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
3. สถิตทิ ี่ใช้ ทดสอบสมมติฐาน
3.1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้ ชดุ
กิ จ กรรมการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ โดยใช้ สูต ร t-test แบบ Dependent
Sample

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

สัญลักษณ์ ท่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์และแปลผลข้ อมูลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ
เป็ นตัวอักษรมาใช้ แทนความหมาย ดังนี ้
n
แทน จานวนนักเรี ยนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
X

SD
D

S.DD

t

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยของผลต่างของคะแนนแบบทดสอบ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลต่างของคะแนนแบบทดสอบ
ค่าสถิตทิ ดสอบ t-test for Dependent Sample

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้ อมูล โดยนาเสนอเป็ น 3
ตอนตามลาดับ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
1.1 ผลการประเมินความสอดคล้ องด้ านองค์ประกอบของชุดกิ จกรรมการรู้เท่า
ทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
1.2 ผลการประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ าน
ทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นก่อนและหลังการใช้ ชดุ กิจกรรม
2.1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยชุดกิจกรรมโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้ สถิติ t-test for Dependent
Sample
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2.2 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นก่อนและหลังที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดกิจกรรมโดยแบบวัด
ทัก ษะการรู้ เท่า ทัน สื่ อ แบบมาตรวัด ประเมิ น ค่า 5 ระดับ โดยใช้ ส ถิ ติ t-test for Dependent
Sample
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่า
ทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
3.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะการรู้ เท่า
ทัน สื่ อ โดยใช้ ชุด กิ จ กรรมการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
1.1 ผลการประเมินความสอดคล้ องด้ านองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการรู้เท่า
ทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ตาราง 6 แสดงค่าความสอดคล้ องด้ านองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ านทักษะการ
สร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นกับวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม
องค์ประกอบของชุดกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

คูม่ ือสาหรับครู
แผนการจัดกิจกรรม
แบบทดสอบ
สื่อทรัพยากร
สื่อเทคโนโลยี

ผลประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1
+1
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0

ค่า IOC

แปลผล

1.00
0.67
1.00
1.00
0.67

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

จากตาราง 6 ผลการตรวจสอบความสอดคล้ ององค์ประกอบของชุดกิจกรรม
จากการประเมิ นความเหมาะสมและความสอดคล้ องโดยผู้เชี่ ยวชาญ จ านวน 3 คน พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบของชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก และ
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พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมมีความสอดคล้ องกัน โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง ระหว่าง 0.67 – 1.00 พร้ อมนาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขก่อนนาไป
ทดลองใช้
1.2 ผลการประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ าน
ทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ตาราง 7 แสดงค่า ความสอดคล้ อ งของแผนการจัด กิ จ กรรมการรู้ เท่า ทัน สื่ อ ด้ า นทัก ษะการ
สร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นกับวัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รู้เท่าทันสื่อ...คืออะไร
สายลับนักสืบข่าว
คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
ความเหมาะสมของ Webpage
รู้เท่าทันกฎหมายคอมพิวเตอร์
การผลิตสื่ออย่างสร้ างสรรค์

ผลประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
1
2
3
+1
+1
+1
+1
0
+1
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ค่า IOC

แปลผล

1.00
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00

สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง
สอดคล้ อง

จากตาราง 7 ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของแผนการจัดกิจกรรมแต่
ละแผน จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้ องของแผนกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าแผนการจัดกิจกรรมทุกแผนมีความเหมาะสม
อยู่ใ น ระดับ มาก และพิ จ ารณาเห็ น ว่า องค์ ป ระกอบต่า ง ๆ ของแผนการจัด กิ จ กรรมมี ค วาม
สอดคล้ องกัน โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้ อง ระหว่าง 0.67 – 1.00 พร้ อมนาข้ อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขก่อนนาไปทดลองใช้
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ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นก่อนและหลังการใช้ ชดุ กิจกรรม
2.1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยชุดกิจกรรมโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้ สถิติ t-test for Dependent
Sample
2.1.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามช่วงคะแนนก่อน
และหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ วยแบบทดสอบ ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
โดยใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ (n=50)

ช่วงคะแนน
คะแนน 1-5
คะแนน 6-10
คะแนน 11-15
คะแนน 16 - 18
รวม

จานวนกลุม่ ตัวอย่าง (คน)
ก่อนเรี ยน
ร้ อยละ
7
14.00
37
74.00
6
12.00
0
0
50
100.00

หลังเรี ยน
0
3
35
12
50

ร้ อยละ
0
6.00
70.00
24.00
100.00

จากตาราง 8 พบว่า ก่อนใช้ ชดุ กิจกรรมนักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
อยู่ในช่วงคะแนน 6-10, 1-5 และ 11-15 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 74, 14 และ 12 ของนักเรี ยน
ทังหมดตามล
้
าดับ และหลังใช้ ชดุ กิจกรรม พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีคะแนนสูงขึ ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนอยูใ่ นช่วงคะแนน 11-15, 16-18 และ 6-10 ของนักเรี ยนทังหมดตามล
้
าดับ
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2.1.2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังที่ได้ รับการ
จั ด การเรี ย นรู้ ด้ วยชุ ด กิ จ กรรมโดยแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น โดยใช้ สถิ ติ
t-test for Dependent Sample
ตาราง 9 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้ จากการวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของ
นักเรี ยนที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ (n=50)
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

SD
2.41

X

7.62
13.90

D

S.DD

t

Sig.(1-tailed)

6.28

2.34

18.98*

0.00

2.32

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 9 พบว่า นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ กิจกรรม
การรู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนมี คะแนนเฉลี่ ย
( X =7.26, SD=2.41) และหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย ( X =13.90, SD=2.32) เมื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในทักษะการรู้ เท่าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์หลัง
เรี ยนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.2 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นก่อนและหลังที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดกิจกรรมโดยแบบวัด
ทัก ษะการรู้ เท่า ทัน สื่ อ แบบมาตรวัด ประเมิ น ค่า 5 ระดับ โดยใช้ ส ถิ ติ t-test for Dependent
Sample
2.2.1 ผลการวิเคราะห์ทกั ษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของ
นั ก เรี ยนที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ด้ วยแบบวั ด ทั ก ษะ
โดยพิจารณาเป็ นรายด้ านและรายข้ อ โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้ วแปล
ผล ตามลาดับ ดังแสดงไว้ ในตาราง 10
ตาราง 10 ผลการวัดทักษะก่อนและหลังของนักเรี ยนที่ได้ รับการสอนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่า
ทันสื่อ จาแนกตามองค์ประกอบของทักษะการสร้ างสรรค์ (n=50)
ข้ อที่

ก่อนเรี ยน

รายการ

หลังเรี ยน

SD
แปลผล
SD
แปลผล
X
X
องค์ประกอบที่ 1 การทางานร่ วมกัน มีการวางแผน เรี ยบเรี ยง ออกแบบและแก้ ไขเพื่อนาเสนอข้ อมูลผ่านสื่อที่ผ่านการเลือกอย่างเหมาะสม
1
2
3

นักเรี ยนสามารถทางานร่ วมกันเพื่อวางแผน เรี ยบ
เรี ยงข้ อมูลและแก้ ไขสื่อหรื อสิง่ ที่ถกู กาหนดให้ ทาได้
นักเรี ยนสามารถทางานร่ วมกับคนอื่นและยอมรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อื่นได้ ดี
นักเรี ยนสามารถนาเสนอข้ อมูลหรื อรายงานที่ได้
ร่ วมมือกันทาในกลุม่ ได้
รวม

3.26

0.85

ปานกลาง

4.06

0.68

มาก

3.48

0.76

ปานกลาง

4.32

0.62

มาก

3.20

0.70

ปานกลาง

4.38

0.64

มาก

3.31

0.47

ปานกลาง

4.25

0.39

มาก

องค์ประกอบที่ 2 ใช้ ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักภาษาศาสตร์ และสามารถสร้ างสรรค์ เลือกภาพมาใช้
ประกอบการสร้ างสื่อได้ ตามที่กาหนดไว้
1 นักเรี ยนสามารถใช้ ภาษาได้ อย่างถูกต้ องในการผลิต
3.06
0.71
ปานกลาง
4.40
0.70
มาก
สื่อหรื อทารายงาน
2
นักเรี ยนนาข้ อมูล รู ปภาพ หรื อสิง่ ประดิษฐ์ สิง่
3.10
0.89
ปานกลาง
4.36
0.56
มาก
สร้ างสรรค์ของผู้อื่นมาใช้ หรื อดัดแปลงโดยสามารถ
ระบุเจ้ าของหรื อแหล่งที่มาได้
3
นักเรี ยนมีความคิดสร้ างสรรค์ในการผลิตสือ่ หรื อทา
3.12
0.92
ปานกลาง
4.34
0.63
มาก
รายงานได้ ตามหัวข้ อที่กาหนด
รวม

3.09

0.60

ปานกลาง

4.37

0.37

มาก

87
ตาราง 9 (ต่อ)
องค์ประกอบที่ 3 เลือกรับสื่อ ค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากสื่อ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย และนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและ
เลือกใช้ ให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ได้
1 นักเรี ยนสามารถเลือกรับ เลือกใช้ ข้อมูลจากสื่อที่ดีและ 3.52 0.89
ปานกลาง
4.48
0.50
มาก
มีประโยชน์
2
นักเรี ยนสามารถเลือกใช้ ข้อมูลได้ อย่างมีวจิ ารณญาณ
3.48 0.79
ปานกลาง
4.14
0.67
มาก
ถูกต้ องและเหมาะสม
3
นักเรี ยนสามารถใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆ ในการเลือกค้ นหา
4.20 0.78
ปานกลาง
4.18
0.66
มาก
ข้ อมูลได้ เช่น อินเตอร์ เน็ต สมาร์ ทโฟน ไอแพดฯลฯ
4
นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้ อมูลหรื อ 2.74 0.90
ปานกลาง
3.98
0.65
มาก
สิง่ ต่างๆจากสื่อก่อนที่จะนาไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ได้
5
นักเรี ยนมีการแสวงหาข้ อมูลหรื อหาความรู้ ใหม่ๆ เพื่อ
3.20 0.81
ปานกลาง
4.06
0.68
มาก
ประกอบการเรี ยนอยู่เสมอ
รวม

3.43

0.52

ปานกลาง

4.17

0.28

มาก

องค์ประกอบที่ 4 ใช้ เทคโนโลยีในการผลิต แก้ ไขและเผยแพร่ สื่อที่ได้ ผ่านการวางแผน เขียนบท หรื อค้ นคว้ าหาข้ อมูล เพื่อนามาประกอบ
ตามเทคโนโลยี สร้ างและผลิตความรู้ สารสนเทศและเนื ้อหาในสื่อใหม่ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ ด้ วยความสร้ างสรรค์และมี
จริ ยธรรม
1 นักเรี ยนสามารถผลิตสื่อหรื อผลงานที่ได้ จากการ
3.18 1.14
ปานกลาง
4.14
0.64
มาก
วางแผน และค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่อนามาออกแบบผลงาน
ตามรู ปแบบหรื อเทคโนโลยีของสื่อได้ อย่างเหมาะสม
2
นักเรี ยนสามารถออกแบบสร้ างสรรค์สื่อและเนื ้อหาของ 3.26 0.80
ปานกลาง
4.02
0.65
มาก
สื่อได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์
ของตนเอง ชุมชนและสังคม
3
นักเรี ยนสามารถสร้ างสื่อดิจิทลั โดยลดตัวอักษร
3.06 1.06
ปานกลาง
4.18
0.69
มาก
ดัดแปลงการใช้ ภาพในการสร้ างสรรค์ได้
รวม

