
 

 

  

การศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

Study of the Effects of Using Learning Activity Packages to Enhance the Creative Skills 
in Media Literacy for Lower-Secondary Students 

 

ปริศนา เช่ียวสทุธิ  

บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

 

การศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

 

ปริศนา เช่ียวสทุธิ  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา  
คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีการศกึษา 2561 
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

 

 



 

 

Study of the Effects of Using Learning Activity Packages to Enhance the 
Creative Skills 

in Media Literacy for Lower-Secondary Students 
 

PRISSANA CHIAWSUTTHI 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Educational Technology)  

Faculty of Education Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

การศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัสื่อในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ของ 
ปริศนา เช่ียวสทุธิ 

  
ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 

ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมัน่) 

  

.......................................... ท่ีปรึกษาร่วม 
(อาจารย์ ดร.แจ่มจนัทร์ ศรีอรุณรัศมี) 

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล ประดบัเวทย์) 

 

 

 



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง การศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัสื่อในด้านทกัษะการ
สร้างสรรค์ 
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ผู้ วิจยั ปริศนา เช่ียวสทุธิ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ  

  
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในด้านทักษะการ

สร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  (2) เปรียบเทียบทกัษะการรู้เทา่ทนัสือ่ในด้านทกัษะการ
สร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรม   (3) ศึกษาระดบัความพึง
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มธัยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 50 คน ได้มาจาก
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การรู้เท่าทนัสื่อในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น (4) แบบวดัความพึง
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SD=0.62) 
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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  
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
โลกในยคุปัจจบุนัเป็นสงัคมแห่งข่าวสาร  มีอตุสาหกรรมการส่ือสารท่ีเติบโตและพฒันา

ไปอย่างรวดเร็ว  ส่ือมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการด าเนินชีวิตของเราเป็นอย่างมาก  เราได้เห็น      
ได้ใช้ ได้ยิน  ได้สมัผสัส่ืออย่างหลากหลาย  การเผยแพร่เนือ้หาข่าวสารจึงเป็นไปอย่างรวดเ ร็วและ
มีปริมาณท่ีมาก  มีทัง้ข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นสาระและไมเ่ป็นสาระ  มีเนือ้หาท่ีท าให้เราคล้อยตามหรือ
เนือ้หาเกินจริงจนถึงขัน้หลอกลวงผู้ ท่ีรับส่ือ  ซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านัน้ได้ส่งผลกระทบต่อคนใน
สงัคมอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้   

การด าเนินชีวิตในปัจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  ตามบทบาทของ
เทคโนโลยีท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต  การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ท าให้เกิดการ
เปล่ียนรูปแบบของการติดต่อส่ือสารจากในอดีตไปมากมาย  โทรศัพท์มือถือ  คอมพิวเตอร์  
อินเทอร์เน็ต  เกมอิเล็กทรอนิกส์  เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้เราสามารถเข้าถึงบคุคลหรือกลุม่คน  เข้าถึง
ข้อมลูขา่วสาร  แหลง่เรียนรู้และกิจกรรมท่ีสามารถตอบสนองความต้องการทัง้ในด้านของการเรียน  
การท างาน  การบนัเทิงได้อย่างรวดเร็ว  ดงันัน้ ส่ือจึงมีอิทธิพลต่อการรับรู้  ความคิด  ทัศนคติ  
ความเช่ือ  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนท่ียังไม่มีวุฒิภาวะ
เพียงพอจะขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การเลือกรับเนือ้หาท่ีมากับส่ือนัน้อย่าง
เหมาะสม  รวมทัง้ผู้ปกครองท่ีมีการเลีย้งลูกร่วมกับส่ือมากมายรอบตวั  ทัง้ดีและไม่ดี  ก็ยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการรู้เท่าทนัส่ือ  เพ่ือใช้แนะน าลกูหลานได้  ดงันัน้  ความรู้เทา่ทนัใน
เร่ืองของส่ือจงึมีบทบาทส าคญั  ผู้ รับส่ือควรต้องมีการเรียนรู้  เพ่ือสร้างความเข้าใจและสามารถน า
สิ่งท่ีส่ือเสนอมาวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสม  ควรหรือไม่ควรในการเลือกรับส่ือนัน้ๆ ด้วยเหตผุล
ดงักล่าวจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถในด้านนีอ้ย่าง
จริงจงั    

การรู้เท่าทันส่ือเป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งได้ถูกระบุไว้ใน
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านส่ือสารมวลชนขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งอยู่ในกรอบ
แนวคดิของ  “การสง่เสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสร้างสมรรถนะในการเข้าถึงข้อมลู
ข่าวสารและความความรู้อย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกัน” โดยมีหลกัการหนึ่งระบุว่า “การยกระดบั
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ความรู้ทนัส่ือให้สูงขึน้”  ส่งผลให้ประเทศสมาชิกนานาประเทศของยูเนสโกได้ขานรับหลักการนี ้
และน า ไปขับ เค ล่ือนประ เทศของตน (พรทิพ ย์  เย็นจะบก , 2552:  9)   สอดคล้องกับ  
(บุบผา เมฆศรีทองค า และดนุลดา จามจุรี , 2554: 117-123)  ได้อธิบายไว้ว่า  ปี ค.ศ.1982 
องค์การยูเนสโก ได้ให้ความส าคัญกับการรู้เท่าทันส่ือโดยก าหนดไว้ในปฏิญญา Grunwald 
(Grunwald Declaration)  ว่า  “เราต้องเตรียมเยาวชนส าหรับการอยู่ในโลกของอิทธิพลจากภาพ 
ค าและเสียง”  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเรียนรู้เร่ืองของการ
รู้เท่าทนัส่ือของประชาชน  การเรียนรู้เร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือจึงถูกจดัวางให้อยู่ในกรอบแนวคิดของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกระดบัวัยและครอบคลุมทุกส่ือและประโยชน์ของการรู้เท่าทันส่ือและ
ข่าวสาร  จะช่วยให้เราบอกได้ว่าสิ่งท่ีเห็นไม่ใช่ความจริงทัง้หมด  ส่ือมีคนสร้างขึน้  มีคนเขียน
สคริปต์  มีการตกแต่งภาพ  บรรยากาศ  ใช้เทคนิคหลากมาย  มีวัตถุประสงค์ท่ีเบือ้งหลัง  เช่น  
ต้องการน าเสนอความจริง  ท าให้เช่ือหรือคล้อยตาม ท าให้มีอารมณ์ร่วม  ท าให้เช่ือวา่สิ่งนีดี้  นา่ใช้  
มีคณุคา่  ฯลฯ  การเรียนรู้เร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือก็เพ่ือให้ไม่คล้อยตาม  ไม่หลงเช่ือสิ่งใดๆ ได้โดยง่าย  
สามารถคิดวิเคราะห์ได้เอง รู้จกัหาข้อมูลเพิ่มเติม  หาข้อมูลโต้แย้ง  รู้จกัประเมินคณุค่า เลือกรับ
เลือกใช้ประโยชน์จากส่ือ  หลดุจากอิทธิพลการครอบง าของส่ือได้  และนอกจากการรู้เท่าทนัส่ือจะ
ท าให้เราทันสมัย  รู้จักการคิดวิเคราะห์  แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากส่ือท่ีถูกปรุงแต่งแล้ว   
ยงัจะชว่ยให้เราเข้าใจส่ืออยา่งท่ีส่ือเป็นโดยไมต่กอยูใ่นฐานะผู้ถกูกระท าจากส่ือโดยท่ีเราไมรู้่ตวั 

จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2553  ก าหนดให้การจัดการศึกษา 
ต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทัง้ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และ
คณุธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
โดยเฉพาะหมวดท่ี 4  ซึง่เป็นแนวทางในการจดัการศกึษา  ตามมาตราท่ี 22 ได้ก าหนดไว้วา่การจดั
การศกึษาต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้  และถือวา่ผู้ เรียน
มีความส าคัญท่ีสุด และตามมาตราท่ี 24 ก าหนดให้กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ  โดยจดักระบวนการเรียนรู้ เนือ้หาสาระท่ี
เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง   
ได้ปฏิบตัิจริง  ใช้ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) สอดคล้องกับการ
พฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี  11  พ.ศ. 2555 – 2559  ท่ีได้
มุ่งเน้นการประเมินสถานการณ์ความเส่ียงและการสร้างภูมิคุ้ มกันทุกมิติของประเทศ  ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญหน้ากับการเปล่ียนแปลงในระดับโลก  ระดับภูมิภาค  และปัญหา
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ภายในประเทศซึ่งมีผลกระทบในทุก ๆ ด้าน  ทัง้นีเ้พราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีเข้ามามี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและการด ารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึน้  
โดยเฉพาะในยคุท่ีเรียกวา่  ศตวรรษท่ี 21 (แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต.ิ 2555 – 2559) 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA 
กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (ดีอี)  เปิดเผยผลส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ต
ประเทศไทยปี 2561  พฤตกิรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียนานขึน้เป็น 
10 ชัว่โมง 5 นาทีตอ่วนั จากปีท่ีผ่านมามีชัว่โมงการใช้งานเฉล่ีย 3 ชัว่โมง 41 นาทีตอ่วนั  โดยกลุ่ม 
Gen Y และ Z หรือกลุม่คนท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 18 ปี ไปจนถึง 37 ปี ครองแชมป์การใช้งานอินเทอร์เน็ต
สงูท่ีสดุ  โดยมี การใช้งานสงูถึง 10 ชัว่โมง 22 นาที ในวนัธรรมดา และเพิ่มเป็นเกือบ 12 ชัว่โมงใน
วนัหยดุ  มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในรูปแบบท่ีหลากหลายยิ่งขึน้ด้วย  โดยความนิยมในการใช้งาน
ส่วนใหญ่ยังเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดีย อาทิ Facebook, Instagram, Twitter และ Pantip  สูง
มากถึง 3 ชม. 30 นาทีตอ่วนั หรือเทา่กบั 1 ใน 3 ของชัว่โมงการใช้งานอินเตอร์เน็ตในแตล่ะวนั หรือ
มีปริมาณการใช้งานกว่า 93% ของการใช้งานอินเตอร์โดยรวม  จะเห็นได้ว่าส่ือดิจิทลัและสมาร์ท
โฟนเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเด็กและเยาวชนมากขึน้  ในด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสท่ีให้
เด็กและเยาวชนได้เปิดโลกกว้างในการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยไม่จ ากดั  แตอี่กด้านก็อาจน าเดก็
และเยาวชนเข้าสู่เนือ้หาท่ีไม่เหมาะสมและเป็นอนัตราย  เช่น  ความรุนแรง  รสนิยม  ลทัธิกีดกนั  
การเลียนแบบ  การดหูมิ่น  การน าเสนอภาพหรือคลิปท่ีไมน่า่ด ู การตกเป็นเหย่ือของมิจฉาชีพ  ถกู
ล่อลวง  ล่วงละเมิดทางเพศ  เป็นต้น  ซึ่งจะเห็นว่าส่ือมีทัง้ด้านดีและด้านไม่ดี  มีทัง้โอกาสและ
ความเส่ียง  ถ้าเราสามารถจ ากดัด้านไม่ดีและสง่เสริมด้านดี  สร้างความรู้เท่าทนัส่ือให้กบัเด็กและ
เยาวชน  สอนให้รู้จกัการใช้งานอย่างปลอดภยัและสร้างสรรค์  จึงเป็นแนวทางท่ีควรสง่เสริมในยคุ
ท่ีเด็กและเยาวชนต้องอยู่คูก่บัส่ือตลอดเวลา  การรู้เท่าทนัส่ือจึงไม่ใชเ่ป็นเพียง “วิชา” ท่ีต้องเรียนรู้
เพิ่มเติมเป็นพิเศษ แต่เป็น “ทักษะ” ท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิต  โดยเฉพาะเยาวชนในโลกยุค
ปัจจบุนั  นกัเรียนในโรงเรียนนัน้มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้แล้ว  แตส่่วนมากยงัขาด
ทักษะในการ “อ่านและเขียนส่ือ” นั่นคือการวิเคราะห์และผลิตส่ือด้วยวิจารณญาณของตนเอง 
หากไม่สามารถ “อ่าน” และ “เขียน” ส่ือได้อย่างเหมาะสม เยาวชนนัน้ก็มีโอกาสท่ีจะตกเป็นเหย่ือ
ของการปลกูฝังความคิดความเช่ือตามท่ีส่ือน าเสนอ  แม้วา่จะมีความสามารถทางวิชาการในระดบั
ดีก็ตาม (วรัชญ์  ครุจิต, 2555: 90) แม้ประเทศไทยจะเร่ิมมีการต่ืนตวัและตระหนกัถึงความส าคญั
ของความรู้เท่าทนัส่ือมากขึน้  แตบ่คุลากรทางการศกึษาหรือครูผู้สอนยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองนีม้าก
พอ  ซึ่งการเรียนรู้เร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือมกัจะเป็นการบรรยายพิเศษ หรือการจดักิจกรรมพิเศษ  ต้อง
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มีการตดิตามและหาความรู้เพิ่มเติม  แตใ่นบางมหาวิทยาลยัได้มีการบรรจเุร่ืองความรู้เทา่ทนัส่ือไว้
ในหลกัสตูรแล้วแตย่งัไม่ครอบคลมุถึงประชาชนทัว่ไป  โดยเฉพาะกลุ่มท่ีส าคญัท่ีสดุนัน่คือเด็กและ
เยาวชนท่ีอยูใ่นระดบัประถมศกึษาถึงมธัยมศกึษา   