3.17

0.82

ปานกลาง

4.11

0.40

มาก

องค์ประกอบที่ 5 นาเสนอข้ อมูลหรื อเนื ้อหาด้ วยสื่ออย่างตรงไปตรงมา และอยู่บนพื ้นฐานของความรับผิดชอบและการมีจริยธรรมของตนเอง
โดยใช้ ช่องทางและเครื่ องมือที่เหมาะสมและหลากหลายรู ปแบบ
1 นักเรี ยนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ 3.16 0.79
ปานกลาง
3.98
0.71
มาก
ด้ วยสื่ออย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมาและอยู่บนพื ้นฐาน
ของความรับผิดชอบและจริ ยธรรมของตนเอง
2
นักเรี ยนสามารถสร้ างเครื อข่ายเพื่อแบ่งปันความรู้ ผ่าน 3.70 1.07
ปานกลาง
4.70
0.46
มากที่สดุ
สื่อสารสนเทศดิจิทลั ได้ เช่น Facebook กลุม่ ไลน์
3
นักเรี ยนสามารถเลือกช่องทางในการนาเสนอผลงานที่ 3.28 0.78
ปานกลาง
4.22
0.68
มาก
สร้ างขึ ้นมาได้
รวม

3.38

0.65

ปานกลาง

4.30

0.36

มาก
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ตาราง 9 (ต่อ)
องค์ประกอบที่ 6 มีสว่ นร่ วมกับสื่อ โดยแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างสร้ างสรรค์ในการวิพากษ์ วิจารณ์ตอ่ ข้ อมูลสารสนเทศที่ตนเองได้
เปิ ดรับ
1 นักเรี ยนสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรื อ
3.10
0.89
ปานกลาง
4.14
0.67
มาก
วิพากษ์ วิจารณ์ผลงานหรื อสื่อสารสนเทศต่างๆ ที่
ตัวเองได้ รับอย่างสร้ างสรรค์
2
นักเรี ยนมีสว่ นร่ วมในการวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของ
3.22
0.93
ปานกลาง
4.20
0.64
มาก
เพื่อนด้ วยความเป็ นกลาง
3
นักเรี ยนสามารถแสดงความรู้ สกึ หรื อแลกเปลี่ยน
3.40
0.95
ปานกลาง
4.28
0.61
มาก
ข้ อมูลข่าวสารทางสื่อได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย
รวม

3.24

0.65

ปานกลาง

4.21

0.36

มาก

รวม 6 องค์ประกอบ

3.27

0.45

ปานกลาง

4.23

0,17

มาก

จากตาราง 10 พบว่ า นัก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ชุ ด
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนจาแนกตามองค์ประกอบ
โดยรวมแล้ วอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.27, SD=0.45) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนโดยรวมแล้ ว
อยูใ่ นระดับมาก ( X =4.23, SD=0.17)
เมื่อวิเคราะห์เป็ นองค์ประกอบรายด้ าน หลังเรี ยนทัง้ 6 องค์ประกอบ
สูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า องค์ประกอบที่ 2 ใช้ ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักภาษาศาสตร์ และสามารถสร้ างสรรค์ เลือกภาพมาใช้ ประกอบการสร้ างสื่อได้ ตามที่
กาหนดไว้ มี ค่าเฉลี่ ยสูง ที่ สุดเป็ น ( X =4.37, SD=0.27) รองลงมาได้ แก่ องค์ประกอบที่ 5
นาเสนอข้ อมูลหรื อเนื ้อหาด้ วยสื่ออย่างตรงไปตรงมา และอยู่บนพื ้นฐานของความรับผิดชอบและ
การมี จ ริ ย ธรรมของตนเองโดยใช้ ช่อ งทางและเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมและหลากหลายรู ป แบบ
( X =4.30, SD=0.36) และ องค์ประกอบที่ 1 การทางานร่ วมกัน มี การวางแผน เรี ยบเรี ยง
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ แ ก้ ไ ข เ พื่ อ น า เ ส น อ ข้ อ มู ล ผ่ า น สื่ อ ที่ ผ่ า น ก า ร เ ลื อ ก อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม
( X =4.25, SD=0.39)
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2.2.2 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
ของนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นก่อนและหลังที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุ ดกิจกรรม
โดยแบบวัด ทัก ษะการรู้ เท่า ทัน สื่ อ แบบมาตรวัด ประเมิ น ค่า 5 ระดับ โดยใช้ ส ถิ ติ t-test for
Dependent Sample
ตาราง 11 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้ จากการวัดทักษะก่อนและหลังของนักเรี ยนที่ได้ รับการ
จัดการเรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ (n=50)
การวัดทักษะ
ก่อนเรี ยน

n
50

X

3.27

SD
0.45

t
-17.15

หลังเรี ยน

50

4.23

0.17

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
จากตาราง 11 พบว่ า นัก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ชุด
กิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ มีทกั ษะการรู้ เท่าทันสื่อก่อนเรี ยนมีคะแนน
เฉลี่ ย ( X =3.27, SD=0.45) และหลั ง เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ( X =4.23, SD=0.17) เมื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์หลังเรี ยนมีคะแนนสูง
กว่าก่อนเรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่า
ทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
3.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะการรู้ เท่า
ทัน สื่ อ โดยใช้ ชุด กิ จ กรรมการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ตาราง 12 แสดงผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อโดยใช้ ชดุ
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เป็ นกลุม่
ตัวอย่าง (n=50)
ข้ อที่

รายการประเมิน

ด้ านเนื ้อหา
1 องค์ประกอบของกิจกรรมการรู้เท่าทันสือ่ มีความชัดเจน ครบถ้ วน
เพียงพอ
2 คาสัง่ ปฏิบตั ใิ นชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสือ่ เข้ าใจง่าย ชัดเจน
3 ระบุกิจกรรมที่นกั เรี ยนต้ องปฏิบตั ิได้ อย่างชัดเจน ตรงตาม
วัตถุประสงค์
4 เนื ้อหาในชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสือ่ เหมาะสมกับวัยและและ
ความสนใจของนักเรี ยน
5 ช่วยให้ นกั เรี ยนเข้ าใจเรื่ องการรู้เท่าทันสือ่ ได้ ดีขึ ้น
ด้ านการจัดกิจกรรม
6
7
8
9
10

กิจกรรมมีความหลากหลาย สนุกสนาน ครอบคลุมจุดประสงค์
การเรี ยนรู้
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสือ่ ในแต่ละกิจกรรมมี
ความเหมาะสม
วิธีการใช้ สอื่ และแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อการศึกษาค้ นคว้ าหา
ความรู้เพิ่มเติม
ช่วยฝึ กให้ นกั เรี ยนได้ ทางานเป็ นทีม ได้ เรี ยนรู้ร่วมกับผู้อื่น
นักเรี ยนได้ เป็ นผู้ทากิจกรรมด้ วยตนเองและได้ รับประสบการณ์
ตรง นาความรู้ไปใช้ ได้ จริ ง

X

SD

แปลผล

3.86

0.76

มาก

4.32
4.14

0.62
0.64

มาก
มาก

4.18

0.66

มาก

4.00

0.73

มาก

4.08

0.75

มาก

3.92

0.70

มาก

4.16

0.62

มาก

3.84
3.98

0.65
0.68

มาก
มาก
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ตาราง 12 (ต่อ)
ด้ านการวัดและประเมินผล
11
12
13
14
15

การวัดและประเมินผลในชุดกิจกรรมมีลกั ษณะของกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ใบงานหรื อกิจกรรมที่ใช้ วดั ความเข้ าใจตรงตามสิง่ ที่ได้ ทาในชุด
กิจกรรม
การวัดและประเมินผลกิจกรรมการรู้เท่าทันสือ่ วัดได้ ครอบคลุม
และตรงตามวัตถุประสงค์
นักเรี ยนทราบผลการเรี ยนรู้ของตนเองและของกลุม่ ในการทาแต่
ละกิจกรรม
มีการประเมินพฤติกรรมการทางานร่วมกันของนักเรี ยนโดยครูและ
นักเรี ยน
รวม

4.08

0.67

มาก

3.84

0.74

มาก

4.00

0.70

มาก

4.00

0.64

มาก

3.82

0.69

มาก

4.01

0.15

มาก

จากตาราง 12 แสดงระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชันระดั
้ บมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ที่ ไ ด้ รั บ การจัด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ชุด กิ จ กรรมการรู้ เท่า ทัน สื่ อ ด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์
จานวน 50 คน พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจในการเรี ยนในชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ าน
ทักษะการสร้ างสรรค์ มีระดับความพึงพอใจในชุดกิจกรรมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.01, SD=0.15)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ในด้ านเนื ้อหา นักเรี ยนมีความพึงพอใจมากที่สุด คื อ คาสัง่
ปฏิบตั ใิ นชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อเข้ าใจง่าย ชัดเจน ( X =4.32, SD=0.62)

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อศึกษาผลการใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อใน
ด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น เพื่อนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลและ
แนวทางในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้ ดีขึ ้น สรุปผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. พัฒ นาชุด กิ จ กรรมการรู้ เท่า ทัน สื่ อ ในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
2. เพื่ อเปรี ยบเที ย บทัก ษะการรู้ เท่า ทันสื่ อในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย น
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นก่อนและหลังการใช้ ชดุ กิจกรรม
3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่ อชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ าน
ทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จัย เป็ น นัก เรี ย นระดับ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น โรงเรี ย น
เซนต์คาเบรี ยล ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 1,250 คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 50 คน
โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ ห้องเรี ยนเป็ นหน่วยสุ่ม
จากนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ วิธีการจับสลากกลุม่ ตัวอย่างมา 1 ห้ องเรี ยน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้ อมูล โดยนาเสนอเป็ น 3
ตอนตามลาดับ ดังนี ้
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
1.1 ผลการประเมินความสอดคล้ องด้ านองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการรู้เท่า
ทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
1.2 ผลการประเมินความสอดคล้ องของแผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ าน
ทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นก่อนและหลังการใช้ ชดุ กิจกรรม
2.1 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
ด้ วยชุดกิจกรรมโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้ สถิติ t-test for Dependent
Sample
2.2 เปรี ยบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของนักเรี ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นก่อนและหลังที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยชุดกิจกรรมโดยแบบวัด
ทัก ษะการรู้ เท่า ทัน สื่ อ แบบมาตรวัด ประเมิ น ค่ า 5 ระดับ โดยใช้ ส ถิ ติ t-test for Dependent
Sample
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่า
ทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
3.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การพัฒนาทักษะการรู้ เท่า
ทัน สื่ อ โดยใช้ ชุด กิ จ กรรมการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ ข องนัก เรี ย นระดับ ชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจยั สรุปผลการวิจยั ตามจุดมุง่ หมายเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ า งสรรค์สาหรับ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
1.1 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับชุดกิจกรรม จากนัน้
ออกแบบชุ ด กิ จ กรรมการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ในด้ านทั ก ษะการสร้ างสรรค์ ขึ น้ ประกอบด้ วย
5 องค์ประกอบ คือ คู่มือสาหรับครู แผนการจัดกิจกรรม แบบทดสอบ สื่อทรัพยากร และสื่อ
เทคโนโลยี ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องขององค์ประกอบในชุดกิจกรรม จากการประเมิน
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ความเหมาะสมและความสอดคล้ อ งของชุด กิ จ กรรมโดยผู้เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 คน พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบทังหมดของชุ
้
ดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดั บ
มาก และพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ของชุดกิจกรรมมีความสอดคล้ องกัน โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 พร้ อมนาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไข
ก่อนนาไปทดลองใช้
1.2 ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิดที่เกี่ยวข้ องกับการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อ
นามาสัง เคราะห์ จ นได้ พ ฤติกรรมบ่ง ชี ต้ ามองค์ประกอบ 6 ข้ อ จากนัน้ ออกแบบขัน้ ตอนการ
ส่ ง เสริ ม การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ เป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะที่ 1 การให้ ความรู้ เรื่ อ งการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ
มุง่ พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อด้ วยกิจกรรม 5 กิจกรรม และ ระยะที่ 2 การทาโครงการ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้
นาความรู้ที่ได้ รับมาใช้ ทาสื่อสร้ างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อ นาเสนอเผยแพร่สื่อที่ได้ ทา และจัดทา
เป็ นแผนกิจกรรมทังหมด
้
6 แผน ผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของแผนการจัดกิจกรรมแต่ละ
แผน จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้ องของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน
3 คน พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าแผนการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก
และพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจัดกิจกรรมมีความสอดคล้ องกัน โดยมีค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 พร้ อมนาข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุ ง
แก้ ไขก่อนนาไปทดลองใช้
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ของ
นักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ นก่อนและหลังการใช้ ชดุ กิจกรรม
2.1 นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อในด้ าน
ทักษะการสร้ างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย ( X =7.26, SD=2.41)
และหลัง เรี ย นมี ค ะแนนเฉลี่ ย ( X =13.90, SD=2.32) เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในทักษะการรู้ เท่าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์หลังเรี ยนมีคะแนนสูง
กว่าก่อนเรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
2.2 นักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อในด้ าน
ทักษะการสร้ างสรรค์ มีทักษะการรู้ เท่าทันสื่อก่อนเรี ยนมี คะแนนเฉลี่ ย ( X =3.27, SD=0.45)
และหลังเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย ( X =4.23, SD=0.17) เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์หลังเรี ยนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรี ยน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ ชุดกิจกรรมการรู้เท่า
ทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น
3.1 ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชันระดั
้ บมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีตอ่ ชุด
กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ จานวน 50 คน พบว่า นักเรี ยนมีความพึง
พอใจในการเรี ยนในชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ มีระดับความพึงพอใจ
ในชุดกิจกรรมอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.01, SD=0.15) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน คือ ด้ านเนื ้อหา
ด้ านการจัดกิจกรรม และด้ านการวัดและประเมินผล พบว่าโดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากและ ในด้ านเนื ้อหา นักเรี ยนมีความพึงพอใจมากที่สดุ คือ คาสัง่ ปฏิบตั ิในชุดกิจกรรม
การรู้เท่าทันสื่อเข้ าใจง่าย ชัดเจน ( X =4.32, SD=0.62)

อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะ
การสร้ างสรรค์ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา จากการศึกษาสามารถ
อภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. ผลการพัฒนาชุดกิ จกรรมการรู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ส าหรั บ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น พบว่า องค์ประกอบสาคัญของชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ าน
ทักษะการสร้ างสรรค์ขึ ้น ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ คือ คูม่ ือสาหรับครู แผนการจัดกิจกรรม
แบบทดสอบ สื่อทรัพยากร และสื่อเทคโนโลยี ซึ่งผู้วิจยั ได้ สร้ างจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดที่
เกี่ยวข้ องกับชุดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้ องกับ สุวิทย์ มูลคาและอรทัย มูลคา (2545: 52) ที่สรุปไว้ ว่า
องค์ประกอบที่ ส าคัญ ของชุดกิ จ กรรมต้ องประกอบไปด้ วย คู่มื อการใช้ ชุดกิ จกรรม บัตรคาสั่ง
เนื ้อหาสาระและสื่อประเภทต่างๆ แบบทดสอบ และสอดคล้ องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ
(2551) ที่สรุ ปถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ 4 ส่วนคือ คู่มือครู คาสัง่ หรื อคาชี ้แจง เนื ้อหา
สาระและสื่อ และการประเมินผล ซึ่งผลการประเมินชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อมีค่าดัชนี ความ
สอดคล้ องที่ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบอยู่ในระดับ มาก ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากในการสร้ างชุดกิจกรรม
การรู้ เท่าทันสื่อนันผู
้ ้ วิจยั ได้ จดั ทาอย่างมีระบบมีขนตอนที
ั้
่เหมาะสม มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยวกับการสร้ างและพัฒนาชุดกิจกรรม มีการวางแผนอย่างเป็ นระบบ มีความสัมพันธ์สอดคล้ อง
กับเนื ้อหาที่นามาใช้ จดั กิจกรรม เพื่อให้ ครูถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นกั เรี ยน ช่วยให้
นั ก เรี ย นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ องกั บ
ระพินทร์ โพธิ์ ศรี (2550: 59) ได้ กล่าวว่า ชุดกิ จ กรรมที่ สร้ างขึน้ จะมี ครู เป็ นผู้ด าเนิน การจัด
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กิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์การเรี ยนรู้ที่กาหนดไว้ โดยการ
จัดกิจกรรมจะใช้ ทฤษฎีการสร้ างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง (Constructivism) เป็ นทฤษฎีที่กล่าวว่า
ความรู้ไม่ได้ เกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียว แต่เป็ นการสร้ างขึ ้นโดยบุคคลที่ มีความรู้ความเข้ าใจ
และหน้ าที่ของการรับรู้ คือการปรับตัวและการประมวลผลจากประสบการณ์ทงหมด
ั้
และศึกษา
เอกสาร แนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการรู้เท่าทันสื่อ แนวคิดที่เกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่
21 ในด้ านของทักษะการสร้ างสรรค์ โดยนาแนวคิดการรู้ เท่าทันสื่อ จาก ปกรณ์ ประจันบาน;
และอนุชา กอนพ่วง (2558: 33-37) , อุษา บิ ้กกิน้ ส์ (2555) พีระ จิรโสภณและคณะ (2559).
มาสังเคราะห์นิยามและองค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสื่อ มาสร้ างเป็ นพฤติกรรมบ่งชี ้สาหรับ
ชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ ประกอบด้ วยกิจกรรมส่งเสริ มเรื่ องการ
รู้ เท่าทันสื่ อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์จ ากพฤติกรรมบ่ง ชี ท้ ัง้ หมด 6 ข้ อ จ านวน 6 กิ จ กรรม
ซึ่งนาผลจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและงานวิจยั มาสร้ างกรอบแนวคิดในการส่งเสริ มการรู้เท่า
ทันสื่อ และจัดทาเป็ นแผนการจัดกิจกรรมขึ ้นเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อด้ วยการทากิจกรรม
จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นทักษะในด้ านต่างๆ เช่น ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นคว้ าหาความรู้ ด้วยตนเอง ฝึ กการ
คิดวิเคราะห์ การตังค
้ าถาม การเลือกรับเลือกใช้ หรื อการประเมินสื่อได้ ด้วยตนเอง มีการแสดง
ความคิดเห็นหรื อมี ส่วนร่ วมในการทางาน โดยมี ครู เป็ นผู้จัดกิ จ กรรมและให้ คาแนะนาจนจบ
กระบวนการ ซึง่ สอดคล้ องกับ พรทิพย์ เย็นจะบก (2546: 113) ที่เห็นว่า การเรี ยนรู้การรู้เท่าทัน
สื่ อ จะต้ องพั ฒ นาทั ก ษะหลายอย่ า ง ทั ง้ ทางด้ านของการคิ ด วิ เ คราะห์ การตี ค วาม
การวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ต้ องเรี ยนรู้ ที่ จ ะพัฒ นาความรู้ เกี่ ยวกับสื่ อให้ กว้ างมากขึน้ ซึ่ง การพัฒ นา
สามารถผ่ า นกระบวนการได้ ห ลายอย่ า ง เช่ น การเรี ย นการสอน การท ากิ จ กรรม เป็ น ต้ น
นัน่ จึงทาให้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นน่าสนใจและกระตุ้นให้ นกั เรี ยนอยากเรี ยนรู้
และส่งเสริมให้ นกั เรี ยนได้ เป็ นผู้ปฏิบตั กิ ิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
2.1 การเปรี ยบเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนัก เรี ยนชัน้ มัธ ยมศึกษาปี ที่ 1
ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนหลังจากได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .05 นักเรี ยนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนอยู่ในช่วงคะแนน 11-15, 16-18 และ
6-10 ของนักเรี ยนทังหมดตามล
้
าดับ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นใช้ ภาษาที่
เข้ าใจง่าย มีกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ที่เป็ นระบบ จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอยากค้ นคว้ า
หาความรู้ และหาคาตอบในประเด็นที่ กาหนด ในการจัดกิ จ กรรมจะเน้ นให้ นักเรี ยนทุกคนมี
บทบาทและความสาคัญเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน โดยเน้ นกิจกรรมการทางานเป็ นทีม
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มีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ คิดวิเคราะห์แยกแยะข้ อมูลได้ ด้วยตนเอง
ซึ่ง ในชุดกิ จ กรรมที่ ส ร้ างขึน้ จะมี แ ผนการจัด กิ จ กรรมที่ ประกอบด้ ว ย ชื่ อกิ จ กรรม ระยะเวลา
จุดประสงค์การเรี ยนรู้ สาระการเรี ยนรู้ สื่อและอุปกรณ์ กระบวนการจัดกิจกรรม และในการจัด
กิจกรรมจะยึดผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ สอดคล้ องกับ นฤมิต พงษ์ พานิช (2561: 37) ที่กล่าวว่า ชุด
กิจกรรมเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนที่ครูผ้ สู อนสร้ างขึ ้นเพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาและปฏิบตั กิ ิจกรรม
ผู้เรี ยนเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง ซึง่ ชุดกิจกรรมประกอบด้ วย ใบความรู้ ชุดฝึ กทักษะ แบบทดสอบ ซึง่
จะวัด ทัง้ ด้ า นความรู้ ทัก ษะกระบวนการและคุณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ เ พื่ อ ให้ ตรงตาม
วัตถุประสงค์ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ กวิสรา ทองดี (2557, 114) ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนา
ระดับการรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้ ชดุ ฝึ กอบรมแบบผสานความจริ งเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาสาหรับ
เด็กและเยาวชน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนมีคะแนนสอบหลังเรี ยนสูงกว่าก่อน
เรี ยน ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวทาให้ ชดุ กิจกรรมที่สร้ างขึ ้นน่าสนใจ มีสื่อที่หลากหลาย มีกิจกรรมที่
ทาให้ นักเรี ยนมีความสนุก มี ความรู้ มากขึน้ กว่าวิธีการสอนแบบปกติในห้ องเรี ยน จึง ทาให้ มี
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นที่ สูง ขึ น้ แต่จ ากวิ เ คราะห์ ค ะแนนสอบก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นเป็ น
รายบุคคลแล้ ว พบว่า นักเรี ยนบางคนมีคะแนนสอบก่อนเรี ยนไม่ผา่ นจากค่าเฉลี่ยแล้ วหลังเรี ยนมี
คะแนนที่สูงขึ ้นแต่ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์เช่นเดิม อาจเป็ นเพราะว่า ในการจัดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อ
โดยใช้ ชุดกิจกรรม นักเรี ยนที่เรี ยนอ่อนอยู่แล้ วอาจยังไม่เข้ าใจในการทากิจกรรมหรื อเนือ้ หาใน
กิจกรรม ทาให้ เกิดความไม่เข้ าใจในบทเรี ยนได้ แต่ในนักเรี ยนที่เก่งแล้ วจากการวิเคราะห์คะแนน
เป็ นรายบุคคลนักเรี ยนจะมีคะแนนที่สงู ขึ ้นจนเกือบเต็ม แสดงว่าชุดกิจกรรมอาจจะต้ องปรับเพื่อให้
เกิดความเข้ าใจสาหรับนักเรี ยนที่เรี ยนอ่อน ซึง่ สอดคล้ องกับ ชม ภูมิภาค (2524: 100) ที่ได้ สรุป
ถึงทฤษฎี แนวคิดที่ใช้ ในการออกแบบชุดกิจกรรมให้ ได้ ผลสัมฤทธิ์ ที่ดีคือ ใช้ ทฤษฎี ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ซึ่งจะต้ องคานึงถึงความต้ องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ทุกคนมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้ าน วิธีการที่เหมาะสมที่สุดคือการจัดการสอนรายบุคคล
หรื อการศึกษาตามสภาพ โดยครูเป็ นผู้คอยช่วยเหลือตามความเหมาะสม และใช้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้
ยึดหลักจิตวิทยาการเรี ยนรู้ เปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมด้ วยตนเอง ได้ เรี ยนรู้ ทีละ
ขันตอนตามความสามารถและความสนใจ
้
มีการใช้ สื่อการสอนหลาย ๆ อย่างเพื่อเร้ าความสนใจ
รวมทังการน
้
ากระบวนการกลุม่ มาใช้
2.2 การเปรี ย บเที ย บทัก ษะการรู้ เท่าทันสื่ อ ในด้ า นทัก ษะการสร้ างสรรค์ ข อง
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อในด้ าน
ทั ก ษะการสร้ างสรรค์ มี ทั ก ษะการรู้ เท่ า ทั น สื่ อ ทุ ก องค์ ป ระกอบของทั ก ษะการสร้ างสรรค์
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โดยภาพรวมของนักเรี ยนที่ใช้ ชุดกิ จกรรมหลังเรี ยนอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรี ยบเทียบหลัง
ทดลองใช้ ชดุ กิจกรรมกับก่อนการทดลองใช้ ชดุ กิจกรรม นักเรี ยนมีการรู้เท่าทันสื่อหลังทดลองใช้ ชดุ
กิจกรรมอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิมาก สูงกว่าก่อนการทดลองใช้ ชดุ กิจกรรม อยูใ่ นระดับปานกลาง ทังนี
้ ้
อาจเนื่องมาจากชุดกิจกรรมที่จดั ทาเพื่อส่งเสริ มทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
ของนัก เรี ย นมี ค วามสอดคล้ อ งกับ เหตุก ารณ์ ใ นปั จ จุบัน ที่ นัก เรี ย นต้ อ งเจอ นัก เรี ย นได้ ร้ ู จัก
สถานการณ์จริ งในชีวิตประจาวัน ทาให้ นกั เรี ยนได้ เพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรี ยนได้ ดีขึ ้น
สอดคล้ องกับ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2551, 21) ที่ได้ ศึกษาเกี่ยวกับ ผลการฝึ กอบรมเพื่อ
พัฒนาการรู้ เท่าทันสื่ อของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบว่า นักศึกษาที่ได้ รับการ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อมีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่านักศึกษาที่ไม่ได้ รับการฝึ ก
และรูปแบบที่ดีที่สุดในการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษา คือ การฝึ ก อบรมเพื่อพัฒนาการ
รู้ เท่าทันสื่ อทัง้ 3 ด้ าน คือ ด้ านการคิด ความรู้ สึก/จิ ตใจ และพฤติกรรมร่ วมกับการฝึ กท า
โครงการ สอดคล้ องกับ (อมร สวัสดิร์ ักษ์ , 2559) ได้ พฒ
ั นาชุดกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของ
นักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้ ชดุ กิจกรรมส่งเสริ มการรู้เท่าทันสื่อของนักเรี ยน
จานวน 4 ด้ าน 9 กิจกรรม พบว่า นักเรี ยนมีการรู้ เท่าทันสื่อหลังทดลองใช้ ชดุ กิจกรรม อยู่ใน
ระดับปฏิบตั มิ าก สูงกว่าก่อนทดลองใช้ ชดุ กิจกรรม อยูใ่ นระดับปฏิบตั ปิ านกลาง
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ รับการจัดการ
เรี ยนรู้โดยใช้ ชดุ กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่ได้ สารวจหลังการทากิจกรรมครบแล้ ว ซึ่งผลโดยรวมของระดับความพึงพอใจในชุ ด
กิ จ กรรมอยู่ ใ นระดับ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย ในอั น ดับ 1-3 เป็ น 4.32, 4.18, 4.16 ตามล าดับ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากไม่ต่างกัน นักเรี ยน
พึงพอใจกับชุดกิจกรรมที่มีแผนการจัดกิจกรรมที่เข้ าใจง่ายเป็ นระบบ มีคาสัง่ ปฏิบตั ใิ นชุดกิจ กรรม
การรู้เท่าทันสื่อเข้ าใจง่าย ชัดเจน เนื ้อหามีความเหมาะสมและเหมาะกับวัยของนักเรี ยน มีการใช้
สื่อและแหล่งข้ อมูลที่ดีให้ นกั เรี ยนได้ ศกึ ษาค้ นคว้ า สอดคล้ องกับ กวิสรา ทองดี (2557, 114) ที่ได้
ศึกษาผลความพึงพอใจของจากการพัฒนาระดับการรู้ เท่าทันสื่อโดยใช้ ชุดฝึ กอบรมแบบผสาน
ความจริ งเรื่ องการรู้ เท่าทันสื่อโฆษณาสาหรับเด็กและเยาวชน พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
มากที่สุดต่อชุดฝึ กอบรมแบบผสานความจริ ง ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะเน้ นให้ นักเรี ยนทุก คนมี
บทบาทและความสาคัญเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน โดยเน้ นกิจกรรมการทางานเป็ นทีม
มีการแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ คดิ วิเคราะห์แยกแยะข้ อมูลได้ ด้วยตนเอง
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ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการจัดกิจกรรมอาจจัดแบ่งกลุ่มในการทากิจกรรม เช่น แบ่งกลุ่มเด็กเก่งและกลุ่ม
เด็กอ่อน เพราะการรับรู้ของนักเรี ยนมีไม่เท่ากัน การเรี ยนร่วมกันอาจทาให้ เข้ าใจได้ ไม่เท่ากัน
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทากิจกรรมหรื อทากิจกรรมซ ้าหลายครัง้ เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ มี
ความเข้ าใจมากขึ ้น
3. ควรนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้ เท่าทันสื่อในทักษะด้ านอื่ นๆ
และในระดับชันอื
้ ่นๆ ด้ วย

ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ในการพัฒนาชุดกิจ กรรมการรู้ เท่าทันสื่ อครัง้ ต่อไป ผู้วิจัยควรศึกษานักเรี ย นเป็ น
รายบุคคล เพื่อสร้ างกิจกรรมให้ เหมาะสมกับนักเรี ยนทุกคนทังเด็
้ กเก่งและเด็กอ่อน
2. ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั ควรใช้ ระยะเวลาในการทา
การทดลองให้ มากขึ ้นเพื่อให้ นกั เรี ยนทุกคนได้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้
3. ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ ควรมีการต่อยอดวิธีการให้ หลากหลายใน
การจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรี ยน เช่น วิธีการผสมผสาน แบบ online ร่วมกับ
การฝึ กอบรม หรื อวิธีการระดมสมองร่วมกับการสอนแบบสถานการณ์จาลอง เป็ นต้ น
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ภาคผนวก ก.
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
1. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เรื องเดช ศิริกิจ

ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
สถานที่ทางาน สานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
2. อาจารย์ ดร. สุมาลี เชื ้อชัย

ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สถานที่ทางาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
3. อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์

ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สถานที่ทางาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
4. อาจารย์ ดร.สิริพร ฑิตะลาพูน
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะธุรกิจและเทคโนโลยี
สถานที่ทางาน มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ ด
5. อาจารย์ณฐั ฐาน์ นิธิภทั ร์ มณีโชค

ตาแหน่ง หัวหน้ ากลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถานที่ทางาน โรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล
6. อาจารย์กฤติชยั ดียิ่ง
ตาแหน่ง หัวหน้ ากลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
สถานที่ทางาน โรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล
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ภาคผนวก ข.
ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ
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ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อเสริมสร้ างทักษะ
การรู้เท่ าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
สาหรั บนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษา

จัดทาโดย
นางสาว ปริ ศนา เชี่ยวสุทธิ
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คานา
ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์สาหรับนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้ น จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางสาหรับโรงเรี ยน ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หรื อครู ผ้ สู อนใน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนต้ น สามารถนาไปใช้ ในการเรี ยนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่ าทัน
สื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ให้ กบั นักเรี ยน หรื อนากิจกรรมไปใช้ สอดแทรกหรื อบูรณาการกับ
วิชาเรี ยนในกลุ่มสาระต่างๆ ซึ่งความรู้ ในเรื่ องของการรู้ เท่าทันสื่อมีบทบาทสาคัญในการดาเนิน
ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็ นอย่างมาก เทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันในทุก ๆ เรื่ อง
ทัง้ ในด้ านของการเรี ยน การทางาน การบันเทิง หากนักเรี ยนขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การเลือกรับเนื ้อหาที่มากับสื่ออย่างเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อตัวนักเรี ยนหรื อสังคม
รอบด้ านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักเรี ยนจึงต้ องได้ รับการเรี ยนรู้ และฝึ กฝน สร้ างความเข้ าใจและ
สามารถวิเคราะห์เลือกรับเลือกใช้ สื่อนามาใช้ สร้ างสื่อเองได้ อย่างเหมาะสม ดังนันในชุ
้ ดกิจกรรมนี ้
จะประกอบไปด้ วยกิจกรรมที่มี ความรู้ และความสนุกเพื่อให้ นักเรี ยนได้ มี ทักษะการรู้ เท่าทันสื่ อ
เพิ่มขึ ้นได้
ผู้จดั ทาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมเล่มนี ้จะเป็ นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ที่ช่วยส่งเสริ มทักษะการรู้ เท่าทันสื่อของนักเรี ยน และเป็ นประโยชน์ต่อครู ผ้ สู อน หรื อผู้ที่
สนใจนาไปใช้ ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนให้ ดี
ขึ ้นได้