ดงันัน้  การรู้เทา่ทนัส่ือ (Media Literacy) จงึเป็นแนวคิดท่ีส าคญัอยา่งยิ่งของการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21  ถือเป็นคณุสมบตัขิองเยาวชนท่ีสามารถเลือกรับ วิเคราะห์ ประเมิน และน าข้อมลู
ท่ีได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์  รวมทัง้ความสามารถในการผลิตส่ือท่ีดีเพ่ือขบัเคล่ือนสงัคมอย่าง
สร้างสรรค์  ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนสามารถรับรู้  เข้าใจ  ประเมินและสร้างสรรค์เนือ้หาส่ือโดยไม่ถูก
ครอบง าจากส่ือ  รู้จกัใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิตของตนเองและสงัคมจงึเป็นสภาวะท่ี
เกิดจากความสามารถของบุคคลในการวิเคราะห์ความหมายของเนือ้ความ  และประเมินคณุคา่
และเจตนาท่ีส่ือน าเสนอผ่านเทคนิควิธีการตา่งๆ  และเป็นการพฒันาความคิดอ่านและปัญญาท่ีมี
เปา้หมายสงูสดุคือ การสร้างการรับรู้ส่ืออย่างมีวิจารณญาณ สามารถแยกแยะความเห็นออกจาก
ความจริง สามารถตดัสินใจในสิ่งท่ีส่ือน าเสนอได้อย่างเท่ียงตรง เป็นผู้ รับส่ือท่ีมีพลงัอ านาจและ
กระตือรือร้น คือ ไม่ยอมรับอิทธิพลจากส่ือโดยไม่เต็มใจ และไม่ตัดสินว่าส่ือเป็นอันตราย  
แต่เป็นผู้ รับส่ือและใช้ส่ือท่ีมีจุดยืนทางสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม เข้าใจสิ่งท่ีส่ือน าเสนอ 
สามารถมีส่วนร่วมตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นต่อส่ือด้วยวิธีการต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมได้   
(โตมร อภิวนัทนากรและกลุม่มานีมานะ, 2556: 12) 

เม่ือมีการเรียนรู้ในเร่ืองของเทา่ทนัส่ือ  การพฒันาทกัษะของการสร้างสรรค์หรือการสร้าง
ส่ือในแบบฉบบัของตนเองก็เป็นสิ่งจ าเป็นในยคุปัจจบุนัควบคูก่นั  เม่ือผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่าส่ือได้อย่างถ่องแท้แล้ว  ทุกคนจะต้องวางแผน เขียนบท 
ค้นคว้าข้อมูลเนือ้หามาประกอบ ความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรือส่ือสาร) เนือ้หาโดยการ
เขียนบรรยาย ความคิด ใช้ค าศพัท์ เสียง หรือการสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ท่ี
หลากหลาย ซึ่งมีวิธีการสร้างส่ือแบบสร้างสรรค์ไว้มากมาย  เช่น  ใช้ประโยชน์จากขัน้ตอนการ
ระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไข  ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด
ตามหลกัของภาษาศาสตร์  สร้างสรรค์และเลือกภาพอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลเุปา้หมายตา่งๆ 
ท่ีก าหนดไว้หรือใช้เทคโนโลยีการส่ือสารในการวางโครงสร้างของเนือ้หา  ซึ่งทกัษะการสร้างสรรค์  
นกัเรียนสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการเรียน  การใช้ชีวิตประจ าวนัในอนาคตได้ 

ชดุกิจกรรมจดัเป็นนวตักรรมทางการศึกษาท่ีสามารถน ามาใช้ในการจดัการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพขึน้ได้  เป็นทางเลือกใหม่ส าหรับครูผู้สอนและนกัเรียน  ประกอบไปด้วยเทคนิคหรือ
รูปแบบการจัดการ เ รียน รู้ ท่ี เหมาะสม   มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละชุด กิจก ร รม  
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 ซึ่ง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: 36) กล่าวว่า  ชุดกิจกรรมเป็นส่ือการเรียนรู้ ท่ีประกอบด้วยส่ือ
หลาย ๆ ชนิด จัดรวมไว้เป็นชุด เช่น คู่มือแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม แหล่งอ้างอิง ใบงาน แบบฝึก
กิจกรรม วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ ในการท าชดุกิจกรรม อาจจดัท าในรูปแบบท่ีบรูณาการภายในกลุ่มหรือ
ระหวางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนบูรณาการกระบวนการใช้ส่ือแต่ละชนิดในชุดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับกาลเวลาและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และ (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2550: 59)  
ได้แบง่ประเภทของชดุกิจกรรมไว้ 2 ประเภทคือ  ชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self study package) 
เป็นชดุกิจกรรมท่ีสร้างขึน้โดยมีจดุมุง่หมายให้ผู้ เรียนน าไปศกึษาด้วยตนเอง โดยไม่มีครูเป็นผู้สอน  
และชดุการเรียนการสอน เป็นชดุกิจกรรมท่ีสร้างขึน้โดยมีครูเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลตุามจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้  

จะเห็นได้ว่า แนวคิดและความส าคัญของชุดกิจกรรมท่ีครูผู้ สอนสร้างขึน้เ พ่ือใช้
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือพฒันานกัเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  ก็เพ่ือให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนท่ีดี
ขึน้หรือเพ่ือส่งเสริมความรู้ในเร่ืองต่างๆ  เพราะเป็นส่ือท่ีมีความเหมาะสมช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
อยากเรียน  เกิดความสนุกสนานในการเรียน  เกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมการเรียนรู้
มากกว่าวิธีการสอนในห้องเรียน  ซึ่งภายในชุดกิจกรรมประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์  เนือ้หา 
กิจกรรม  ส่ืออุปกรณ์และการวัดประเมินผล  ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือครูผู้ สอน
สามารถเป็นผู้จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้ตามกิจกรรม  เพ่ือเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้   

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ท่ีมีนักเรียนจ านวนมากกว่า  
5,000  คน  มีการจดัการเรียนรู้แบง่ออกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่มสาระ  และกลุ่มสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนมุ่งเน้นให้นกัเรียนได้เกิด
การพฒันาตนเองให้ทนัสมยัต่อเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลง  เป็นการจดัหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้ เ รียนเกิดการเรียนรู้  มีความสุข  และสนุกกับการเรียน  โดยส่งเสริมให้ครูน า นวัตกรรม 
ส่ือสิ่งพิมพ์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  มาใช้ประกอบการเรียนการสอนทัง้ในห้องเรียนและห้องปฏิบตักิาร  
เสริมสร้างให้นกัเรียนได้เลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีในการเรียน  การค้นหาข้อมูล  ให้นกัเรียนได้มีการ
เรียนรู้และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน 
เซนต์คาเบรียล พ.ศ.2558-2562  อีกทัง้โรงเรียนเซนต์คาเบรียลมีเป้าหมายให้นักเรียนเป็นผู้
ทนัสมยั  เข้าถึงเทคโนโลยีได้ทกุท่ี  มีการเปิดกว้างให้นกัเรียนน าเคร่ืองมือส่ือสารมาใช้ในการเรียน
การสอน  มีการเรียนผ่านทาง Google Classroom  มี  WiFi  ให้นักเรียนได้ใช้ทุกท่ีในโรงเรียน
เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างไม่จ ากัด  ทัง้นีด้้วยทางโรงเรียนได้มีความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีให้กบันกัเรียนอยา่งเตม็ท่ี  กลบัพบวา่  การท่ีนกัเรียนเข้าถึงส่ืออินเตอร์เน็ต หรือ
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เทคโนโลยีได้ง่ายนัน้  ท าให้นกัเรียนใช้ส่ือไปในทางท่ีไม่ถกูต้องและเหมาะสม  มีเนือ้หาท่ีอนัตราย  
นกัเรียนเข้าถึงส่ือทัง้ในด้านดีและไมดี่  ขาดการคดิอยา่งมีวิจารณญาณในการเลือกรับ หรือเลือกใช้
ส่ือ  ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปแค่ความบนัเทิง  เล่นเกมส์  แชท  ดหูนงั  ฟังเพลง  นกัเรียนเลือกใช้ส่ือไม่
ถกูประเภทเพ่ือสนบัสนนุในการเรียนหรือท ารายงาน  ขาดความรู้ความเข้าใจในการตีความ  หรือ
คดัเลือกเนือ้หาข้อมูลจากส่ืออินเตอร์เน็ต  หรือเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตวันักเรียนเอง   ด้วยจ านวนนักเรียนท่ีมีจ านวนมาก ครูไม่สามารถดูแลหรือ
ตรวจสอบนกัเรียนได้อย่างทัว่ถึง  และทางโรงเรียนยงัไม่มีหลกัสูตรหรือรายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกบัรู้เท่าทนัส่ือโดยเฉพาะ หรือน าทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือไปสอดแทรกไว้ในรายวิชาหลกั
เพ่ือให้ความรู้กบันกัเรียนทัง้โรงเรียน   

ระดบัชัน้มธัยมศกึษา  เป็นช่วงอายรุะหว่าง 12 – 18 ปี  แบง่นกัเรียนออกเป็น  6  ระดบั  
ตัง้แต่มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  เป็นระดบัชัน้ท่ีเล็กท่ีสุดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจากเด็กประถมศึกษามาสู่ระดบัมัธยมศึกษา  เป็นช่วงวยัท่ีเร่ิมก้าวจากเด็กไปเป็น
ผู้ ใหญ่  มีการเรียนรู้และตดัสินปัญหาตา่งๆ ด้วยตวัเองและพร้อมท่ีจะรับสิ่งใหม่ๆ  เข้ามาในชีวิตได้
อย่างง่ายดาย  ในช่วงวยันีจ้ะมีการพฒันาสติปัญญาสงูขึน้  รู้จดัคิด  วิเคราะห์สิ่งตา่งๆ ได้มากขึน้  
แต่อาจขาดความยัง้คิด  ขาดการไตร่ตรองให้รอบคอบ  มีความอยากรู้อยากลองสูง  สามารถ
ปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมได้โดยอาศยักฎเกณฑ์ของกลุม่  ขาดวฒุิภาวะเพียงพอในการตดัสินใจว่าสิ่ง
ใดดีหรือไมดี่         

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล  การเรียนการสอนจะมุ่งเน้น
ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึน้  การเรียนการสอนจะเน้นบูรณาการเนือ้ความรู้จาก   
8  กลุ่มสาระเข้าด้วยกัน  ครูจะใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ประกอบการสอน  
นักเรียนจะมีการท ารายงาน  ท าส่ือการเรียน  การน าเสนอผลงานหน้าห้องมากขึน้จากชัน้
ประถมศกึษา  ซึ่งจากการส ารวจข้อมลูพบว่า  นกัเรียนระดบันีก้ารท ารายงานหรือการผลิตส่ือของ
นกัเรียนจะยงัไม่มีความสร้างสรรค์  เป็นการท ารายงานธรรมดา  นกัเรียนค้นคว้าหาข้อมลูจะเป็น
เพียงแคก่ารคดัลอก  ตดั ปะเทา่นัน้  ไมส่ามารถเลือกใช้ส่ือในการสนบัสนนุในการเรียนหรือการท า
รายงานได้ถูกประเภท  นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการตีความจากข้อมูลท่ีหามาได้   
ยงัไม่สามารถตดัสินใจในการเลือกข้อมูลหรือเปรียบเทียบข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งในการท าส่ือ
น าเสนอและข้อมลูท่ีได้บางครัง้เป็นข้อมลูท่ีไมถ่กูต้อง   

จากความเป็นมาและการศึกษาความส าคญัของการรู้เท่าทันส่ือ  ท าให้ผู้ วิจัยเห็นถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษาทักษะการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการ
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สร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  โดยน าชุดกิจกรรมเข้ามาใช้เพ่ือพฒันาทกัษะ
การรู้เท่าทนัส่ือ  ซึ่งผู้ วิจยัจะศึกษาผลการรู้เท่าทนัส่ือโดยการใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าส่ือด้านการ
สร้างสรรค์ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้และเลือกกลุ่มตัวอย่างให้เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  
เน่ืองจากเป็นวยัท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่น  เร่ิมโต  จดัอยูใ่นกลุม่เส่ียงท่ีจะถูกชกัจงูได้ง่าย  นกัเรียนขาดการ
ยัง้คิดหรือไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ ให้รอบคอบ  วุฒิภาวะในการตัดสินใจในทุก ๆ ด้านยังน้อยกว่า
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมอ่ืน ๆ  อีกทัง้การท่ีโรงเรียนเปิดกว้างให้นกัเรียนได้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้
ง่าย  การศึกษาเร่ืองของการรู้เท่าทันส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมจะมีส่วน
ช่วยนกัเรียนในด้านของการเรียน  การท างานกลุ่ม  การท ารายงานมากขึน้  ท าให้นกัเรียนได้รู้จกั
การท างานเป็นกลุ่ม  มีการวางแผน  ออกแบบและแก้ไขส่ือ  มีการคิด  วิเคราะห์และสามารถ
เลือกใช้ส่ือหรือข้อมลูจากส่ือตา่ง ๆ เพ่ือมาออกแบบและน าเสนอข้อมลูสารสนเทศ  องค์ความรู้หรือ
ความคิดเห็นของตนเองผ่านส่ือเทคโนโลยีได้และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตและแก้ไขและ
เผยแพร่ส่ือหรือรายงานของตนเองได้  ท าให้ได้ส่ือหรือรายงานท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ของตนเอง
หรือของครูมากขึน้  ด้วยเหตนีุจ้ึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีจะต้องมีการสร้างกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือให้
เด็กได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริงท่ีได้พบ   ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมการ
รู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยพัฒนาชุด
กิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น
ขึน้  เพ่ือมุ่งเน้นพฒันาการรู้เท่าทันส่ือในรูปแบบของการจัดกิจกรรม  เน้นการมีส่วนร่วม  มีการ
เรียนรู้ร่วมกัน  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  วิเคราะห์  อภิปรายร่วมกันโดยการท างานเป็นกลุ่ม  
ผู้ เ รียนจะเป็นศูนย์กลาง  เ ป็นผู้ ลงมือและสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ส่งเสริมให้ผู้ เ รียนเกิด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  อ่านส่ือให้ออก  สร้างส่ือให้เป็น  ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความ
สะดวกและกระตุ้ นให้เกิดการเรียนรู้  และการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันส่ือด้านทักษะการ
สร้างสรรค์จากการใช้ชดุกิจกรรมจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ  และกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียนรู้ได้มากกวา่การเรียนการสอนแบบปกติในห้องเรียน  มีความสนกุสนาน นา่สนใจ  และ
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังจากการร่วมกิจกรรมท่ีสร้างขึน้  นักเรียนในระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นมีทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านการสร้างสรรค์แตกต่างกนัหรือไม่  นกัเรียนจะ
สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ประโยชน์ในการเรียนและในชีวิตประจ าวนัได้   ซึง่ผลจากการวิจยั
ครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูส าหรับโรงเรียนและครูผู้สอนน าไปใช้ในการพฒันาส่ือการสอนและหลกัสตูรการ
รู้เท่าทันส่ือในวิชาเรียนต่างๆ  และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนใน
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ระดบัชัน้อ่ืนๆ ต่อไปอีกได้  รวมทัง้การสร้างสงัคมการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดการพฒันาความรู้
ความสามารถเก่ียวกบัการรู้เทา่ทนัส่ือตอ่ไป 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. พฒันาชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น 
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม 
3.  เพ่ือศกึษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้าน

ทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน 
เซนต์คาเบรียล  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศกึษา 2561  จ านวน  1,250  คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  จ านวน  50  คน  

โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
จากนัน้ผู้วิจยัใช้วิธีการจบัสลากกลุม่ตวัอยา่งมา  1  ห้องเรียน 

ด้านเนือ้หา 
ในการศึกษาครัง้นีมี้ขอบเขตในการศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู้เร่ืองการรู้เท่าทันส่ือ       

ซึง่เป็นเนือ้หาส่วนหนึง่ของหลกัสตูรในกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น  ในสาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นสาระเก่ียวกับ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การติดต่อส่ือสาร  การค้นหาข้อมูล  การใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศ   การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน  คณุคา่และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ประกอบด้วยเนือ้หา  ดงันี ้
1. ความส าคญัของการรู้เทา่ทนัส่ือ 
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2. การวิเคราะห์  ตีความและประเมินคา่ส่ือ 
3. การเข้าถึงส่ือ  หลกัการรับส่ือท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และโทษ 
4. กฎหมายการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
5. ทกัษะการผลิตส่ืออยา่งสร้างสรรค์ 

ตัวแปรที่จะศึกษา 
ตัวแปรต้น 

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์
ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ตัวแปรตาม  
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือด้านการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.  ผลจากการวิจยัจะเป็นแนวทางในการสง่เสริมทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการ

สร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  โดยเฉพาะ
ครูและโรงเรียนจะได้แนวทางในการส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือซึ่งเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการด ารงชีวิต  
เพ่ือให้นกัเรียนเป็นคนรู้เทา่ทนัส่ือท่ีมีคณุภาพ 

2.  โรงเรียนสามารถน าผลการวิจยัไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูรการรู้เทา่ทนัส่ือและส่ือการ
สอนให้เข้ากบัการเรียนในกลุม่สาระตา่งๆ ได้  รวมทัง้สามารถน าไปปรับปรุงและพฒันาชดุกิจกรรม
ให้เหมาะสมกบันกัเรียนระดบัชัน้อ่ืนๆ ได้อีกด้วย 

3.   ผลการวิจัยช่วยให้นักเ รียนมีแนวทางในการเรียนรู้  สามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถของตวัเองในด้านทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือตอ่ไปได้  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนท่ี

ผู้ วิจัยสร้างขึน้เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  ภายในชดุกิจกรรมประกอบด้วย  คูมื่อส าหรับครูผู้สอน  แผนการจดั
กิจกรรม  แบบทดสอบ  ส่ือทรัพยากร  ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ประกอบกิจกรรม 
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การรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  หมายถึง  พฤตกิรรมบง่ชีท่ี้แสดงออกถึงการ
รู้เท่าทนัส่ือ  6  ด้านคือ  (1)  รู้จกัการท างานร่วมกนั มีการวางแผน  เรียบเรียง  ออกแบบและแก้ไข
ส่ือ  (2) สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักภาษาศาสตร์และ
สามารถสร้างสรรค์  เลือกภาพมาใช้ประกอบการสร้างส่ือได้ตามเ ป้าหมายท่ีก าหนดไว้                  
(3)  สามารถเลือกรับส่ือ ค้นคว้าหาข้อมลูจากส่ือ และน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ
เลือกใช้ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์  (4)  ใช้เทคโนโลยีในการผลิต แก้ไขและเผยแพร่ส่ือท่ีได้ผ่านการ
วางแผนหรือค้นคว้าหาข้อมูลตามวัตถุประสงค์   (5) น าเสนอข้อมูลหรือเนือ้หาด้วยส่ืออย่าง
ตรงไปตรงมาและอยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบและการมีจริยธรรมของตนเอง  และ              
(6) มีส่วนร่วมกบัส่ือ  โดยแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างสร้างสรรค์ในการวิพากษ์วิจารณ์ต่อ
ข้อมลูสารสนเทศท่ีตนเองได้เปิดรับ 

การจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรม  หมายถึง  การจดักิจกรรมเป็น  2  ระยะ  5  ขัน้ตอน  
คือ  ระยะท่ี 1  การให้ความรู้การรู้เท่าทนัส่ือ มุ่งพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือด้วยกิจกรรม  5  กิจกรรม  
แตล่ะกิจกรรมใช้เวลา 50 นาที  แบง่เป็นขัน้ท่ี  (1)  ขัน้การปฐมนิเทศ  (2)  ขัน้การเรียนรู้  และระยะ
ท่ี 2  การผลิตส่ืออย่างสร้างสรรค์  เพ่ือให้นกัเรียนได้น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ท าส่ือสร้างสรรค์เพ่ือ
การรู้เท่าทนัส่ือ  และน าเสนอเผยแพร่ส่ือท่ีได้ท า แบง่เป็นขัน้ท่ี  (3)  ขัน้การสร้างสรรค์ผลงาน  (4)  
ขัน้การน าเสนอผลงาน  (5)  ขัน้การสรุป   

ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  หมายถึง  ความสามารถของนกัเรียน
ในการรู้และเข้าใจและมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการรู้เทา่ทนัส่ือตามพฤติกรรมบง่ชี ้6 ด้าน  ซึ่งวดั
ได้จากการท าแบบวดัทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์  แบบวดัมาตรประมาณคา่ 
(rating scale)  5  ระดบั  จากปฏิบตัมิากท่ีสดุถึงปฏิบตัน้ิอยท่ีสดุ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถของนกัเรียนในการรู้และเข้าใจท่ีได้จาก
การใช้ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  โดยการวดัด้วยข้อสอบปรนยั  แบบ 
4  ตวัเลือก 

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  หมายถึง  การศึกษา
จากคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  คะแนนทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือโดยวดัจากการท าแบบวัด
ทักษะการรู้เท่าทันส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์และคะแนนจากแบบวัดความพึงพอใจในชุด
กิจกรรม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

ทฤษฎีความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

ทฤษฎีการเรียนรู้ยดึหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้   

การจดัการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัสือ่ในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 

ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ผลการใช้ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัสือ่ในด้านทกัษะการสร้างสรรค์       

ตามพฤติกรรมบง่ชี ้ 6 ด้าน 

ได้จากการสงัเคราะห์นิยามและองค์ประกอบของทกัษะการรู้เทา่ทนัสือ่  จาก  ปกรณ์  ประจนับาน; 

และอนชุา  กอนพว่ง  (2558: 33-37)  ,อษุา บิก้กิน้ส์  (2555)   

พีระ  จิรโสภณและคณะ  (2559).) 
- การท างานร่วมกนั  วางแผน  เรียบเรียง  ออกแบบและแก้ไขสือ่   
- การใช้ภาษาอยา่งมีประสทิธิภาพ  และสามารถสร้างสรรค์เลอืกภาพมาใช้ได้ตามเปา้หมาย 
- การเลอืกรับสือ่ ค้นคว้าหาข้อมลู 
- การใช้เทคโนโลยีในการผลติ  แก้ไขและเผยแพร่สือ่ 
- การน าเสนอข้อมลูหรือเนือ้หาอยา่งตรงไปตรงมา 
- มีสว่นร่วมกบัสือ่ในการแสดงความคิดเห็น   
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) มุ่งศึกษาผล

การใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น  โดยผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  น าเสนอตามหัวข้อ
ดงันี ้

1. แนวคดิเก่ียวกบัการรู้เทา่ทนัส่ือ  (Media Literacy) 
1.1 ความหมายของการรู้เทา่ทนัส่ือ 
1.2 ความส าคญัของการรู้เทา่ทนัส่ือ 
1.3 องค์ประกอบของการรู้เทา่ทนัส่ือ 
1.4 แนวทางการพฒันาเพื่อการรู้เทา่ทนัส่ือ 
1.5 การวดัการรู้เทา่ทนัส่ือ 

2. แนวคดิเก่ียวกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21  
3. แนวคดิเก่ียวกบัชดุกิจกรรม 

3.1 ความหมายของชดุกิจกรรม 
3.2 ประเภทของชดุกิจกรรม 
3.3 องค์ประกอบของชดุกิจกรรม 
3.4 แนวคดิ ทฤษฎีและหลกัการท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างชดุกิจกรรม 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
งานวิจยัในประเทศ 
งานวิจยัตา่งประเทศ 

 

1. แนวคิดเก่ียวกับการรู้เท่าทันส่ือ  (Media Literacy) 
1.1 ความหมายของการรู้เท่าทันส่ือ 

การรู้เท่าทันส่ือ  เป็นค าศัพท์ทางวิชาการด้านการส่ือสารมวลชน  ตรงกับค าใน
ภาษาองักฤษวา่  “Media Literacy”  ซึง่ได้มีนกัวิชาการและนกัการศกึษาได้ให้ความหมายของการ
รู้เท่าทันส่ือไว้หลากหลายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ซึ่งแต่ละนักการศึกษาก็ได้นิยาม
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ความหมายไว้ได้ใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันบ้างตามแต่ละมุมมองของนกัการศึกษาแต่ละท่าน  
ดงันี ้

ยเูนสโก (UNESCO, 2010) ได้ก าหนดค าวา่  การรู้เทา่ทนัส่ือและการรู้สารสนเทศ  
(Media and Information Literacy) ครอบคลุมไปถึงความสามารถของบุคคลในการตีความและ
การตดัสินใจในฐานะผู้ ใช้สารสนเทศและส่ือ ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีมีความช านาญในการสร้างและการ
ผลิตสารสนเทศและเนือ้หาของส่ือตามสิทธิของตนเอง ซึ่งการก าหนดขอบเขตของค าว่า “การรู้เทา่
ทนัส่ือ” และ “การรู้สารสนเทศ” มีขอบเขตท่ีมุ่งเน้นแตกตา่งกนั  กลา่วคือ การรู้เทา่ทนัส่ือมุง่เน้นให้
บุคคลมีความเข้าใจในการท าหน้าท่ีของส่ือและการใช้ส่ืออย่างมีวิจารณญาณ ขณะท่ีการรู้
สารสนเทศมุ่งเน้นให้บคุคลมีความสามารถในการเข้าถึง การประเมินและการใช้สารสนเทศ  และ
จากแนวคิดใน ท่ีประชุมผู้ น า ระดับชา ติหัว ข้อของการ รู้ เท่าทัน ส่ือ   ซิล เวอ ร์แบลทท์    
(จินตนา  ตนัสวุรรณนนท์, 2550: 21) อ้างอิงจาก (Silverblatt, 1995)  ได้ให้แนวคดิไว้วา่  การรู้เทา่
ทนัส่ือได้จะต้องประกอบไปด้วย  การตระหนกัถึงผลกระทบของส่ือ  การเข้าใจกระบวนการของส่ือ  
การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และอภิปรายเนือ้หาในส่ือ  การเข้าใจในเนือ้หาส่ือในแตล่ะ
วฒันธรรม  และความสามารถในการเปิดรับส่ือด้วยความเพลิดเพลิน  เข้าใจและยอมรับเนือ้หาท่ี
อยูใ่นส่ือ 