น.ส.ปริศนา เชี่ยวสุทธิ
ผู้จดั ทา
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คาอธิบายการใช้ ชุดกิจกรรม
ชุดกิจกรรมเล่มนี ้รวบรวมแผนการจัดกิจกรรมกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นเพื่อให้
รู้ เท่าทันสื่อในด้ านของทักษะการสร้ างสรรค์ มีกระบวนการเรี ยนรู้ และกิจกรรมที่มุ่งให้ เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงทางความคิดและทักษะปฏิ บัติการ ซึ่ง การปฏิ บัติกิจ กรรมจะเป็ นการร่ วมมื อกัน
ระหว่างครู และนักเรี ยนที่มี การจัดการเรี ยนรู้ ร่ วมกันโดยเน้ นให้ นักเรี ยนเป็ นผู้ปฏิ บัติและลงมื อ
การนากระบวนการและกิจกรรมไปใช้ นนควรก
ั้
าหนดวัตถุประสงค์ปลายทางอย่างชัดเจน เพื่อการ
ออกแบบและนากิจกรรมมาประยุกต์ให้ เหมาะสม โดยมีคาแนะนาการใช้ ชดุ กิจกรรม ดังนี ้
1. ครูผ้ สู อนควรศึกษากระบวนการขันตอนการจั
้
ดกิจกรรมให้ ละเอียดก่อน
2. ให้ นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและแบบวัดทักษะการรู้ เท่าทัน
สื่อของนักเรี ยนก่อนการใช้ ชดุ กิจกรรม
3. จัดการเรี ยนรู้ด้วยการใช้ ชดุ กิจกรรมภายใต้ การดูแลของครูผ้ สู อน
4. เมื่อเรี ยนครบทุกกิจกรรมแล้ วให้ นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรี ยนหลังการใช้ ชดุ กิจกรรม
5. ครูประเมินพฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรี ยนก่อนและหลังการใช้ ชดุ กิจกรรม
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สาระความรู้ จากชุดกิจกรรม
สสส. หรื อสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ กล่าวว่าการรู้เท่าทันสื่อ คือ
การที่เราไม่หลงเชื่ อเนื อ้ หาที่ไ ด้ อ่าน ได้ ยิน ได้ ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย และรู้ จักตัง้
คาถามว่า สิ่งนันจริ
้ งหรื อไม่จริ ง ใครเป็ นคนให้ ข้อมูลเขาต้ องการสื่ออะไร หรื อมีจุ ดมุ่งหมายแอบ
แฝงหรื อไม่ ซึง่ องค์ประกอบในการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้ องมี 5 องค์ประกอบด้ วยกันคือ
1. การเปิ ดรั บสื่ อ คือ การรู้ เท่าทันการเปิ ด รั บ สื่ อ ของประสาทสัม ผัส หู ตา จมูก ลิน้
สัมผัสของเรา ซึ่งเมื่อเปิ ดรับแล้ วสมองจะสัง่ การให้ คิดและปรุ งแต่งให้ เกิดอารมณ์ ต่าง ๆ ตามมา
การรู้ เท่าทันสื่อในขันของการรั
้
บรู้ อารมณ์ตนเองจึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ต้องแยกความคิดและอารมณ์
ออกจากกัน และความคิดจะทาให้ เรารับรู้ความจริงว่า“อะไรเป็ นสิ่งที่สื่อสร้ างขึ ้น”เป็ นต้ น
2. การวิเคราะห์สื่อ คือ การแยกแยะองค์ประกอบในการนาเสนอของสื่อว่ามีวตั ถุประสงค์
อะไร
3. การเข้ าใจสื่อ คือ การตีความสื่อหลังจากเปิ ดรับสื่อไปแล้ ว เพื่อทาความเข้ าใจในสิ่งที่
สื่อนาเสนอ ซึ่งผู้รับสารแต่ละคนก็จะมีความเข้ าใจสื่อได้ ไม่เหมือนกันตีความไปคนละแบบ ขึ ้นอยู่
กับประสบการณ์ พืน้ ฐานการศึกษาคุณสมบัติในการเรี ยนรู้ ตลอดจนการรับรู้ ข้ อมูลของแต่ละ
บุคคลที่ไม่เท่ากันมาก่อน
4. การประเมินค่า หลังการวิเคราะห์และทาความเข้ าใจสื่อแล้ ว เราควรประเมินค่าสิ่งที่
สื่อนาสนอว่ามีคณ
ุ ภาพและคุณค่ามากน้ อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็ นด้ านเนื ้อหา วิธีนาเสนอเทคนิคที่
ใช้ เป็ นต้ น
5. การใช้ สื่อให้ เกิดประโยชน์ แม้ เราจะสามารถวิเคราะห์ เข้ าใจ และประเมินค่าสื่อได้ แต่
เราไม่สามารถออกไปจากโลกของสื่อได้ ดังนันเราจึ
้
งจาเป็ นต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้ คือ
- นาสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปใช้ ประโยชน์
- เลือกรับสื่อเป็ น
- สามารถส่งสารต่อได้
- มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้
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คาชีแ้ จงการใช้ ชุดกิจกรรมการรู้ เท่ าทันสื่อ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อการเท่าทันสื่อในด้ านของการสร้ างสรรค์ ได้ ออกแบบกิจกรรม
ขึ ้นโดยแบ่งออกเป็ น ระยะการเรี ยนรู้ ด้วยกัน คือ 2ระยะที่ 1 การรู้ เท่าทันสื่อไอซีที ระยะที่ 2
การผลิตสื่ออย่างสร้ างสรรค์ ในคูม่ ือเล่มนี ้จะแสดงแผนการจัดกิจกรรมที่ใช้ ในระยะที่ ในขันของ
้
1
การให้ ความรู้โดยผ่านกิจกรรม 5 กิจกรรม โดยมุ่งเน้ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่วม
และสร้ างสรรค์ โ ดยยึ ด เด็ ก เป็ นส าคัญ แต่ล ะกิ จ กรรมใช้ เ วลา 50 นาที กิ จ กรรมมี ค วาม
หลากหลายและแฝงไปด้ วยความสนุกสนานผสมกับการเรี ยนรู้ และแผนการจัดกิจกรรมระยะที่ 2
ในขันของการผลิ
้
ตสื่อ
ระยะที่ 1 การรู้เท่าทันสื่อไอซีที 5 กิจกรรม
1) รู้เท่าทันสื่อ...คืออะไร
2) สายลับนักสืบข่าว
3) คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
4) ความเหมาะสมของ Webpage
5) รู้เท่าทันกฎหมายคอมพิวเตอร์
ระยะที่ 2 การผลิตสื่อกิจกรรม 1
การผลิตสื่ออย่างสร้ างสรรค์ (6
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แผนการจัดกิจกรรม
การรู้ เท่ าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
วัตถุประสงค์ ของชุดกิจกรรม
1. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
2. นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ ตีความและประเมินค่าสื่อเพื่อการรู้เท่าทันได้
3. นักเรี ยนสามารถเข้ าถึงสื่อ รู้หลักการรับสื่อให้ เกิดประโยชน์ ตลอดจนสามารถหลีกเลี่ยงสื่อ
ที่ก่อโทษต่อตนเองและสังคมได้
4. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
5. นักเรี ยนมีความรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์ และสามารถสร้ างสรรค์สื่อใน
แบบของตนเองได้
6. นักเรี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม ฝึ กการทางานเป็ นทีม ความสามัคคี การยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น
กิจกรรมรายชั่วโมง
ชั่วโมงที่
เนือ้ หา / กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
ระยะที่ 1 การรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
1
ขันการปฐมนิ
้
เทศ (50 นาที)
- ชี ้แจงขันตอนการเข้
้
าร่วมกิจกรรม โดยให้ นกั เรี ยนเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก
ใน Facebook กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อใช้ เรี ยนรู้และทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ
- อธิบายวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้ในกิจกรรม
- นักเรี ยนทาแบบทดสอบและแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรี ยน
2-6
ขันการเรี
้
ยนรู้ผา่ นกิจกรรม 5 กิจกรรม
1) รู้เท่าทันสื่อ...คืออะไร (50 นาที)
2) สายลับนักสืบข่าว (50 นาที)
3) คิด วิเคราะห์ แยกแยะ (50 นาที)
4) ความเหมาะสมของ Webpage (50 นาที)
5) รู้เท่าทันกฎหมายคอมพิวเตอร์ (50 นาที)
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ชั่วโมงที่
เนือ้ หา / กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
ระยะที่ 2 การผลิตสื่ออย่างสร้ างสรรค์
7-8
ขันการสร้
้
างสรรค์ผลงาน (50 นาที)
- ให้ ความรู้เกี่ยวกับการสร้ างสื่อโดยการทา info graphic จาก
PowerPoint
- นาความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนเรื่ องการรู้เท่าทันสื่อ มาพัฒนาสื่อตาม
ขันตอนการสร้
้
างสรรค์สื่อ
7. การทางานร่วมกัน วางแผน เรี ยบเรี ยง ออกแบบและแก้ ไขสื่อ
8. การใช้ ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้ างสรรค์เลือก
ภาพมาใช้ ได้ ตามเป้าหมาย
9. การเลือกรับสื่อ ค้ นคว้ าหาข้ อมูล
10. การใช้ เทคโนโลยีในการผลิต แก้ ไขและเผยแพร่สื่อ
11. การนาเสนอข้ อมูลหรื อเนื ้อหาอย่างตรงไปตรงมา
12. มีสว่ นร่วมกับสื่อในการแสดงความคิดเห็น
- แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุม่ เพื่อร่วมกันผลิตสื่อตามหัวข้ อที่ได้ รับ
มอบหมาย
- นักเรี ยนนาเสนอแผนการสร้ างสรรค์สื่อ
9
ขันการน
้
าเสนอผลงาน (50 นาที)
- นักเรี ยนนาเสนอผลงานของกลุม่ เพื่อให้ เพื่อนๆ ได้ ชมผลงานของกลุม่
อื่นๆ
- นักเรี ยนร่วมแสดงความคิดเห็นในผลงานของผู้อื่น รวมทังรั้ บฟั ง
ความเห็นของผู้อื่นต่อผลงานของตนเอง
10
ขันการสรุ
้
ป
- ผู้สอนและนักเรี ยนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้ จากการเข้ าร่วมกิจกรรม
- นักเรี ยนทาแบบทดสอบและแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อหลังเรี ยน
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้ เท่ าทันสื่อ
แผนกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู้ เท่ าทันสื่อ คืออะไร
เวลา 50 นาที
..............................................................................................................................................
1. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.1 นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างสื่อที่พบเห็นในชีวิตประจาวันได้
1.2 นักเรี ยนสามารถบอกความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ
1.3 นักเรี ยนสามารถอธิบายความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
1.4 นักเรี ยนสามารถสรุปความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่อได้
2. สาระสาคัญ
ทาไมต้ องรู้เท่าทันสื่อ ...?ปั จจุบนั โลกมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์ เน็ตมากขึ ้น จาเป็ นที่ทกุ
คนจะต้ องเรี ยนรู้ และปรับตัวให้ ทนั สื่อต่างๆ อย่างมีสติ อินเทอร์ เน็ตแม้ จะมีประโยชน์มากมาย
แต่ในอีกมุม หนึ่ง อินเทอร์ เน็ตก็มีโทษที่หลากหลายเช่นกัน ซึ่งหากไม่ระมัดระวังในการใช้ ง าน
อินเทอร์ เน็ตจากที่ เป็ นประโยชน์ก็จะกลายเป็ นภัยอันตรายที่ใกล้ ตวั คุณมากที่สดุ โทษที่เกิดขึ ้น
จากความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ก็เป็ นได้ ความรู้เท่าทันในเรื่ องของสื่อจึงมีบทบาทสาคัญ ที่ต้องมีการ
เรี ยนรู้ เพื่อสร้ างความเข้ าใจและสามารถนาสิ่งที่สื่อเสนอมาวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสม ควร
หรื อไม่ควรในการเลือกรับสื่อนันๆ
้

How

What

ประโยชน์
ของการ
รู ้ทนั สื่ อ

รู ้เท่าทัน
สื่ อคือ
อะไร?

Why
ทาไมต้องรู ้ทนั
สื่ อ?
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3. สื่อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรี ยนรู้
3.1 คลิปวิดีโอ รู้เท่าทันสื่อ YouTube https://www.youtube.com/watch?v=t43Viq1Q-0
MIDL Media, Information, and Digital Literacy EP.1
3.2 คลิปวิดีโอ ทาไมต้ องรู้ทนั สื่อ YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=klxXyfGjPsE รู้เท่าทันสื่อ
3.3 คลิปวิดีโอ ประโยชน์ของการรู้ทนั สื่อ YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=cJ6NQBNRDgw ประโยชน์และโทษของสื่อ
ออนไลน์
https://www.youtube.com/watch?v=QqYehSKsQFc รู้เรื่ องสื่อ ตอน 62
ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อมีอะไรบ้ าง
3.4 ใบงานกิจกรรมที่ 1
4. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
4.1 ครูให้ นกั เรี ยนช่วยยกตัวอย่างสื่อที่พบเห็นในชีวิตประจาวัน เช่น ข่าว โฆษณา การ์ ตนู
รูปภาพต่างๆ และแหล่งที่มาของสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรศัพท์ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา
แผ่นพับ เป็ นต้ น
4.2 ครูให้ นกั เรี ยนช่วยยกตัวอย่างสื่อที่พบเห็นได้ โดยทางอินเทอร์ เน็ต สื่อออนไลน์ social
network เช่น Google Wikipedia Website YouTube Facebook Line เป็ นต้ น
4.3 ครูถามนักเรี ยนถึงการใช้ สื่อออนไลน์ตา่ งๆ ในชีวิตประจาวันของนักเรี ยน เช่น สื่อชนิด
ใดที่นกั เรี ยนใช้ บอ่ ยๆ และนักเรี ยนมีวิธีเลือกใช้ สื่อนันอย่
้ างไร
4.4 ครูแบ่งนักเรี ยนเป็ น คลิป 1 กลุม่ แต่ละกลุม่ ให้ ดคู ลิปวิดีโอ 3
กลุ่มที่ 1 ชื่อ What = รู้เท่าทันสื่อคืออะไร ?
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=t43Viq1Q--0
MIDL Media, Information, and Digital Literacy EP.1
กลุ่มที่ 2 ชื่อ Why = ทาไมต้ องรู้ทนั สื่อ?
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=klxXyfGjPsE รู้เท่าทันสื่อ
กลุ่มที่ 3 ชื่อ How = ประโยชน์ของการรู้ทนั สื่อมีอะไรบ้ าง?
https://www.youtube.com/watch?v=QqYehSKsQFc
รู้เรื่ องสื่อ ตอน ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื่อมีอะไรบ้ าง 62
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https://www.youtube.com/watch?v=cJ6NQBNRDgw
ประโยชน์และโทษของสื่อออนไลน์
4.5 ให้ แต่ละกลุม่ นาเสนอสาระที่ได้ จากคลิปในหัวข้ อที่กาหนดให้
• ชื่อหัวข้ อสื่อที่ชม
• แหล่งที่มา เช่น Website YouTube Facebook
• หน่วยงาน/ผู้จดั ทา
• สรุปสาระสาคัญ
โดยให้ แต่ละกลุม่ ทาใบงานกิจกรรมที่ 1 เรื่ อง รู้เท่าทันสื่อคืออะไร และเขียน Mind
Mapping
4.6 ครูและนักเรี ยนร่วมกันสรุปอีกครัง้
What = รู้เท่าทันสื่อคืออะไร Why = ทาไมต้ องรู้ทนั สื่อ How = ประโยชน์ของการ
รู้ทนั สื่อมีอะไรบ้ าง
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ใบงานกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง รู้ เท่ าทันสื่อ...คืออะไร
กลุ่มที่ ______ ชื่อกลุ่ม ___________________________________________________
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามจากสื่อที่ได้ รับ
• ชื่อหัวข้ อสื่อที่ชม
..............................................................................................................................................
• แหล่งที่มา เช่น Website YouTube Facebook
..............................................................................................................................................
• หน่วยงาน/ผู้จดั ทา
..............................................................................................................................................
• สรุปสาระสาคัญ เขียนเป็ น Mind Mapping
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง รู้ เท่ าทันสื่อ...คืออะไร
กลุ่มที่ __1__ ชื่อกลุ่ม _______ What = รู้ เท่ าทันสื่อคืออะไร? ___________
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามจากสื่อที่ได้ รับ
• ชื่อหัวข้ อสื่อที่ชม
............ MIDL : การรู้เท่าทันสื อ่ สารสนเทศ และดิ จิตอล ตอนที ่ 1.............................................
• แหล่งที่มา เช่น Website YouTube Facebook
.................YouTube..............................................................................................................
• หน่วยงาน/ผู้จดั ทา
.....สสส สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ / สสย. มูลนิ ธิส่งเสริ มสื อ่ เด็กและ
เยาวชน สถาบันสือ่ เด็กและเยาวชน.....................................................................................
• สรุปสาระสาคัญ เขียนเป็ น Mind Mapping

สาระที่นักเรียนได้ จากการดูคลิป
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง รู้ เท่ าทันสื่อ...คืออะไร
กลุ่มที่ __2__ ชื่อกลุ่ม _______ Why = ทาไมต้ องรู้ ทันสื่อ? ___________
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามจากสื่อที่ได้ รับ
• ชื่อหัวข้ อสื่อที่ชม
............ รู้เท่าทันสื ่อ...............................................
• แหล่งที่มา เช่น Website YouTube Facebook
.................YouTube..............................................................................................................
• หน่วยงาน/ผู้จดั ทา
.....Horse.Spirit Jeeranun Phukuntasom.............................................................................
• สรุปสาระสาคัญ เขียนเป็ น Mind Mapping

สาระที่นักเรียนได้ จากการดู
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง รู้ เท่ าทันสื่อ...คืออะไร
กลุ่มที่ __3__ ชื่อกลุ่ม _______ How = ประโยชน์ ของการรู้ ทันสื่อมีอะไรบ้ าง? ________
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามจากสื่อที่ได้ รับ
• ชื่อหัวข้ อสื่อที่ชม
............ รู้เรื ่ องสื อ่ ตอน 62 ประโยชน์ของการรู้เท่าทันสื ่อมี อะไรบ้าง.............................................
• แหล่งที่มา เช่น Website YouTube Facebook
.................YouTube..............................................................................................................
• หน่วยงาน/ผู้จดั ทา
.......................กสทช. / DPU.................................................................................................
• สรุปสาระสาคัญ เขียนเป็ น Mind Mapping

สาระที่นักเรียนได้ จากการดูคลิป
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1
เรื่ อง เท่ าทันสื่อ เท่ าทันภัย
.1ระยะเวลา
50นาที
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้ เท่ าทันสื่อ
แผนกิจกรรมที่ 2 เรื่อง สายลับนักสืบข่ าว
เวลา 50 นาที
..............................................................................................................................................
1. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.1 นักเรี ยนสามารถยกตัวอย่างแหล่งที่มาของข่าวในชีวิตประจาวันได้
1.2 นักเรี ยนสามารถค้ นหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ หลายแหล่งโดยใช้ อินเทอร์ เน็ต
1.3 นักเรี ยนสามารถเปรี ยบเทียบเนื ้อหา การนาเสนอข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ใน
หัวข้ อที่กาหนดให้ ได้
1.4 นักเรี ยนสามารถเลือกสืบค้ นข้ อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือได้
2. สาระสาคัญ
ปั จจุบนั เราได้ รับข้ อมูลข่าวสารมากมายจากแหล่งข้ อ มูลต่าง ๆ ทั ้งสื่อสิ่งพิมพ์ เสียงจาก
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ดังนันถ้
้ าเราต้ องการค้ นหาข้ อมูลข่าวสารเพิ่มเติม เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
ที่เป็ นข้ อเท็จจริ งหรื อเข้ าถึงข้ อมูลนั ้นมากขึ ้น ดังนั ้นการสืบค้ นข้ อมูลมีความจาเป็ นต้ องใช้ ระบบ
อินเทอร์ เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการสืบค้ นข้ อมูลและเข้ าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ทวั่
โลก โดยมีเว็บไซต์ตา่ งๆที่ให้ บริ การสืบค้ นหาข้ อมูลเข้ ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วมาก
ขึ ้น ซึ่งเนื ้อหาในโลกอินเทอร์ เน็ตในปั จจุบนั มีทั ้งจริ งและเท็จซึ่งสามารถถูกแชร์ ตอ่ ๆ กันไปอย่าง
รวดเร็ ว การเลือกเนื อ้ หาโดยพิจ ารณาความน่าเชื่อถือของแหล่ง ข้ อมูลก็เ ป็ นสิ่ง จาเป็ น ที ่ต้ อ ง
พิจารณาเพื่อให้ ส ามารถหลีกเลี่ยงสื่อที่ไม่เป็ นประโยชน์และอาจก่อให้ เกิดโทษแก่ตนเองและ
สังคมได้
3. สื่อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรี ยนรู้
3.1 คลิปข่าว (เฉพาะเสียง)
3.2 ข่าวเดียวกันจากหน้ าหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ
3.3 คลิปวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=93fnZM7yqn0 การค้ นหาข้ อมูล
บน Internet
3.4 ใบงานกิจกรรมที่ 2
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4. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
4.1 ครูสอบถามนักเรี ยนเกี่ยวกับการรับรู้ขา่ วสารในชีวิตประจาวัน จากนันครู
้ เปิ ดข่าวให้
นักเรี ยนฟั งโดยมีแต่ เสียงไม่มีภาพ และช่วยกันสรุปข่าวนัน้
4.2 ครูแบ่งนักเรี ยนออกเป็ น 3 กลุม่ และครูแจกข่าวจากหน้ าหนังสือพิมพ์ (ข่าวเดียวกัน
กับที่ให้ นกั เรี ยนฟั ง) นักเรี ยนได้ รับข้ อมูลอะไรเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์บ้าง
4.3 ครูให้ นกั เรี ยนช่วยยกตัวอย่างการสืบค้ นข้ อมูลเพิ่มเติมนอกจากเนื ้อหาข่าว
หนังสือพิมพ์แล้ วได้ จากแหล่งใดบ้ าง
4.4 ครูให้ นกั เรี ยนดูคลิป วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=93fnZM7yqn0
การค้ นหาข้ อมูลบน Internet จากนันครู
้ ให้ นกั เรี ยนสืบค้ นหาข้ อมูลเกี่ยวกับข่าวเพิ่มเติมโดยใช้
อินเทอร์ เน็ต
4.5 แบ่งกลุม่ นักเรี ยนและให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุม่ ช่วยกันเขียนข้ อมูลเกี่ยวกับข่าวที่ได้
เพิ่มเติมจากการสืบค้ นทางอินเทอร์ เน็ตลงในใบงานกิจกรรมที่ 2 เรื่ อง สายลับนักสืบข่าว และ
นาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
4.6 ครูและนักเรี ยนช่วยกันสรุปข้ อมูล/รูปภาพ เกี่ยวกับข่าวที่ได้ เพิ่มเติมจากการสืบค้ น
ทางอินเทอร์ เน็ต
4.7 ร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการสืบค้ นข้ อมูล การเลือกข้ อมูล ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้ อมูลและประโยชน์จากการสืบค้ นข้ อมูลโดยใช้ อินเทอร์ เน็ต
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ใบงานกิจกรรมที่ 2
เรื่อง สายลับนักสืบข่ าว
กลุ่มที่ ______ ชื่อกลุ่ม ___________________________________________________
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนตอบคาถามจากสื่อที่ได้ รับ
• หัวข้ อข่าว ................................................................................................................
• ข้ อมูลที่สืบค้ นเพิ่มเติม
ข้ อมูล/รูปภาพ ที่ได้ จากสืบค้ นเพิ่มเติม