เจมส์ พอตเตอร์ (พรทิพย์  เย็นจะบก, 2546: 115) อ้างอิงจาก (Potter, 2005)  
นกัวิจยัด้านการส่ือสารผู้ เขียนหนงัสือสนบัสนนุกระบวนการการรู้เท่าทนัส่ือ  ได้นิยามความหมาย
เก่ียวกับการรู้เท่าทันส่ือ  คือ  ความเข้าใจในรูปแบบของส่ือและความสามารถในการอธิบาย
ความหมายของสิ่งท่ีเราพบจากส่ือได้  นั่นคือเราสามารถเข้าใจรูปแบบของส่ือและอธิบาย
ความหมายของข้อมลูข่าวสารหรือเนือ้หาจากส่ือได้จากพืน้ฐานความรู้ท่ีเรามี  และฐานความรู้ท่ีมี
นัน้ต้องมีการพฒันาให้ดียิ่งขึน้  คนท่ีมีทกัษะในการอา่นออกเขียนได้สงูก็จะสามารถท าความเข้าใจ
ส่ือได้ดี  ท าให้มีระดบัการอ่านส่ือออกได้สงูตามไปด้วย  หรือเรียกว่ามีระดบัการรู้เท่าทนัส่ือสูงจะ
ท าให้มีการตัดสินใจในการเลือกว่าจะเช่ือหรือไม่เช่ือในเนือ้หาจากส่ือเหล่านัน้  รวมไปถึงมี
ความสามารถในการใช้ส่ือเพ่ือให้เกิดประโยชน์ของตนเองได้ดี  สอดคล้องกบั (พรทิพย์  เย็นจะบก, 
2546: 115) ได้กล่าวว่า  ผู้ รับส่ือส่วนใหญ่จะคิดว่าตนเองมีความรู้ทางด้านส่ือดี  แตค่วามจริงแล้ว
ทุกคนต่างมีการรับรู้ส่ือท่ีเท่า ๆ กัน เพราะทุกคนสามารถรับรู้เนือ้เพลงและท านองเพลงมากมาย  
ทุกคนมีความสามารถในการอ่านเหมือนกัน  สามารถเข้าใจเนือ้เร่ืองในภาพยนต์และละคร
โทรทศัน์  และรู้สึกต่ืนเต้นเม่ือเพลงประกอบดงัขึน้  นัน่คือสิ่งท่ีชีช้ดัว่าทกุคนสามารถน าตวัเองเข้า
หาส่ือ  เปิดรับหรือซึมซบัข้อมลูและเพลิดเพลินไปกบัส่ือเหล่านัน้  ในขณะท่ีทกุคนมีการเปิดรับส่ือ  
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มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ มากขึน้  เช่น  ทักษะในด้านการคิด  การอ่าน   
การเขียน  การเข้าใจความหมายของภาพ  แตส่ิ่งท่ีทกุคนมองข้ามนัน่คือการคิดว่าข้อมลูข่าวสารท่ี
ได้รับจากส่ือเหล่านัน้มีประโยชน์หรือมีผลกระทบต่อตนเองอย่างไร  มากหรือน้อยแค่ไหน  
สอดคล้องกบั  โจนห์  (Jones Jami, 2018: online)  ท่ีได้กล่าวว่า  การรู้เท่าทนัส่ือเป็นเคร่ืองมือท่ี
จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ รับส่ือท าให้ตระหนักถึงว่าเนือ้หาจากส่ือมีอิทธิพลต่อผู้ รับส่ือ
อย่างไร  การรู้เท่าทนัส่ือจะช่วยให้นกัเรียนและวยัรุ่นไมถ่กูครอบง าจากส่ือหรือผู้ผลิตท่ีคาดหวงัผล
ก าไรท่ีจะหลอกให้ซือ้สินค้า  การรู้เทา่ทนัส่ือจะชว่ยเสริมสร้างความสามารถในการเลือกรับส่ือและ
ใช้ส่ือได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

มานะ  ตนัตรีรยาภิวฒัน์ (2556: 7) ให้ความหมายของการรู้เทา่ทนัส่ือ  ไว้วา่ เป็น
ทกัษะหรือความสามารถในการ  “ใช้ส่ืออยา่งรู้ตวั”  และ  “ใช้ส่ืออยา่งตื่นตวั”  ค าวา่การใช้ส่ืออย่าง
รู้ตวั  จะสามารถอธิบายหรือขยายความได้ว่า  สามารถตีความ  วิเคราะห์  แยกแยะเนือ้หาสาระ
ของส่ือ  สามารถโต้ตอบได้อย่างมีสติและรู้ตวั  และสามารถตัง้ค าถามกบัส่ือได้  และค าว่าการใช้
ส่ืออย่างต่ืนตวั  สามารถอธิบายได้ว่าแทนท่ีเราจะเป็นฝ่ายตัง้รับอย่างเดียวเราต้องเปล่ียนมาเป็น
ฝ่ายรุกบ้าง  โดยการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม  เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  เข้าถึงส่ือท่ีหลากหลายและมี
คณุภาพ สามารถใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงการพฒันาส่ือตา่ง ๆ ให้ดีขึน้ได้ 

ศตพล เกิดอยู่ (2558: 22)  ให้แนวคิดเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy)  
คือ ความสามารถท่ีแต่ละบุคคลจะเปิดรับส่ือ มีความเข้าใจ และสามารถวิพากษ์ ไตร่ตรอง รู้ว่า   
ค า ภาพ กราฟฟิค หรือเสียงท่ีถ่ายทอดออกมาผ่านส่ือ เกิดการท างานร่วมกนัอย่างไร และตีความ
เนือ้หาออกมาได้หลากหลาย ด้วยความตระหนกัถึงผลกระทบของส่ือ เพ่ือให้บคุคลนัน้ ๆ ไมต่กอยู่
ภายใต้การครอบง า  และใช้งานส่ืออยา่งเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัอย่างเทา่ทนั 

ปกรณ์  ประจนับาน  และ อนชุา  กอนพ่วง (2558: 13)  ให้ความหมายของการ
รู้เท่าทันส่ือไว้ว่า  คือความรู้ความเข้าใจต่อส่ือ  สามารถตีความของสารท่ีส่ือน าเสนอได้อย่าง
ชดัเจน  ตีความจากความหมายท่ีแอบแฝงได้  พร้อมทัง้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตส่ือ  อิทธิพลและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากส่ือ  สามารถวิเคราะห์และโต้ตอบส่ือได้  รวมถึงสามารถผลิตและเผยแพร่ส่ือ
เพ่ือจดุมุ่งหมายโดยเฉพาะ  รวมถึงการตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากการรับส่ือ  และเลือก
รับส่ือท่ีมีประโยชน์และหลีกเล่ียงเนือ้หาท่ีไม่พึงประสงค์จากส่ือท่ีน าเสนอมาได้  สอดคล้องกับ  
นทัธ์หทยั  อุบล (2552: 11)  ท่ีได้กล่าวว่าการรู้เท่าทันส่ือ  คือ  ความสามารถของบุคคลในการ
เข้าใจส่ือ  สามารถตีความ  วิเคราะห์เนือ้หาของสิ่งท่ีส่ือจะน าเสนอ  เข้าใจถึงสิ่งท่ีส่ือน าเสนอ  
สามารถแยกข้อเท็จจริงและความคดิเห็น  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากสิ่งท่ีส่ือน าเสนอด้วย 
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พรทิพย์  เย็นจะบก (2546: 113) ให้ความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือไว้ว่า  การท่ี
บคุคลสามารถวิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินคา่ส่ือได้  สามารถอา่นส่ือออก  ไมต่กเป็นเหย่ือของ
สิ่งท่ีส่ือน าเสนอมา  สามารถแยกแยะ  สงัเคราะห์ความเป็นจริงท่ีส่ือสร้างขึน้มาได้ 

โตมร อภิวนัทนากรและกลุ่มมานีมานะ (2556: 12)  ได้ให้ความหมายของการ
รู้เท่าทนัส่ือว่า  เป็นการพฒันาความคิดอ่านและปัญญาท่ีมีเป้าหมายสงูสุดคือ  การสร้างการรับรู้
ส่ืออยา่งมีวิจารณญาณ สามารถแยกแยะความเห็นออกจากความจริง สามารถตดัสินใจในสิ่งท่ีส่ือ
น าเสนอได้อย่างเท่ียงตรง เป็นผู้ รับส่ือท่ีมีพลงัอ านาจและกระตือรือร้น คือ ไม่ยอมรับอิทธิพลส่ือ
โดยดุษฎี และไม่ตดัสินว่าส่ือเป็นอันตราย แต่เป็นผู้ รับส่ือและใช้ส่ือท่ีมีจุดยืนทางสังคม เข้าใจ
ตนเอง เข้าใจสงัคม เข้าใจสิ่งท่ีส่ือน าเสนอ สามารถมีสว่นร่วมตอบโต้หรือแสดงความคิดเห็นต่อส่ือ
ด้วยวิธีการตา่ง ๆ  ท่ีเหมาะสมได้ 

จินตนา  ตันสุวรรณนนท์ (2550: 24) ได้สรุปความหมายของการรู้เท่าทันส่ือ  
หมายถึง  การท่ีผู้ รับส่ือมีทกัษะการคิดวิจารณญาณโดยสามารถเข้าใจ  วิเคราะห์  ตีความ  และ
ประเมินส่ือได้  โดยไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของส่ือ  รู้จกัเลือกรับและเลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์สงูสุด  รวมถึงสามารถตระหนักถึงผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อตนเอง  ชมุชนและสงัคม
ได้ 

พนม  คล่ีฉายา (2556) ได้สรุปความหมายของการรู้เท่าทันส่ือว่า  หมายถึง  
ความสามารถของบคุคลท่ีใช้ก าหนดควบคมุวิธีการเข้าถึงส่ือ  การใช้ส่ือ  การอ่าน  ตีความเนือ้หา
ในส่ือ  การสร้างความหมาย  การวิเคราะห์ด้านอารมณ์  สนุทรียะ  การประเมินคณุค่าเนือ้หาส่ือ  
และก าหนดการตอบสนองตอ่เนือ้หาด้วยตนเองอยา่งตระหนกัรู้ความหมายท่ีซอ่นอยูใ่นเนือ้หาและ
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสาร  การจะเกิดสิ่งเหล่านีไ้ด้มากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับโครงสร้างความรู้
พืน้ฐานท่ีบคุคลนัน้มีอยู ่ และสามารถเพิ่มระดบัการรู้เทา่ทนัส่ือได้ด้วยการฝึกฝนทกัษะ 

อุลิชษา  ครุฑะเสน (2556: 227) ให้ความหมายของการรู้เท่าทันส่ือไว้ว่า   
เป็นความรู้และทกัษะท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นส าหรับเด็กและเยาวชนในยคุปัจจบุนั  เพราะส่ือ
ได้เข้าครอบครองเวลาสว่นใหญ่และกลายเป็นสว่นหนึง่ในชีวิตประจ าวนั  อีกทัง้ยงัมีอิทธิพลตอ่เจต
คต ิ พฤตกิรรมและวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชน  แตค่ณุภาพของส่ือส่วนใหญ่ยงัเป็นส่ือเชิงพาณิชย์
ท่ีมุง่ผลทางการค้าเป็นหลกั และยงัมีเนือ้หาสาระท่ีไมเ่หมาะสมกบัเดก็และเยาวชน 

จากท่ีผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและความหมายของค าว่า  การรู้เท่าทันส่ือ (Media 
Literacy)  จากนกัการศกึษาหลาย ๆ ท่าน  สามารถสรุปได้วา่  การรู้เท่าทนัส่ือ  คือ  การท่ีบคุคลมี
ความรู้ความเข้าใจ  มีทกัษะการคิดวิจารณญาณ  สามารถคิด  วิเคราะห์  แยกแยะ  ตีความหมาย
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ของเนือ้หาสาระจากสิ่งท่ีส่ือน าเสนอได้  ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์  เป็นจริงหรือ
เป็นเท็จ  น่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือ  สามารถเลือกรับ  หรือเลือกใช้ส่ือได้อย่างหลากหลาย 
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่ถูกชกัจูงจากส่ือ
หรือไม่โดนส่ือต่าง ๆ ครอบง าให้หลงเช่ือ  ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากส่ือนัน้ ๆ  รวมทัง้
เข้าใจในกระบวนการท างานของส่ือ  สามารถออกแบบและผลิตส่ือหรือเผยแพร่ส่ือร่วมกบัสงัคมได้  
ซึ่งทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ  เป็นทกัษะส าคญัในปัจจบุนัท่ีบคุคลหรือเยาวชนจะต้องได้รับการพฒันา
เพ่ือให้บุคคลนัน้ ๆ ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง าของส่ือและใช้งานส่ืออย่างเป็นประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัอย่างรู้เท่าทนั  และเราสามารถเพิ่มทกัษะนีไ้ด้ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนให้มากขึน้
ตอ่ไป 

1.2 ความส าคัญของการรู้เท่าทันส่ือ 
ในประเทศไทยให้ความส าคญัเก่ียวกบัการเรียนรู้เร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือมากขึน้  มีกลุ่ม

ท่ีท างานเก่ียวกับการรู้เท่าทนัส่ือทัง้ภาครัฐบาลและองค์กรเอกชน  ทัง้ท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับผู้ บริโภค  เร่ิมใช้แนวคิดของการรู้เท่าทันส่ือเพ่ือกระตุ้ นให้ผู้ บริโภคได้รู้จักการคิด  
วิเคราะห์ส่ือก่อนท่ีจะเช่ือตามในสิ่งท่ีส่ือน าเสนอ  ยกตัวอย่างเช่น  “โครงการเด็กไทยรู้ทัน”   
ของสถาบนัศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา  (มายา)  ซึ่งเป็นโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ  ได้ใช้แนวคดิเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือกบันกัเรียน  
โดยสอนให้นักเรียนได้รู้จักคิด  วิเคราะห์ในสิ่งท่ีโฆษณาน าเสนอ  โดยเฉพาะโฆษณาขนมกรุบ
กรอบ  น า้อดัลม  ลกูอม  เพ่ือให้เด็ก ๆ ได้คิดว่าจริง ๆ แล้วขนมหรือน า้อดัลมเหล่านัน้มีประโยชน์
หรือโทษตอ่ตวัเด็ก ๆ มากน้อยแคไ่หน  ซึง่จะน าไปสูก่ารตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าเหล่านัน้โดยไม่ต้อง
หลงเช่ือตามโฆษณาท่ีส่ือน าเสนอเพียงอย่างเดียว  โดยเฉพาะในยุคท่ีมีการใช้ ส่ือและการบริโภค
ส่ือเป็นอย่างมาก  เม่ือเรามีการรู้เท่าทนั  โอกาสท่ีจะตกเป็นเหย่ือของส่ือก็ย่อมน้อยลง (พรทิพย์  
เย็นจะบก, 2546: 112)   