แหล่งที่มา/ชื่อเว็บไซต์

วิเคราะห์แหล่งที่มา
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้ เท่ าทันสื่อ
แผนกิจกรรมที่ 3 เรื่อง คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
เวลา 50 นาที
..............................................................................................................................................
1. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.1 นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ ตีความ และประเมินเนื ้อหาที่สื่อนาเสนอได้
1.2 นักเรี ยนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน 5 Key question ได้
2. สาระสาคัญ
ในปั จ จุบนั การรับรู้ ข้ อมูล ข่าวสารได้ เปลี่ย นแปลงไปมาก นักเรี ยนสามารถรับรู้ ข้ อ มูล
ข่าวสารและส่งต่อข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว เมื่ออ่านข้ อมูลข้ อมูลข่าวสารในเว็ปไซต์จะเกิดการส่งต่อ
ภาพหรื อ คลิป ไปยัง ผู้ อื่น ได้ อ ย่า งรวดเร็ ว และกระจายเป็ น วงกว้ า งในระยะเวลาไม่น านจน
กลายเป็ นกระแส ที่เราเรี ยกว่า กระแสไวรัล ภาพหรื อคลิปที่เป็ นกระแสไวรัลจะได้ รับความสนใจ
โดยที่ยงั ไม่ไ ด้ รับการพิส จู น์ว่าจริ ง หรื อไม่ ข้ อมูลที่ส่ง มาเป็ นปั จ จุบนั หรื อล้ าหลัง ไปแล้ ว หรื อมี
จุดประสงค์อย่างไรในการส่งสื่อข้ อมูลนั น้ นักเรี ยนจึงต้ องมีการคิด วิเคราะห์ แยกแยะและรู้ ให้
เท่าทันสื่อต่างๆ เหล่านันที
้ ่ถกู ส่งต่อมา
3. สื่อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรี ยนรู้
3.1 คลิปโฆษณาสินค้ า https://youtu.be/dM2heDym5OA
3.2 คลิปวีดโิ อเชิดชูพระคุณครู https://www.youtube.com/watch?v=w8U4dqoim1c
3.3 ใบงานกิจกรรมที่ 3
4. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
4.1 ครู ย กตัว อย่ า งคลิ ป โฆษณาสิ น ค้ า ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ ป็ น กระแสไวรั ล ส่ ง ต่อ กัน อย่ า ง
แพร่ หลาย จากนันใช้
้ คาถามกระตุ้นให้ นกั เรี ยนได้ เกิดการคิดวิเคราะห์และตีความหมายจากสื่อ
เช่น ใครเป็ นผู้สร้ างสื่อนี ้ ทาเพื่ออะไร ทาเพื่อใคร มีจดุ ประสงค์อะไร
4.2 ฝึ กให้ นักเรี ยนวิ เ คราะห์ และตี ค วามหมายจากสื่ อ โดยการให้ นักเรี ยนแบ่ง กลุ่ม
จากนันให้
้ นกั เรี ยนดูสื่อวีดโิ อที่เตรี ยมไว้ เรื่ องเดียวกัน
4.3 แจกใบงานกิจกรรมที่ 3 ให้ กบั นักเรี ยนเพื่อตอบคาถามสรุปสิ่งที่ได้ จากการวิเคราะห์
สื่อโดยใช้ คาถามจาก 5 Key question คือ
- ใครเป็ นผู้สร้ างสื่อนี ้
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(ให้ คิดว่าถูกสร้ างขึ ้นด้ วยใคร หน่วยงานใด ซึง่ อาจสร้ างมาจากทัศนคติสว่ นตัวที่มีเหตุผล)
- ทาไมสื่อนี ้จึงถูกส่งต่อ / ทาไมผู้สร้ างจึงทาสื่อนี ้ขึ ้นมา
(พิจารณาจุดประสงค์ของผู้สร้ างสื่อว่าสร้ างขึ ้นเพื่อให้ ข้อมูล ความบันเทิง หรื อโน้ มน้ าวให้
เชื่อ)
- สื่อนี ้เผยแพร่ที่ไหน (เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ, ถูกส่งต่อทางเฟซบุ๊ค ไลน์ อีเมล์)
- ผู้สร้ างใช้ เทคนิคอะไรมาดึงดูดความสนใจ
- สิ่งที่สื่อสอดแทรกมุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อหรื อค่านิยมไว้
4.4 นักเรี ยนแต่ละกลุม่ สรุปความรู้ที่ได้ จากการ mind mapping มานาเสนอให้ เพื่อนดู
และช่วยกันวิเคราะห์วา่ มีสิ่งใดเพิ่มเติมจากเพื่อนบ้ าง
4.5 ครูนาสรุปร่วมกัน โดยร่วมกันวิเคราะห์แล้ วประเมินว่าสื่อตัวอย่างนันเราควรเชื
้
่อ
ควรทาตามหรื อควรเผยแพร่ตอ่ หรื อไม่
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ใบงานกิจกรรมที่ 3
เรื่อง คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
กลุ่มที่ ______ ชื่อกลุ่ม __________________________________________________
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้ จากการวิเคราะห์สื่อโดยใช้ คาถามจาก 5 Key question
คือ
1. ใครเป็ นผู้สร้ างสื่อนี ้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ทาไมสื่อนี ้จึงถูกส่งต่อ / ทาไมผู้สร้ างจึงทาสื่อนี ้ขึ ้นมา
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..............…………………
………………………………………………………………………......…………………………
3. สื่อนี ้เผยแพร่ที่ไหน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4. ผู้สร้ างใช้ เทคนิคอะไรมาดึงดูดความสนใจ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5. สิ่งที่สื่อสอดแทรกมุมมอง ทัศนคติ ความเชื่อหรื อค่านิยมไว้
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
มุมมองที่นกั เรี ยนได้ รับต่อสิ่งที่สื่อนาเสนอและประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้ เท่ าทันสื่อ
แผนกิจกรรมที่ 4 เรื่อง ความเหมาะสมของ Webpage
เวลา 50 นาที
………………………………………………………………………………………………………
1. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.1 นักเรี ยนสามารถรับรู้ขา่ วสารและวิเคราะห์เนื ้อหาจากเว็บเพจเพื่อแยกแยะข้ อมูลและการ
ใช้ ภาษาที่ถกู ต้ องได้
1.2 นักเรี ยนสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บเพจได้
1.3 นักเรี ยนสามารถใช้ ข้อมูลจากเว็บเพจที่เหมาะสมได้
2. สาระสาคัญ
เนื ้อหาบนอินเทอร์ เน็ตมีมากมายหลากหลาย ทังที
้ ่เป็ นประโยชน์และเป็ นโทษ ผู้ใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตก็มีทกุ เพศทุกวัยซึง่ มีความเสี่ยงในการเข้ าถึงข้ อมูลที่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์หรื อผิด
กฎหมาย ผิดศีลธรรมได้ ทกุ เมื่อ และเนื่องจากเว็บไซต์ที่มีอยูม่ ากมาย บางเว็บไซต์ไ ม่มีหน่วยงาน
ที่ ค อยตรวจข้ อ มูล ว่า เป็ น ข้ อ มูล ที่ เ ป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ตรวจการใช้ ภ าษา หรื อ เซ็ น เซอร์ ภ าพที่ ไ ม่
เหมาะสม การส่งเสริมให้ เด็กได้ เรี ยนรู้วิธีการเลือกรับข้ อมูลหรื อเลือกเข้ าสูเ่ ว็บไซต์หรื อหน้ าเว็บเพจ
ฝึ กการวิเ คราะห์ ประเมิ น คุณ ค่าจากหน้ า เว็ บ เพื่ อสร้ างการรู้ เท่าทันสื่ อในตัวของเด็กเองเพื่ อ
นาไปใช้ ในชีวิตปัจจุบนั ได้ อย่างปลอดภัยบนโลกของอินเทอร์ เน็ต
3. สื่อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรี ยนรู้
3.1 ตัวอย่าง Webpage ที่มีคนติดตามเกิน 1,000,000 คน จานวน 5 เว็บ
3.2 ใบงานกิจกรรมที่ 4
4. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
4.1 ครูเปิ ดเปิ ดตัวอย่างเว็บไซต์ที่มีผ้ ตู ิดตามมากให้ นกั เรี ยนดู แล้ วร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับ
เนื ้อหาในเว็บไซต์ว่าแต่ละเว็บจะบรรจุเนื ้อหาที่มากมายแตกต่างกัน ซึง่ ข้ อมูลในเว็บไซต์แต่ละหน้ า
เราจะเรี ยกว่า เว็บเพจมีข้อมูลทัง้ ที่เป็ นประโยชน์ และไม่มีประโยชน์ มีทงั ้ ข้ อเท็จจริ งและที่เป็ น
ความคิดเห็น รวมไปถึงการใช้ ภาษาที่มีทงสุ
ั ้ ภาพและไม่สภุ าพ
4.2 ครูอธิบายเรื่ องของความเหมาะสมของเว็บไซต์ โดยสังเกตและการวิเคราะห์เพื่อให้
นักเรี ยนสามารถเลือกใช้ เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือได้
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4.3 ครู ให้ นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มเพื่อฝึ กการวิเคราะห์หน้ า Webpage โดยจัดทาเป็ นฐาน 5
ฐาน ในแต่ละฐานมีหน้ าเว็บเพจที่มีผ้ ตู ิดตามเกิน 1,000,000 คน ให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มเดินเข้ าที
ละฐานฝึ กวิเคราะห์หน้ าเว็บตามใบงาน จากนันสลั
้ บสับเปลี่ยนจนครบทุกฐาน
4.4 เลือกนักเรี ยนแต่ละกลุ่มผลัดกันขึน้ มาอภิปรายตามที่ได้ วิเคราะห์และประเมินค่าสิ่งที่
สื่ อนาเสนอว่ามี คุณ ค่าและคุณ ภาพมากน้ อยเพียงใด กลุ่ม ละ 1 เพจ โดยเพื่ อนๆ ช่วยกันร่ วม
อภิปราย
4.5. ครู เปิ ดหน้ าเว็บเพจให้ ดทู ีละเพจแล้ วร่ วมกันสรุ ปอีกครัง้ แล้ วร่ วมกันสรุ ปประเด็น
ร่วมกันว่าควรเลือกใช้ เว็บเพจแบบใดจึงจะเหมาะสม
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้ เท่ าทันสื่อ
แผนกิจกรรมที่ 5 เรื่ อง รู้ เท่ าทันกฎหมายคอมพิวเตอร์
เวลา 50 นาที
………………………………………………………………………………………………………
1. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.1 นักเรี ยนมีความเข้ าใจเกี่ยวกับกฎหมายการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
1.2 นักเรี ยนสามารถบอกได้ วา่ การกระทาใดเป็ นการกระทาผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์
2. สาระสาคัญ
การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ในปั จ จุ บัน ถื อ เป็ นความจ าเป็ น ขัน้ พื น้ ฐานที่ เ ยาวชนในวัย เรี ย น
จาเป็ นต้ องใช้ ในการค้ นคว้ าหาข้ อมูล รวมไปถึงการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร สาระความบันเทิงต่างๆ
เพื่อให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ในปั จจุบนั ซึ่งการใช้ เทคโนโลยีเหล่านี ้ทาให้ มีการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่ นได้
อย่างรวดเร็ ว มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกของตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี ้เป็ นสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้ เกิดการใช้ งานที่ไม่เหมาะสมหรื อเกิดการกระทาผิดกฎหมายโดยที่ไม่ร้ ู ตัว เช่น การหมิ่น
ประมาท การส่งต่อข้ อมูลที่ไม่เหมาะสม การนารูปภาพของผู้อื่นมาดัดแปลงให้ เกิดความเสียหาย
หรื อการลักลอบเข้ าคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่น เป็ นต้ น ซึ่งการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จะ
ช่วยให้ นักเรี ยนใช้ งานสื่อคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตไปในทางที่ถูกต้ องและไม่กระทาผิดทาง
กฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
3. สื่อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรี ยนรู้
3.1 วีดโิ อการ์ ตนู ให้ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