เทอดศกัดิ์  ไม้เท้าทอง (2557: 79) กล่าวว่าการรู้เท่าทนัส่ือมีความส าคญัท่ีเป็นการ
ให้อ านาจแก่พลเมืองในการสร้างและการพฒันาสมรรถนะ  ทศันคติและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการ
เข้าใจในบทบาทของส่ือ  เพ่ือเป็นผู้ ท่ีมีทกัษะในการวิเคราะห์  การประเมินและการใช้ส่ือได้  ซึง่การ
รู้เท่าทนัส่ือจ าเป็นและส าคญัมากส าหรับยุคในปัจจบุนั  ซึ่งถ้าหากเราไม่มีการรู้เท่าทนัในส่ือทัง้ท่ี
เราเปิดรับและส่งตอ่  ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูข่าวสาร ภาพ เสียง วิดีโอ เป็นต้น เราก็จะอาจจะตกอยู่ใต้
การครอบง าทางความคิด อุดมการณ์ท่ีส่ือนัน้พยายามโน้มน้าวเราได้โดยง่าย หรืออาจถูก
กลายเป็นเคร่ืองมือในการผลิตซ า้อดุมการณ์เหลา่นัน้ออกไป   
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มาสเตอร์แมน  (เทอดศักดิ์  ไม้เท้าทอง, 2557:79-80  อ้างอิงจาก (Masterman, 
1985)  อธิบายความส าคญัของการรู้เทา่ทนัส่ือไว้  5  ข้อคือ 

1. อิทธิพลของส่ือในกระบวนการประชาธิปไตย  ประชาชนจ าเป็นต้องมีทกัษะ  3  
อย่างในวฒันธรรมส่ือสากล  เพ่ือเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ได้แก่  การคิดวิเคราะห์  
การแสดงออกในแบบของตนเอง  และการมีส่วนร่วม  ซึ่งทกัษะเหล่านีเ้กิดขึน้จากการรู้เท่าทนัส่ือ  
ช่วยให้พลเมืองในอนาคตมีความเข้าใจวาทกรรมทางการเมืองและสามารถตัดสินใจในการ
ลงคะแนนเสียงได้ 

2. ผู้บริโภคส่ือมีจ านวนมากและมีการครอบง าสงัคมโดยส่ือ  การเผยแพร่ขา่วสาร
ผ่านส่ือตา่ง ๆ ในแตล่ะวนั  เช่น  โทรศพัท์มือถือ  เครือข่ายสงัคมออนไลน์  เกมออนไลน์  โทรทศัน์  
เพลง  วิทยุ หนงัสือพิมพ์  นิตยสาร  ป้ายโฆษณา  และอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น  ซึ่งการมีทกัษะการ
รู้เทา่ทนัส่ือจะชว่ยให้ประชาชนมีความปลอดภยัจากรูปภาพและสารท่ีน าเสนอผา่นส่ือดงักล่าว 

3.  อิ ท ธิพลของ ส่ื อ เ ป็ นตั ว ก า หนดกา ร รับ รู้   ค ว าม เ ช่ื อและทัศนคติ    
โดยประสบการณ์ส่ือของบคุคลมีผลกระทบส าคญัตอ่ความเข้าใจ  การตีความและการกระท าของ
บคุคล  ซึ่งการรู้เท่าทนัส่ือช่วยให้บคุคลสามารถเข้าใจอิทธิพลของส่ือและช่วยแยกบุคคลออกจาก
อิทธิพลของส่ือได้ 

4. ความส าคัญท่ีเพิ่มขึน้ของการส่ือสารท่ีเห็นได้และสารสนเทศ  การด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนมักได้รับอิทธิพลจากรูปภาพท่ีเห็นได้  เช่น  ตราสัญลักษณ์ของ
หน่วยงาน  ป้ายประกาศขนาดใหญ่  โทรศพัท์มือถือ  และเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต  การเรียนรู้
วิธีการอ่านสิ่งท่ีต้องการส่ือสารด้วยภาพเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในโลกของส่ือท่ีมี
ความหลากหลาย 

5.  ความส าคญัของสารสนเทศในสงัคมและความจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  การประมวลผลสารสนเทศและการบริการสารสนเทศเป็นส่วนส าคญัหลกัของผลิตภาพของ
ประเทศ  แต่ความเติบโตของอุตสาหกรรมส่ือทั่วโลกก าลงัเผชิญความท้าทายกับความคิดเห็นท่ี
อิสระและมุมมองท่ีหลากหลาย  การรู้เท่าทันส่ือจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าใจว่า
สารสนเทศมาจากไหน  และจะค้นหามมุมองท่ีเป็นทางเลือกอยา่งไร 

กล่าวได้ว่า  การรู้เท่าทันส่ือเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคญัมาก  ในยุคปัจจุบนัท่ีส่ือมี
อิทธิพลและมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก  ในตลอดทัง้วนัเราต้องบริโภคข้อมลู
ข่าวสารจากส่ือท่ีหลากหลาย  มีทัง้ท่ีเป็นสาระและไม่เป็นสาระ  เป็นประโยชน์และไม่มีประโยชน์  
รวมทัง้ข้อมลูข่าวสารท่ีส่ือน าเสนอเนือ้หาจงูใจให้ผู้บริโภคคล้อยตาม  มีเนือ้หาท่ีเกินจริงหลอกลวง
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ผู้บริโภค  การรู้เท่าทนัส่ือจึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้ผู้บริโภคได้มีความรู้  มีทกัษะการคิด  วิเคราะห์  
ประเมินและเลือกใช้ส่ือได้อย่างมีประโยชน์  โดยไม่ถูกส่ือชกัจูง  ไม่หลงเช่ือหรือคล้อยตามส่ือได้
ง่าย ๆ  ไม่เป็นเคร่ืองมือของส่ือในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง  รู้จกัแสดงออกและมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดของตนเองผ่านส่ือตา่ง ๆ ได้  รู้จกัวิธีการอ่านส่ือท่ีมีการส่ือสารด้วยภาพซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตในโลกของส่ือท่ีมีความหลากหลาย  ซึง่การมีทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ
จะชว่ยให้ผู้บริโภคมีความปลอดภยัจากการรับส่ือในชีวิตประจ าวนัได้มากขึน้ 

1.3 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันส่ือ 
องค์กรยูเนสโก  (พีระ  จิรโสภณและคณะ, 2559  อ้างอิงจาก  UNESCO, 2013)   

ได้ก าหนดองค์ประกอบของการรู้เท่าทนัส่ือออกเป็น  3  กระบวนการ  คือ  1)  กระบวนการเข้าถึง
ส่ือ  (Access)  2)  กระบวนการเข้าใจ  วิเคราะห์  ตีความและประเมินเนือ้หาส่ือ  (Evaluation)   
3)  กระบวนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือ  (Creation)  โดยก าหนด
ประเดน็และลกัษณะของสมรรถนะในแตล่ะองค์ประกอบ  ซึง่สมัพนัธ์กนัดงันี ้

 
ตาราง 1 องค์ประกอบของการรู้เทา่ทนัส่ือ 

 

องค์ประกอบ ประเดน็ สมรรถนะ (ความสามารถท่ีจะ) 

1.  Access   
 รู้ความต้องการ  
สามารถคนหา  เข้าถึง
และเรียก (retrieve)  
สารสนเทศกบัเนือ้หา
ในส่ือได้ 

1.1  ก าหนดและส่ือสาร
ชดัเจนเก่ียวกบัความ
ต้องการสารสนเทศ  
(Definition/Articulation) 

1.  ระบแุละส่ือสารชดัเจนเก่ียวกบั
ธรรมชาต ิ บทบาทและขอบเขตของ
สารสนเทศ  รวมถึงเนือ้หาในส่ือผา่น
แหลง่ท่ีหลากหลาย 

1.2  ค้นหาและระบตุ าแหนง่
ของสารสนเทศและเนือ้หา
ในส่ือ  (Search/Location) 

2.  ค้นหาและระบตุ าแหนง่ของ
สารสนเทศและเนือ้หาในส่ือ 
 

1.3  เรียกและจดัเก็บ
สารสนเทศและเนือ้หาในส่ือ
ได้  (Retrieval/Holding) 

3.  เรียกและจดัเก็บสารสนเทศและ
เนือ้หาในส่ือได้ชัว่คราวโดยใช้วิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ประเดน็ สมรรถนะ (ความสามารถท่ีจะ) 

 1.4  เข้าถึงสารสนเทศ  
เนือ้หาในส่ือและผู้ให้บริการ
สารสนเทศ/ ผู้ให้บริการส่ือ 
(Access) 

4.  เข้าถึงสารสนเทศ  เนือ้หาในส่ือ
ท่ีต้องการได้  อยา่งมีประสิทธิผล  
ประสิทธิภาพและถกูจริยธรรม  
รวมถึงการเข้าถึงผู้ให้บริการ
สารสนเทศ/ ผู้ให้บริการส่ือด้วย 

2. Evaluation 
ความเข้าใจ  การ
ประเมินคา่
สารสนเทศและ
เนือ้หาในส่ือ 

2.1  ความเข้าใจ  
สารสนเทศและเนือ้หาในส่ือ  
(Understanding) 

5.  เข้าใจความจ าเป็นของผู้
ให้บริการสารสนเทศและเนือ้หาใน
ส่ือตอ่สงัคม 

2.2  ประเมินคา่  
(Assessment)  สารสนเทศ  
และเนือ้หาในส่ือ  รวมถึงผู้
ให้บริการสารสนเทศและ
เนือ้หาในส่ือ 

6.  ประเมินคา่  วิเคราะห์  
เปรียบเทียบส่ือสารออกมาและ
ประยกุต์ใช้เกณฑ์ในการประเมิน
สารสนเทศ  และเนือ้หาในส่ือรวม 
ถึงผู้ให้บริการสารสนเทศและเนือ้หา 
ในส่ือ 

2.3  ประเมินผล  
(Evaluation)  สารสนเทศ
และเนือ้หาในส่ือ  รวมถึงผู้
ให้บริการสารสนเทศและ
เนือ้หาในส่ือ 

7.  ประเมินผลและพิสจูน์ความ
ถกูต้องของสารสนเทศและเนือ้หา
ในส่ือ  รวมถึงผู้ให้บริการสารสนเทศ
และเนือ้หาในส่ือ 

2.4  จดัระบบสารสนเทศ
และเนือ้หาในส่ือ  
(Organization) 

8.  สงัเคราะห์และจดัระบบ
สารสนเทศและเนือ้หาในส่ือได้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ ประเดน็ สมรรถนะ (ความสามารถท่ีจะ) 

3.  Creation 
สร้าง  ใช้ประโยชน์
และเฝา้ระวงั
สารสนเทศและ
เนือ้หาในส่ือ 

3.1  การสร้างความรู้และ
แสดงออกอยา่งสร้างสรรค์  
(Creation) 

9.  สร้างและผลิตความรู้  
สารสนเทศและเนือ้หาในส่ือใหม ่ๆ  
เพ่ือวตัถปุระสงค์อยา่งใดอย่างหนึง่
ด้วยความสร้างสรรค์และมี
จริยธรรม 

 3.2  การส่ือสารข้อมลู  
เนือ้หาผา่นส่ือ  ความรู้อยา่ง
มีประสิทธิภาพบนพืน้ฐาน
จริยธรรม (Communication) 

10.  ส่ือสารข้อมลู  เนือ้หาผ่านส่ือ  
ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพบน
พืน้ฐานกฎหมายและจริยธรรม  
โดยใช้ช่องทางและเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสม 

 3.3  การมีสว่นร่วม  
(Participation)  ในกิจกรรม
สาธารณะในฐานะพลเมือง
ต่ืนรู้  (active citizen) 
 

11.  มีสว่นร่วมกบัส่ือโดยการ
แสดงออกความคดิเห็น  การ
สนทนาเพ่ือมีสว่นร่วมทางการเมือง
และสร้างความเข้าใจระหวา่ง
วฒันธรรม  ผา่นช่องทางท่ี
หลากหลายบนพืน้ฐานจริยธรรม    
อยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.4  การเฝา้ระวงั  
(Monitoring)  อิทธิพลของ
สารสนเทศและเนือ้หาในส่ือ  
การผลิตและการใช้ความรู้  
รวมถึงผู้ให้บริการสารสนเทศ
และเนือ้หาในส่ือ 

12.  เฝา้ระวงัผลกระทบของ
สารสนเทศเนือ้หาในส่ือและข้อมลู
ความรู้ตา่ง ๆ   ท่ีถกูสร้างและ
เผยแพร่ขึน้  รวมถึงผู้ให้บริการ
สารสนเทศและเนือ้หาในส่ือด้วย 

 
ท่ีมา: พีระ  จิรโสภณและคณะ  (2559). 
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สอดคล้องกับ  จินตนา  ตนัสุวรรณนนท์ (2550: 24); นัทธ์หทัย  อุบล (2552: 11); 
โตมร อภิวันทนากรและกลุ่มมานีมานะ (2556) ; พรทิพย์  เย็นจะบก (2546:  113) ; และ   
พนม  คล่ีฉายา (2556) ท่ีได้จ าแนกองค์ประกอบของการรู้เท่าทนัส่ือไว้คล้ายกันว่า  ประกอบไป
ด้วย  ความเข้าใจ   คดิวิเคราะห์  ตีความ  ประเมินคา่ส่ือ  และตระหนกัถึงผลกระทบจากส่ือ 