3.2 ตัวอย่างข่าวของการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
3.2 คาถามสถานการณ์จาลองเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์
3.3 โปรแกรม Kahoot
4. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
4.1 ครูผ้ สู อนเปิ ดวีดิโอการ์ ตนู เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้พร้ อมกัน
โดยครูคอยเสริมความรู้เมื่อนักเรี ยนสงสัย
4.2 ครูยกตัวอย่างการกระทาที่เป็ นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยยกตัวอย่างการ
กระทาความผิด และบทลงโทษต่างๆ จากข่าวในปัจจุบนั
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4.3 ทดสอบความรู้ หลัง เรี ย นโดยให้ นัก เรี ย นเล่ น เกมตอบค าถามเกี่ ย วกั บ พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร์ ใน Kahoot โดยให้ นกั เรี ยนแต่ละคนเข้ าไปในเว็บ http://kahoot.it และใส่ pin และใส่ชื่อ
ผู้เล่น จนครบทุกคน
4.4 ครู เปิ ดสถานการณ์เกี่ยวกับการกระทาความ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขึ ้นทีละ 1 ข้ อ จบ
ครบ 10 คาถาม เมื่อนักเรี ยนตอบคาถามจนครบ 10 ข้ อแล้ ว ครูประกาศคะแนนให้ นกั เรี ยนทราบ
4.5 ครูให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันอธิบายคาตอบว่าเพราะเหตุใดจึงตอบ 1 หรื อ 2 อภิปรายร่วมกันที
ละข้ อ
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้ เท่ าทันสื่อ
แผนกิจกรรมที่ 6 เรื่อง การผลิตสื่อสร้ างสรรค์
นาที 50 เวลา
……………………………………………………………………………………………………
1. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1.1 นักเรี ยนบอกขันตอนวิ
้
ธีการสร้ างสรรค์เนื ้อหาให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้
1.2 นักเรี ยนสามารถสร้ าง info graphic จาก PowerPoint
1.3 นักเรี ยนสามารถสร้ างสื่อในแบบฉบับของตนเองได้
2. สาระสาคัญ
การเรี ยนรู้ สื่ อ รวมถึง การพัฒนาทักษะการสร้ างสื่ อในแบบฉบับของตนเองขึน้ มา เมื่ อ
ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได้ อย่างถ่องแท้ แล้ ว ทุกคน
จะต้ องวางแผน เขียนบท ค้ นคว้ าข้ อมูลเนื ้อหามาประกอบ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ (หรื อ
สื่ อ สาร) เนื อ้ หาโดยการเขี ย นบรรยายความคิ ด ใช้ ค าศัพ ท์ เสี ย ง หรื อ การสร้ างภาพให้ มี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย
3. สื่อการเรี ยนการสอนและแหล่ งเรี ยนรู้
3.1 คอมพิวเตอร์
3.2 ใบงานกิจกรรมที่ 6
4. กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
4.1 แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุม่ กลุม่ ละ 5 คน แจกใบงานให้ นกั เรี ยนแต่ละกลุม่
4.2 ครูอธิบายการทางาน และสาธิตวิธีการสร้ าง info graphic จาก PowerPoint โดย
เป็ นวิธีการง่ายๆ ไม่ซบั ซ้ อน เพื่อให้ นกั เรี ยนทาตามได้ ง่าย
4.3 ครูให้ หวั ข้ อ “เด็กยุคใหม่ร้ ูเท่าทันสื่อ” พร้ อมทังยกตั
้ วอย่าง info graphic ในเรื่ องของ
การรู้ เท่าทันสื่อให้ นักเรี ยนดู จากนันให้
้ นกั เรี ยนได้ ออกแบบและเขียนแผนผังลงในกระดาษ A4
และช่วยกันวางแผน ออกแบบและค้ นหาข้ อมูล และลงมือทา
4.4 เมื่อนักเรี ยนแต่ละกลุ่มทาเสร็ จแล้ ว ครูให้ ออกมานาเสนอสื่อของกลุ่ม และให้ เพื่อน
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของเพื่อนกลุม่ อื่นๆ
4.5 ร่วมกันสรุปและสุม่ อ่านความคิดเห็นที่นกั เรี ยนได้ วิพากษ์งานของผู้อื่นว่าเป็ นเช่นไร ดี
ไม่ดี พร้ อมอธิบาย
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ใบงานกิจกรรมที่ 6
เรื่อง การผลิตสื่อสร้ างสรรค์
กลุ่มที่ _______________
คาชีแ้ จง ให้ นกั เรี ยนออกแบบ info graphic ในหัวข้ อที่กาหนดให้
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ภาคผนวก ค.
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ / แบบวัดทักษะ / แบบวัดความพึงพอใจ
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรี ยนรู้
การรู้ เท่ าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
คาชีแ้ จง แบบทดสอบนี ้เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 18 ข้ อ คะแนนเต็ม 18 คะแนน
ให้ นกั เรี ยน  เลือกข้ อที่ถกู ต้ องที่สดุ เพียงข้ อเดียว
1. การรู้เท่าทันสื่อ มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
ก. Media Literacy
ข. New Media
ค. Digital Media
ง. Electronic Media
2. ข้ อใดไม่ใช่ทกั ษะโดยรวมของการรู้เท่าทันสื่อในด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
ก. การทางานร่วมกันเพื่อวางแผน ออกแบบ เรี ยบเรี ยง
ข. การใช้ เทคโนโลยีในการผลิตและเผยแพร่สื่อ
ค. การใช้ ภาษาที่ถกู ต้ องในการผลิตสื่อหรื อทารายงาน
ง. การใช้ ความรู้ทานายผลที่จะเกิดกับสื่อที่เราได้ รับ
3. ขันตอนการผลิ
้
ตสื่อที่ถกู ต้ องคือ
ก. การคัดลอก  เผยแพร่
ข. ออกแบบ  ผลิตสื่อ  เผยแพร่
ค. คัดลอก  ผลิตสื่อ  แก้ ไข  เผยแพร่
ง. วางแผน  ออกแบบ  ผลิตสื่อ  เผยแพร่
4. ประโยคใดใช้ ภาษาถูกต้ องและเหมาะสมในการนาไปใส่ในรายงาน
ก. รายงานนี ้จัดทามขึ ้นเพื่อใช้ ประกอบกานเรี ยนนัยวิชาภาษาไทย
ข. รายงานนี ้มีประโยชน์ตอ่ ผู้อื่นจิงๆ เป็ นส่วนนึงในวิชาภาษาไทย
ค. รายงานนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของวิชาภาษาไทย ปี การศึกษา 2562
ง. ผู้จดั ทาหวังว่ารายงานนี ้จะเปนปะโยชต่อคนที่ได้ อา่ นจิงๆ
5. การสร้ างสื่อที่มีข้อมูลเยอะควรใช้ สื่อใดที่จะช่วยตัดทอนเนื ้อหา เพื่อให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น
ก. สื่อ posters
ข. สื่อ e-book
ค. สื่อ Presentation
ง. สื่อ info graphic
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6. การนาข้ อมูลหรื อรูปภาพของผู้อื่นมาสร้ างหรื อผลิตสื่อนันควรท
้
าอย่างไร
ก. เลือกข้ อมูลหรื อภาพที่ต้องการแล้ วคัดลอกมาใช้ ทงหมด
ั้
ข. เลือกข้ อมูลหรื อรูปภาพของคนอื่นแล้ วมาดัดแปลงแก้ ไขเล็กน้ อย
ค. เลือกข้ อมูลหรื อรูปภาพมาดัดแปลง แก้ ไขโดยอ้ างอิงเจ้ าของและแหล่งที่มา
ง. เลือกข้ อมูลหรื อรูปภาพที่ต้องการเอามาใช้ แล้ วอ้ างอิงว่าทาเองทังหมด
้
7. ข้ อใดจัดเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ก. นิตยสาร
ข. ใบปลิว
ค. โฆษณาหน้ าเว็บไซต์
ง. ข่าวจากหนังสือพิมพ์
8. การสืบค้ นข้ อมูลควรเข้ าเว็บไซต์ใดเหมาะสมที่สดุ
ก. www.sanook.com
ข. www.google.com
ค. www.facebook.com
ง. www.pantip.com
9. การสืบค้ นข้ อมูลจากสื่อใดหน้ าเชื่อถือที่สดุ เพราะเหตุใด
ก. Website เพราะเป็ นข้ อมูลสากล มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย เข้ าถึงง่าย
ข. facebook เพราะเป็ นข้ อมูลที่มีนกั การศึกษาแชร์ ไว้ จึงมีความน่าเชื่อถือ
ค. หนังสือเรี ยน เพราะมีการตรวจสอบจากนักวิชาการก่อนนาออกมาใช้ จึงมีความแม่นยา
ง. จากบุคคล เพราะการสอบถามจากผู้ร้ ูหลายๆคน น่าจะได้ คาตอบที่หลากหลายและ
ถูกต้ อง
10. เทคโนโลยีใดเหมาะสมที่สดุ ในการนามาใช้ ผลิตสื่อ Presentation
ก. Tablet
ข. Computer
ค. Smart Phone
ง. Posters
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11. สื่อดิจิทลั ใดที่ผา่ นการผลิตโดยลดตัวอักษรและใช้ รูปภาพแสดงข้ อมูลสันๆ
้ เข้ าใจง่ายคือสื่อ
แบบใด
ก. E-book
ข. info graphic
ค. Website
ง. Posters
12. การทารายงานเพื่อจัดทาข้ อมูลเป็ นรูปเล่ม เราควรใช้ โปรแกรมใด
ก. Microsoft word
ข. Microsoft Excel
ค. Microsoft PowerPoint
ง. Google Chrome
13. การนาข้ อมูลของผู้อื่นมาใช้ ผลิตสื่อ นักเรี ยนควรทาอย่างไรเพื่อให้ งานมีความน่าเชื่อถือที่สดุ
ก. อ่านเนื ้อหาที่คดั ลอกมาแล้ วตัดเอาแต่ที่นา่ สนใจ จะได้ ไม่เหมือนต้ นฉบับ
ข. คัดลอกเนื ้อหามาทังหมด
้
แต่มีการอ้ างอิงเจ้ าของและแหล่งที่มาชัดเจน
ค. คัดลอกผลงานทังหมดโดยไม่
้
เปลี่ยนแปลงเนื ้อหาใดๆ เพื่อให้ ตรงกับต้ นฉบับมากที่สดุ
ง. อ่านเนื ้อหาที่คดั ลอกมาแล้ วสรุปใหม่ด้วยตนเอง พร้ อมอ้ างอิงเจ้ าของและแหล่งที่มา
14. ข้ อใดไม่ใช่ชอ่ งทางในการสร้ างเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อแบ่งปันข้ อมูลข่าวสาร
ก. Facebook
ข. Line
ค. E - book
ง. Blog gang
15. การนารูปภาพของเพื่อนไปตัดต่อและเผยแพร่ทาให้ เพื่อนเกิดความเสียหาย ถือเป็ นความผิด
ทางใด
ก. ผิดทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ข. ผิดทาง ส.ค.บ. คุ้มครองผู้บริ โภค
ค. ผิดทาง ปปส. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ง. ผิดทาง ไอซีที กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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16. นักเรี ยนเข้ าไปแสดงความคิดเห็นในภาพของเพื่อนในทางเสียหายบน Facebook ของเพื่อน
ถือว่านักเรี ยนมีความผิดหรื อไม่
ก. ไม่ผิด เพราะเป็ นเพื่อนกัน
ข. ไม่ผิด เพราะเป็ นการหยอกล้ อ ไม่ได้ ตงใจท
ั ้ าให้ เพื่อนเสียหาย
ค. ผิด เพราะทาให้ เกิดความเสียหายต่อตัวเพื่อนได้
ง. ผิด เพราะไม่ได้ ขออนุญาตเพื่อนก่อน
17. การนาสินค้ าเข้ าไปอยูใ่ นละคร หรื อรายการข่าว โดยให้ ผ้ บู ริโภครับสื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เรี ยกว่า
ก. การโน้ มน้ าวจิตใจ
ข. การโฆษณาแฝง
ค. ภาพหลุด
ง. การโปรโมทสินค้ า
18. ครูให้ นกั เรี ยนนาสื่อที่สร้ างขึ ้นไปเผยแพร่ให้ กบั เพื่อนๆ ทาง Facebook นักเรี ยนควรทา
อย่างไรจึงจะถูกต้ อง
ก. เข้ าไปวิพากษ์ วิจารย์งานของเพื่อนเสียๆ หายๆ
ข. เข้ าไป copy งานของเพื่อนที่เผยแพร่ไว้ แล้ วมาดัดแปลงให้ เป็ นของตัวเอง
ค. เลือกเผยแพร่เฉพาะเพื่อนในกลุม่ ตัวเอง ไม่ต้องการให้ คนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ งานของ
ตนเอง
ง. นาผลงานเผยแพร่ลงในกลุม่ ห้ องงานและเปิ ดโอกาสให้ เพื่อนๆได้ วิพากษ์วิจารณ์ของ
ตนเอง
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการจัดการเรี ยนรู้
การรู้ เท่ าทันสื่อด้ านทักษะการสร้ างสรรค์
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