ลีฟวิงสโตน  (Livingstone, 2004)  ได้สรุปองค์ประกอบท่ีจะเพิ่มทกัษะการเท่าทนัส่ือ
ตา่ง ๆ ท่ีครอบคลมุตัง้แตส่ื่อเก่าจนถึงส่ือปัจจบุนัได้ดงันี ้

1. การเข้าถึงส่ือ  หมายถึง  ความสามารถท่ีบุคคลจะเข้าถึงส่ือต่าง  ๆ ได้อย่าง
เต็มท่ี  โดยจะต้องรับรู้และเข้าใจในความหมายได้  ซึ่งถือว่าเป็นจุดแรกท่ีจะท าให้เกิดทกัษะการ
รู้เทา่ทนัส่ือ 

2. การวิเคราะห์  หมายถึง  เม่ือแต่ละบุคคลมีการเข้าถึงส่ือได้แล้ว  จะต้อง
สามารถวิเคราะห์ส่ือและความหมายท่ีถูกประกอบสร้างจากส่ือได้ด้วย  สามารถวิเคราะห์และ
เข้าใจตัง้แตก่ระบวนการผลิตสร้าง  เทคนิค  ภาษา  การใสค่วามหมาย  เป็นต้น 

3. การประเมิน  หมายถึง  เม่ือมีการเข้าถึงส่ือและวิเคราะห์ส่ือแล้ว จะต้องมีการ
ประเมินควบคูไ่ป เพ่ือท าการแยกแยะ  และให้คณุคา่กบัสิ่งท่ีเปิดรับว่าดีหรือไม่ดี สามารถน าไปใช้
ให้ก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อผู้ รับสารอ่ืน ๆ มากน้อยเพียงใด หรือเกิดคุณค่าต่อจิตใจ  อารมณ์    
ความรู้สึก  หรือตอ่สงัคมหรือไม่  ซึ่งในการประเมินนัน้  นบัว่าเป็นส่วนท่ียาก  เพราะจะต้องใช้การ
ตดัสินใจท่ีอาศยัประสบการณ์ ความรู้และทกัษะสงู  เพ่ือท่ีจะน ามาเป็นตวัรองรับเหตแุละผลท่ีได้
ท าการประเมินไป ซึ่งการประเมินในแต่ละสารแต่ละส่ือก็จะใช้แนวทางท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
ลกัษณะของสาร และส่ือนัน้  ๆ 

4. การสร้างสรรค์เนือ้หา  หมายถึง  ความสามารถในการสร้างสรรค์เนือ้หาอยา่ง
เท่าทัน เพราะการรู้เท่าทันส่ือนัน้ไม่ใช่แต่เพียงสามารถเปิดรับส่ือ  มีทักษะในการวิเคราะห์และ
ประเมินส่ือ หากแตย่งัจะต้องมีทกัษะในการสร้างสรรค์ส่ือออกไปอย่างเทา่ทนัด้วย  โดยจะต้องรู้ว่า
จะต้องผลิตสารออกไปอย่างไร  เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายและมีประสิทธิภาพ  ไม่น ามาซึ่งผลกระทบ
อันท่ีจะไม่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมและผู้ ท่ีเปิดรับ นั่นคือ ต้องมีความเข้าใจในธรรมเนียมและ
จริยธรรมในการผลิตสารและสง่สาร 

อษุา บิก้กิน้ส์ (2555) ได้กล่าวถึง ทกัษะการเรียนรู้เพ่ือเท่าทนัส่ือ ในหนงัสือ รู้เท่าทนั
ส่ือ ไว้วา่  ทกัษะการเรียนรู้เพ่ือเทา่ทนัส่ือ  มีองค์ประกอบท่ีส าคญั   คือ  

1. ความสามารถในการเข้าถึง (The ability to Access)  
o การได้รับส่ือประเภทตา่ง ๆ อยา่งเตม็ท่ี รวดเร็ว  
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o  รับ รู้และเข้าใจเนื อ้หาของส่ืออย่างเต็ม ท่ี  ท าความเข้าใจอย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

o สงัเกต จดจ า และเข้าใจความหมายของค าศพัท์ สญัลกัษณ์ และเทคนิค
ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการส่ือสาร  

o ไม่ปักใจเช่ือเนือ้หาข้อมูลท่ีได้รับทันที ควรหาท่ีมาของข้อมูลจากแหล่ง  
ตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย 

o เลือกข้อมูล คัดกรองข้อมูล ในส่วนท่ีเราต้องการ ให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของเรา  

2. ความสามารถในการวิเคราะห์วิพากษ์ (The ability to Analyze)  
o ตีความเนือ้หาส่ือตามองค์ประกอบและแบบฟอร์มของส่ือแตล่ะประเภทวา่

สิ่งท่ีส่ือน าเสนอนัน้ สง่ผลกระทบอะไรบ้างตอ่สงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง ฯลฯ  
o ใช้พืน้ความรู้เดมิและประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลท่ีจะเกิดขึน้  
o ใช้กลวิธีการวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้แก่ การเปรียบเทียบ การหาความแตกต่าง 

การวิเคราะห์ข้อมลูเชิง เหตแุละผล การล าดบัความส าคญั ฯลฯ ในการตีความและคาดการณ์ผลท่ี
จะเกิด  

3. ความสามารถในการประเมินคณุคา่ของส่ือ (The ability to Evaluate)  
o  ประเมินคุณภาพของเนือ้หา ประเมินว่ามีคุณค่าต่อผู้ รับสารมากน้อย

เพียงใด ได้แก่ คุณค่าทางใจ อารมณ์ ความรู้สึก หรือมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม 
วฒันธรรมหรือประเพณี  

o  สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ รับสารในด้านใดได้บ้าง  
o  สร้างความเก่ียวข้องของเนือ้หากบัประสบการณ์ พร้อมเสนอความเห็นใน

แง่มมุท่ีหลากหลาย  
4. ความสามารถในการสร้างสรรค์ หรือ ส่ือสาร (The ability to Create or 

Communicate information in a variety of form) หมายถึง การเรียนรู้ส่ือ รวมถึงการพฒันาทกัษะ
การสร้างส่ือในแบบฉบับของตนเอง ขึน้มา เม่ือผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ ประเมินค่าส่ือได้อย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะต้อง วางแผน เขียนบท ค้นคว้าข้อมูลเนือ้หามา
ประกอบ ความสามารถในการสร้างสรรค์ หรือ ส่ือสาร เนือ้หาโดย การเขียนบรรยายความคิด      
ใช้ค าศพัท์ เสียง หรือ การสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ี หลากหลาย โดยแยก
วิธีการสร้างส่ือให้ออก ดงันี ้ 
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o  การระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไข  
o  ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดตามหลักของ

ภาษาศาสตร์  
o  สร้างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลเุปา้หมายตา่ง ๆ ท่ี

ก าหนดไว้  
o  ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารในการวางโครงสร้างของเนือ้หา 
 

ปกรณ์  ประจนับาน  และ อนุชา  กอนพ่วง (2558: 33-37) ได้สงัเคราะห์นิยามและ
องค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันส่ือตามแนวคิดขององค์กรและนักวิชาการมาสร้างเป็น
พฤตกิรรมบง่ชีไ้ว้ตามองค์ประกอบ  5  องค์ประกอบ  ดงันี ้
 
ตาราง 2 แสดงพฤตกิรรมบง่ชีจ้ าแนกตามองค์ประกอบทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือ 

 

องค์ประกอบ นิยาม พฤตกิรรมบง่ชี ้

องค์ประกอบท่ี 1 
ทกัษะการเข้าถึง 
(Access Skill) 

ความสามารถของนักเรียนเก่ียวกับ
ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ี
นักเ รียนแสดงออกถึงการส ร้าง
โอกาสให้ตนได้รับส่ือประเภทตา่ง ๆ 
อย่างเต็มท่ี  รวดเร็ว  สามารถรับรู้
เข้าใจเนือ้หาของส่ือประเภทต่าง ๆ 
ได้อย่างเต็มความสามารถ  มีการ
แสวงหาข่าวสารได้จากส่ือหลาย
ประเภทและไม่ถูกจ ากัดอยู่กับส่ือ
ประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป 
มีความสามารถในการเก็บข้อมูลท่ี
เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์  พร้อม 

1) สร้างโอกาสให้ตนได้รับส่ือ
ประเภทตา่ง ๆ อยา่งเตม็ท่ี  โดย
สามารถพัฒนากลยุทธ์เพ่ือหา
ต าแหน่ง ท่ีมาของข้อมูลจาก
แหลง่ตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย 
2)  สามารถ รับ รู้และ เ ข้ า ใจ
เนือ้หาของส่ือประเภทตา่ง ๆ ได้
อย่างเต็มความสามารถ และมี
ประสิท ธิภาพ โดยการอ่าน
เนือ้หาจากส่ือนัน้  ๆ และท า
ความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ 
3) แสวงหาข้อมูลข่าวสารได้
จาก 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ นิยาม พฤตกิรรมบง่ชี ้

องค์ประกอบท่ี 1 
ทกัษะการเข้าถึง 
(Access Skill) 

ทัง้ท าความเข้าใจความหมายได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอ่านเนือ้หา
จากส่ือนัน้ ๆ  และท าความเข้าใจ
อย่ า งถ่ องแ ท้   จดจ าและ เ ข้ า ใจ
ความหมายของค าศพัท์ สัญลักษณ์
และเทคนิคท่ีใช้ในการส่ือสาร 
สามา รถพัฒนากลยุท ธ์ เ พ่ื อ ห า
ต าแหนง่ท่ีมาของข้อมลูจากแหล่งต่าง 
ๆ ท่ีหลากหลาย และสามารถเลือก
กรองข้อมลูประเภทตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ใ ห้สอดคล้องกับวัตถุป ระสง ค์ ท่ี
ต้องการ 

ส่ือหลายประเภทและไม่ถูก
จ ากัดอยู่กับ ส่ือประ เภทใด
ประเภทหนึง่มากเกินไป 
4) มีความสามารถในการเก็บ
ข้อมลู  คดักรองข้อมลูประเภท 
ต่ า ง  ๆ   ท่ี 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
ต้องการ และเป็นประโยชน์ 
5) จดจ าและเข้าใจความหมาย
ของค าศพัท์  สญัลกัษณ์  และ 
เทคนิคท่ีใช้ในการส่ือสารจาก
ส่ือแต่ละประเภทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบท่ี 2 
ทกัษะการวิเคราะห์ 
(Analyze Skill) 

ความสามารถของนักเรียนเก่ียวกับ
ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ี
นักเรียนแสดงออกถึงการบอกหรือ
อธิบายเพ่ือแยกแยะข้อเท็จ ข้อจริง 
ข้อเสนอเกินจริง  ความคิดเห็น ข้อดี  
ข้อเสีย  และการโน้มน้าวจูงใจจาก
การน าเสนอของส่ือ รวมถึงสามารถ
ทบทวนผลดี  ผลเสีย และผลกระทบ
ท่ีมีต่อตนเองและผู้ อ่ืนจากการเลือก
รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ  และ
สามารถบอกหรืออธิบายเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์
แฝงของส่ือในรูปแบบตา่ง ๆ  ได้อยา่ง 

1)  บ อ ก ห รื อ อ ธิ บ า ย เ พ่ื อ
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ เ ท็ จ  ข้ อ จ ริ ง 
ข้อเสนอเกินจริง ความคิดเห็น 
ข้อดี ข้อเสีย และการโน้มน้าว
จงูใจจากการน าเสนอของส่ือ 
2)  ส า ม า ร ถทบท วนผล ดี  
ผลเสีย และผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและผู้ อ่ืนจากการเลือก
รับข้อมลูขา่วสารจากส่ือตา่ง ๆ 
3) บอกหรืออธิบายเก่ียวกับ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก  แ ล ะ
วัตถุประสงค์แฝงของส่ือใน
รูปแบบตา่ง ๆ ได้อยา่งถกูต้อง  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ นิยาม พฤตกิรรมบง่ชี ้

 

ถกูต้อง ครอบคลมุครบถ้วน  รวมถึง
สามารถให้เหตผุลสนบัสนนุได้อย่าง
สมเหตสุมผล 

ครอบคลมุครบถ้วน 
4) สามารถให้เหตผุลสนบัสนนุ
ผลการวิเคราะห์ส่ือของตนเอง
ได้อยา่งสมเหตสุมผล 

องค์ประกอบท่ี 3 
ทกัษะการประเมินส่ือ 
(Evaluate Skill) 

ความสามารถของนักเรียนเก่ียวกับ
ความรู้ความเข้าใจและพฤตกิรรมท่ี 
นักเรียนแสดงออกถึงการตัดสินใจ
เช่ือหรือไม่เช่ือ เลือกรับหรือปฏิเสธ
ข้อมลูขา่วสารจากส่ือตา่ง ๆ ท่ีบคุคล
เปิดรับ และได้ผา่นกระบวนการ 
วิเคราะห์เพ่ือแยกแยะสารสนเทศท่ี
สร้างสรรค์และมีประโยชน์ตอ่ตนเอง
และผู้ อ่ืนตามจุดมุ่งหมายท่ีได้ตัง้ไว้ 
โ ดยสามา รถ ตีความแล ะ แปล
ความหมายของข้อมูลข่าวสารท่ีส่ือ
ต้องการน าเสนอ หรือแอบแฝงมาใน
ลักษณะต่าง  ๆ  เ พ่ือน าไปสู่การ
ตั ด สิ น คุ ณ ค่ า  ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 
เ ห ม า ะ ส ม  แ ล ะ คุณ ภ าพ ข อ ง
สา รสน เทศ ท่ี ไ ด้ รั บจ าก ส่ื อ บน
พืน้ฐานของประสบการณ์เดิมอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ
ประชาธิปไตย 

1) ตดัสินใจเช่ือหรือไมเ่ช่ือ เลือก
รับหรือปฏิเสธข้อมูลข่าวสาร
จากส่ือต่าง ๆ ท่ีบุคคลเปิดรับ 
แ ล ะ ไ ด้ ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พ่ื อ แ ย ก แ ย ะ
สารสนเทศท่ีสร้างสรรค์และมี
ประโยชน์ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 
ตามจดุมุง่หมายท่ีได้ตัง้ไว้ 
2) สามารถตีความและแปล
ความหมายของข้อมูลข่าวสาร
ท่ีส่ือต้องการน าเสนอ หรือแอบ
แฝงมาในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การตดัสินคณุค่า ความ
ถกูต้อง เหมาะสม และคณุภาพ
ของสารสนเทศท่ีได้รับจากส่ือ 
3) ตัดสินคุณค่า ความถูกต้อง 
เหมาะสม และคุณภาพของ
สารสนเทศท่ีได้รับจากส่ือบน
พืน้ฐานของประสบการณ์เดิม
อย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และ
หลกัการประชาธิปไตย 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ นิยาม พฤตกิรรมบง่ชี ้

องค์ประกอบท่ี 4 
ทกัษะการสร้างสรรค์ 
(Create Skill) 

ความสามารถของนักเรียนเก่ียวกับ
ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ี
นักเรียนแสดงออกถึงการออกแบบ
เพ่ือน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ องค์
ความรู้ และความคิดเห็นของตน
ผ่ า น ส่ื อ ท่ี ผ่ า นก า ร เ ลื อ กอย่ า ง
เหมาะสมและหลากหลายรูปแบบได้
อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และอยู่
บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบและ
จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง ต น เ อ ง  มี
ความสามารถในการเป็นผู้ผลิตส่ือท่ี
ผา่นการวางแผน เขียนบท และ 
ค้นคว้า ข้อมูล เ นื อ้หา เ พ่ือน ามา
ประกอบตามเทคโนโลยีของส่ือหรือ
รูปแบบของส่ือแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม ท าให้ได้ ส่ือท่ีจะ
สามารถส่ือสารได้ตามวตัถุประสงค์
ของตน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีตา่ง 
ๆ ของส่ือเพ่ือแก้ไข และเผยแพร่สาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
แสดงความ เห็นและ เสนอแนะ
ความคิดของตนอย่างสร้างสรรค์ใน
ก า ร วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ต่ อ ข้ อ มู ล
สารสนเทศ คา่นิยม ความเช่ือ ความ
คิดเห็น ข้อเท็จจริง การโน้มน้าวจูง
ใจ การโฆษณาชวนเช่ือ และ 

1)  ออกแบบเ พ่ือน า เ สนอ
ข้อมลูสารสนเทศ องค์ความรู้ 
และความคิดเห็นของตนผ่าน
ส่ื อ ท่ี ผ่ านการ เ ลื อกอย่ า ง
เหมาะสมและหลากหลาย
รูปแบบ 
2) น าเสนอข้อมลูข่าวสารและ
สารสน เทศ ด้วย ส่ื ออย่ า ง
เปิดเผย ตรงไปตรงมา และอยู่
บ น พื ้น ฐ า น ข อ ง ค ว า ม
รับผิดชอบและจริยธรรมของ
ตนเอง 
3) ผลิตส่ือท่ีผ่านการวางแผน 
เขียนบท และค้นคว้าข้อมูล
เนื อ้หาเ พ่ือน ามาประกอบ
ตามเทคโนโลยีของส่ือหรือ
รูปแบบของส่ือแต่ละประเภท
ได้อย่างเหมาะสม และท าให้
ไ ด้ ส่ื อ ท่ี ส่ื อ ส า ร ไ ด้ ต า ม
วตัถปุระสงค์ของตน 
4) ใช้เทคโนโลยีตา่ง ๆ ของส่ือ
เพ่ือแก้ไข และเผยแพร่สารได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
5)  แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ
เสนอแนะความคิดของตน
อยา่งสร้างสรรค์ในการ  
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ นิยาม พฤตกิรรมบง่ชี ้

 

ข้อเสนอเกินจริงท่ีน าเสนอหรือแฝง
มากบัส่ือท่ีตนเองได้เปิดรับ 

วิพากษ์วิจารณ์ตอ่ข้อมลู
สารสนเทศ คา่นิยม ความเช่ือ 
ความคดิเห็น ข้อเท็จจริง การ
โน้มน้าวจงูใจ การโฆษณา
ชวนเช่ือ และข้อเสนอเกินจริง
ท่ีน าเสนอหรือแฝงมากบัส่ือท่ี
ตนเองได้เปิดรับ 

องค์ประกอบท่ี 5 
ทกัษะการมีสว่นร่วม 
(Participate Skill) 

ความสามารถของนักเรียนเก่ียวกับ
ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ี
นักเรียนแสดงออกถึงการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการวิพากษ์ แสดงความ
คิด เห็น  ท างาน ร่วมกัน  และใ ช้
ประ โยช น์จาก ส่ือของผู้ อ่ื น เ พ่ื อ
น าไปสู่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน
ลักษณะต่าง ๆ ท่ีถูกต้องและเป็น
ประ โยช น์ต่อสั ง คม  และการ มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนในการวิพากษ์ 
และแสดงความคิดเห็นต่อส่ือต่าง ๆ 
อย่างเปิดเผยบนพืน้ฐานของความ
รับผิดชอบและจริยธรรม รวมถึงการ
เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการวิพากษ์  แสดงความ
คิด เห็น  ท างาน ร่วมกัน  และใ ช้
ประ โยช น์จาก ส่ื อของตนอย่าง
เหมาะสม 

1) มีส่วนร่วมในการวิพากษ์ 
แสดงความคิดเห็น ท างาน
ร่วมกัน และใช้ประโยชน์จาก
ส่ื อ ข อ ง ผู้ อ่ื น เ พ่ื อ น า ไ ป สู่
เผยแพ ร่ ข้อมูลข่าวสารใน
ลักษณะต่าง ๆ ท่ีถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
2) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนใน
การวิพากษ์ และแสดงความ
คิดเห็นต่อ ส่ือต่าง ๆ  อย่าง
เปิดเผยบนพืน้ฐานของความ
รับผิดชอบและจริยธรรม 
3) เปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้า
มามีส่วนร่วมในการวิพากษ์ 
แสดงความคิดเห็น ท างาน
ร่วมกัน และใช้ประโยชน์จาก
ส่ือของตนอยา่งเหมาะสม 

ท่ีมา :  ปกรณ์  ประจนับาน; และอนชุา  กอนพว่ง  (2558: 33-37)   
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จะเห็นได้ว่าทัง้องค์กรต่างประเทศและนกัวิชาการต่างก็ได้จ าแนกองค์ประกอบของ
การรู้เท่าทันส่ือไว้ใกล้เคียงและสอดคล้องกัน  นั่นคือ  ความเข้าใจ  การเข้าถึง  การวิเคราะห์      
การประเมิน  การน าไปใช้  และความตระหนกัรู้  ซึ่งถ้าหากขาดองค์ประกอบตา่ง ๆ เหล่านีใ้นการ
รู้เท่าทันในส่ือทัง้ท่ีเราเปิดรับและส่งต่อ  ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร ภาพ เสียง วิดีโอ  เราก็จะ
อาจจะตกอยูใ่ต้การครอบง าทางความคิดของส่ือได้  และเม่ือพิจารณาดจูะเห็นวา่  นกัวิชาการส่วน
ใหญ่จะสงัเคราะห์แนวคดิหลาย ๆ แนวคดิจากหลายองค์กรมารวมกนั  ตามจดุมุง่หมายเหมือนกนั  

1.4 แนวทางการพัฒนาเพ่ือการรู้เท่าทันส่ือ 
Media Literacy : Key Concept Model  เป็นการแสดงองค์ประกอบท่ีส าคัญของ

การเรียนรู้เท่าทันส่ือ  ซึ่งการศึกษานีไ้ด้ถูกบรรจุไว้ใน  “ประกาศหลักสูตรการเรียนการสอน” 
(Curriculum Statement)  ของสถาบนัภาพยนต์แห่งองักฤษ  จดัพิมพ์ขึน้ในปี  1989  และ 1991  
ซึ่งแบบจ าลองนีเ้ป็นการท าความเข้าใจในภาพรวม (Conceptual understanding)  ในรูปแบบ
แนวคิดหลัก  (Key concept)  แนวคิดนีท้ าให้การศึกษาส่ือยังคงความทันสมัยไว้ได้ตลอดและ
สามารถตอบสนองต่อความสนใจและประสบการณ์ของผู้ เรียนท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้  
จดุหมายหลกัของแนวคดินีคื้อการจดัโครงสร้างทฤษฎีท่ีสามารถประยกุต์ใช้ได้กบัส่ือทัง้หมดท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั  สามารถใช้ได้กับส่ือเก่าอย่างวรรณกรรมได้เป็นอย่างดี  ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ตอ่ไปนี ้ (โครงการ การพฒันาองค์ความรู้การรู้เทา่ทนัส่ือ. 2547) 

1. เจ้าของส่ือ  (Media Agencies)  ใครก าลงัส่ือสารอะไรออกไป  เพราะอะไรใคร
ผลิตเนือ้หา  บทบาทในกระบวนการผลิต  สถาบนัส่ือ  เศรษฐศาสตร์และอดุมการณ์  จนตนาและ
ผลลพัธ์ 

2.  ประเภทส่ือ  (Media Categories)   ประเภทของส่ือคืออะไรส่ือ ท่ี มีอยู่
หลากหลายประเภท  เช่น  โทรทัศน์  วิทย ุ ภาพยนต์  อินเตอร์เน็ต  ฯลฯ  หรืออาจจ าแนกประเภท
ของส่ือ  เชน่ สารคดี  โฆษณา  ขา่ว  ฯลฯ   หรือจากรูปแบบของส่ือ  เชน่  นิยายวิทยาศาสตร์  ละคร 
บทความ ฯลฯ  

3. เทคโนโลยีของส่ือ  (Media Technologies)  ส่ือถูกผลิตขึน้มาได้อย่างไรชนิด
ของเทคโนโลยีท่ีมี  วิธีการใช้เทคโนโลยี  ความแตกตา่งระหว่างเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยี
ของผลิตภณัฑ์หรือสินค้า 

4. ภาษาของส่ือ  (Media Languages)  เราจะเข้าใจความหมายได้อย่างไรส่ือ
สร้างความหมายอยา่งไร  สร้างรหสัและแบบแผนอยา่งไร  มีโครงสร้างการเลา่เร่ืองอยา่งไร   



  29 

5. ผู้ เปิดรับส่ือ  (Media Audiences)  ใครเป็นผู้ รับสารและพวกเขาเข้าใจสารนัน้
ว่าอย่างไรผู้ เปิดรับส่ือถูกก าหนด  ถูกสร้าง  ได้รับการส่งถึงและเข้าถึงส่ือได้อย่างไร  ผู้ เปิดรับส่ือ
ค้นหา  เลือก  บริโภคและตอบสนองตอ่เนือ้หาของส่ืออยา่งไร 

6. การน าเสนอของส่ือ  (Media Representations)  ส่ือน าเสนอเนือ้หาอย่างไร
ความสมัพนัธ์ระหว่างเนือ้หาและสถานท่ี  ผู้คน  เร่ืองราวเหตกุารณ์  ความคิด  รูปแบบ  และผล
สืบเน่ืองจากการน าเสนอเนือ้หา 

การพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือเป็นสิ่งท่ีกระท าได้โดยการเรียนรู้และพฒันาทักษะอย่าง
ต่อเน่ือง  พอตเตอร์ (จินตนา  ตันสุวรรณนนท์,  2550: 24  อ้างอิงจาก  Potter. 1998: 10-13)   
ได้กล่าวว่าการพัฒนาหรือเพิ่มระดับการรู้เท่าทันส่ือให้มากขึน้จะต้องมีองค์ประกอบส าคัญ   
2  ประการ  คือ 

1. ข่าวสาร  (Information)  จัดเป็นส่วนประกอบส าคัญในโครงสร้างความรู้  
ขา่วสารท่ีชว่ยยกระดบัการรู้เทา่ทนัส่ือต้องเป็นข่าวสารท่ีมีความลกึและความกว้าง  ไมใ่ชรู้่แคเ่พียง
ผิวเผินหรือรู้แค่ว่า  ใครท าอะไร  ท่ีไหน  แต่ต้องรู้ถึงขัน้  อย่างไรและท าไม  โดยข่าวสารท่ีควรรู้
ประกอบด้วย  ขา่วสารท่ีควรรู้เก่ียวกบัส่ือและขา่วสารเก่ียวกบัโลกความเป็นจริง 

- ข่าวสารท่ีควรรู้เก่ียวกับส่ือ  ได้แก่  วิธีการท างานของผู้ผลิตส่ือ  รูปแบบ
เนือ้หา  ความรู้เก่ียวกบัอตุสาหกรรมส่ือ  ต้นก าเนิด  รูปแบบการพฒันา  และเข้าใจว่าส่ือมองผู้ รับ
ส่ืออยา่งไร   

- ข่าวสารเก่ียวกับโลกความเป็นจริง  ได้แก่  ข่าวสารข้อเท็จจริงต่าง ๆ 
เก่ียวกบัโลก  ขา่วสารเก่ียวกบัสงัคม   

2. ทกัษะ  (Skills)  เป็นทกัษะในการรู้เทา่ทนัส่ือ  แบง่เป็น  2  ประเภทคือ 
- ทกัษะขัน้พืน้ฐาน  (Rudimentary Skills)  ใช้ในการควบคมุการเปิดรับส่ือ  

การรู้สัญลักษณ์และความหมายในระดบัพืน้ฐาน  ท าให้เรารับข่าวสารแล้วเราเข้าใจในสิ่งท่ีส่ือ
น าเสนอ 

- ทักษะขัน้สูง  (Advanced Skills)  ช่วยให้เราตีความหมายของส่ือได้ดีขึน้  
ซึ่งต้องมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ทักษะเหล่านีไ้ด้แก่  การวิเคราะห์  การเปรียบเทียบ           
การหาความแตกตา่ง  การประเมิน  การสงัเคราะห์และการเห็นคณุคา่ 

สอดคล้องกบั (พรทิพย์  เย็นจะบก, 2546: 113)  ท่ีเห็นว่า  การเรียนรู้การรู้เท่าทนัส่ือ
จะต้องพัฒนาทักษะหลายอย่างทัง้ทางด้านของการคิดวิเคราะห์  การตีความ  การวิพากษณ์
วิจารณ์   ต้องเรียนรู้ท่ีจะพฒันาความรู้เก่ียวกบัส่ือให้กว้างมากขึน้  ซึ่งจะช่วยท าให้เข้าใจขอบเขต
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และความหลากหลายของส่ือ  และยงัได้น าเสนอวิธีปฏิบตัิเพ่ือเพิ่มทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ  โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของส่ือออกเป็น 5  ข้อด้วยกนั คือ     

1. ใครคือผู้ส่งสาร  (Sender)  หรือผู้ผลิตส่ือการวิเคราะห์ผู้ส่งสารจะท าให้ทราบ
วัตถุประสงค์ของการส่ือสารนัน้ ๆ  เช่น  ถ้าผู้ ผลิตส่ือคือบริษัทผู้ผลิตสินค้า  วัตถุประสงค์ก็เพ่ือ
ส่งเสริมการขาย  ถ้าผู้ผลิตส่ือคือรัฐบาลอาจมีวตัถุประสงค์เพ่ือการสร้างภาพลกัษณ์  ซึ่งจะท าให้
ทราบได้อย่างชดัเจนว่าสินค้า  บริการหรือข้อมลูข่าวสารท่ีแท้จริงท่ีผู้ส่งสารต้องการส่ือมาคืออะไร  
เพ่ือเราจะสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้า  บริการ  หรือข้อมลูข่าวสารนัน้เป็นจริงตามท่ีผู้ส่งสารได้
บอกไว้หรือไม ่ 

2. ส่ืออะไรท่ีผู้สง่สารใช้  (Media)การใช้ส่ือแตล่ะประเภทให้ผลกระทบตอ่ผู้ รับส่ือ
แตกต่างกัน  เพราะธรรมชาติของแต่ละส่ือไม่เหมือนกัน  เช่น  โทรทศัน์มีทัง้ภาพเคร่ืองไหวและ
เสียง  วิทยมีุเฉพาะเสียง  หนังสือพิมพ์ไม่มีภาพเคล่ือนไหวไม่มีมีเสียงแตส่ามารถพกพาไปได้ทกุท่ี  
ผู้ รับสารจากส่ือแตล่ะประเภทก็จะได้อารมณ์และความรู้สึกแตกตา่งกนัไปด้วย 

3. ใครคือกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้ รับส่ือ  (Receiver) เม่ือทราบแล้วว่าใครคือผู้ส่ง
สาร และใช้ส่ืออะไรในการสง่สาร  เราก็จะสามารถพิจารณาและวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมายของส่ือได้
ว่าคือใคร  เช่น ถ้าผู้ผลิตส่ือคือบริษัทครีม  Whitening  กลุ่มเปา้หมายต้องเป็นกลุม่คนท่ีกลวัผิวด า  
ถ้าผู้ ผลิตส่ือคือบริษัทเคร่ืองด่ืมชูก าลัง  กลุ่มเป้าหมายต้องเป็นกลุ่มผู้ ใช้แรงงาน  เป็นต้น  
นอกจากนัน้ยงัสามารถตรวจสอบได้ว่าเง่ือนไขของกลุม่เปา้หมายแตล่ะกลุม่มีอาย ุ เพศ  การศกึษา  
ประสบการณ์  สงัคม  พืน้ฐานวฒันธรรมเป็นอย่างไร  เพ่ือท่ีจะได้ทราบว่าคนกลุ่มนัน้มีแนวโน้ม
อยา่งไรตอ่ส่ือ  หรือมีโอกาสตีความส่ือไปในทางใดได้บ้าง 

4. ข้อมูลข่าวสารท่ีแท้จริงของส่ือคืออะไร  (Message)  ผู้ รับสารต้องพยายาม
อ่านส่ือให้ออกว่าผู้ ส่งสารต้องการส่ืออะไร  แม้บางอย่างจะบอกข้อมูลท่ีไม่ชัดเจน  มีการสร้าง
ภาพลกัษณ์  สร้างคา่นิยมหรือสร้างกระแสบางอย่าง  แตเ่ม่ือเราผา่นการพิจารณามาแล้ววา่ใครคือ
ผู้ผลิตส่ือ  ส่ือนัน้มีธรรมชาติอย่างไรและมีเทคนิคอย่างไร  ตลอดจนรู้กลุ่มเป้าหมายของส่ือแล้ว   
จะสามารถท าให้เรารู้วา่ข้อมลูขา่วสารท่ีส่ือต้องการจะน าเสนอคืออะไร 

5. การประเมินค่า  (Evaluation) ในกรณีท่ีข้อมูลข่าวสารท่ีส่ือน าเสนอไม่ได้
กระทบต่อความรู้สึกหรือมีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากนัก  การรู้เท่าทันส่ือก็คงเป็นการคิ ดแบบ
ทนัทีทนัใดเพ่ือการฝึกฝนและพฒันาทกัษะด้านการคิดวิเคราะห์ประเมินคา่เบือ้งต้น  คือ  เพ่ือการ
รับรู้  สร้างความสนใจ  แตเ่ม่ือใดท่ีส่ือนัน้เข้ามามีอิทธิพลตอ่ชีวิตของเรา  เราจะสามารถน าผลการ
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วิเคราะห์มาประเมินคณุค่าและเป็นแนวทางในการตดัสินใจว่าเราเลือกท่ีจะรับ  เลือกท่ีจะใช้หรือ
เลือกท่ีจะเช่ือตามสิ่งท่ีส่ือนัน้น าเสนอได้อยา่งมีสติตอ่ไป 

ศนูย์การรู้เท่าทนัส่ือ  (Center for media Literacy)  ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัรู้เท่าทนั
ส่ือโดยก าหนดเป็นค าถามส าคัญ  5  ข้อเพ่ือน าไปวิเคราะห์ส่ือไว้ดังนี ้  (Center for media 
Literacy, 2011)   

1. ความเป็นเจ้าของผลงาน  (Authorship)  ใครคือผู้สร้างข่าวนี ้  เป็นแนวคิด
เก่ียวกับการพิจารณาการประกอบสร้าง  ซึ่งเก่ียวข้องกับความเข้าใจว่าเนือ้หาของส่ืออาจมีการ
น าเสนอท่ีไม่เป็นกลาง  โดยผ่านทางส่ือต่าง ๆ เช่น  โทรทศัน์  วิทยุ  อินเตอร์เน็ต  ป้ายประกาศ     
ซึ่งผู้ เขียนอาจจะเป็นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้  และตวัเลือกเก่ียวข้องกับเนือ้หาของส่ือท่ีได้ผ่าน
การคดัเลือกให้เผยแพร่หรือมีเนือ้หาเพียงบางสว่นได้รับเลือกให้เผยแพร่เทา่นัน้ 

2. รูปแบบ  (Format)  อะไรคือวิธีการท่ีใช้เพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้ รับสารนีเ้ป็น
แนวคิดเก่ียวกบัการส ารวจรูปแบบของเนือ้หาของส่ือและวิธีการประกอบสร้าง  มีการใช้ค า  ดนตรี  
แสง  สี  การเคล่ือนไหว  มุมกล้องและอ่ืน ๆ ซึ่งรูปแบบการส่ือสารขึน้กับภาษาเชิงสร้างสรรค์     
เป็นการส่ือสารจากสิ่งท่ีเห็น  ซึ่งสามารถส่ือความหมายท่ีหลากหลายและสร้างความเข้าใจ
ไ วยากรณ์   ว ากยสัมพัน ธ์ และ ระบบค าอุปมาของ ส่ื อ โดย เ ฉพาะภาษา ท่ีมอง เห็ น   
(Visual Language) 

3. ผู้ รับสาร  (Audience)  ผู้ รับสารท่ีแตกตา่งกนัมีความเข้าใจข่าวสารท่ีแตกตา่ง
กนัอยา่งไรเป็นแนวคดิเก่ียวกบัการมีปฏิสมัพนัธ์ของผู้ รับสารกบัส่ือท่ีใช้ในการด าเนินชีวิต  ซึ่งความ
แตกตา่งทางความคิดมีอิทธิพลตอ่การตีความเนือ้หาของส่ือท่ีหลากหลายและความคิดท่ีคล้ายกนั
จะสร้างความเข้าใจให้เกิดขึน้ได้  บุคคลแต่ละคนรับสารจากส่ือท่ีแตกต่างกัน  โดยขึน้อยู่กับ
ประสบการณ์ของบุคคล  เช่น  อายุ  เพศ  การศึกษา  การอบรมเลีย้งดู  เป็นต้น  แนวคิด นีใ้ห้
ความส าคญัตอ่ความเข้าใจว่าผู้ผลิตส่ือก าหนดกลุ่มเป้าหมายของประชากรท่ีมีความแตกต่างกัน
อย่างไร  โดยการตีความของแตล่ะคนอาจแตกตา่งกนั  แตผู่้ รับสารต้องคิดผ่านการประกอบสร้าง
ของเนือ้หาของส่ือและยืนยนัการตีความด้วยหลกัฐาน 

4. เนือ้หา  (Content)  อะไรคือรูปแบบการด าเนินชีวิต  ค่านิยมและทศันคติท่ีมี
การน าเสนอหรือตดัออกจากข่าวสารนีเ้ป็นแนวคิดเก่ียวกบัเนือ้หาของส่ือท่ีผ่านการประกอบสร้าง
และเป็นตวัเลือกท่ีสะท้อนค่านิยม  ทัศนคติและมุมมองของบุคคลในการประกอบสร้าง  ซึ่งสิ่ง
เหล่านีแ้ฝงอยู่ในรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และโฆษณา  รวมทัง้สามารถระบุแหล่งท่ีเป็น
ทางเลือกทัง้ข่าวสารและความบนัเทิง  และประเมินตวัเลือกท่ีมีค่านิยมแฝงอยู่  ผู้ รับสารต้องมี
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ทกัษะการตัง้ค าถามและระบคุา่นิยมท่ีชดัเจนและคา่นิยมท่ีซ่อนเร้นในการน าเสนอผ่านส่ือทัง้ท่ีเป็น
ข่าวสาร  ความบนัเทิงและอินเทอร์เน็ตซึ่งจะช่วยให้ผู้ รับสารสามารถตดัสินใจในการยอมรับหรือ
ปฏิเสธขา่วสารทัง้หมดได้ 

5. จดุมุ่งหมาย  (Purpose)  ท าไมจึงมีการเผยแพร่ข่าวสารนีเ้ป็นแนวคิดเก่ียวกบั
การพิจารณาท่ีเหตจุูงใจ (Motive)  และจุดมุ่งหมายของเนือ้หาของส่ือ เน่ืองจากข่าวสารผ่านส่ือ
อาจมีอิทธิพลจากเงิน  ความเป็นอิสระและอุดมการณ์  แตผู่้ รับสารจะต้องพิจารณาวตัถุประสงค์
เชิงเนือ้หาท่ีมีลกัษณะเป็นการแจ้งให้ทราบ  การโน้มน้าวหรือความบนัเทิง  ซึ่งส่ือจ านวนมากมกั
สร้างขึน้ในเชิงธุรกิจ  จะเห็นได้จากส่ือหนงัสือพิมพ์และนิตยสารท่ีให้ความส าคญักบัการลงโฆษณา
เป็นล าดบัต้น ๆ 

สมาคมแห่งชาติเพ่ือการศึกษาการรู้เท่าทันส่ือ (National Association for Media 
Literacy Education หรือ NAMLE)  ได้จัดท าหลักการพืน้ฐานของการศึกษาการรู้เท่าทันส่ือใน
ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ( Core Principles of Media Literacy Education in the United States) 
มีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาประชาชนทกุชว่งวยัให้มีความสามารถในการสืบเสาะและการแสดงออกท่ี
เก่ียวข้องกับส่ือและการรู้เท่าทันส่ือจนกลายเป็นผู้ ท่ี มีความคิดเชิงวิเคราะห์ ผู้ ส่ือสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและเป็นพลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้น โดยก าหนดวิธีการสอนท่ีมุ่งพฒันาประชาชน
ให้มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 6 ประการ ดงันี ้ (National Association for Media Literacy 
Education, 2013) 

1. การสืบเสาะอย่างกระตือรือร้นและการคิดวิเคราะห์เก่ียวกับข่าวท่ีได้รับและ
สร้างขึน้ ประกอบด้วยการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาวา่เนือ้หา
ของส่ือทกุประเภทมาจากการประกอบสร้าง ส่ือแตล่ะประเภทมีลกัษณะ จดุเดน่และภาษาท่ีใช้ใน
การประกอบสร้างท่ีแตกต่างกัน เนือ้หาของส่ือถูกสร้างขึน้เพ่ือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  
โดยสว่นมากมีจดุมุง่หมายเพ่ือผลก าไรและหรืออ านาจ เนือ้หาของส่ือมีคา่นิยมและทศันคติแฝงอยู่ 
ประชาชนใช้ทกัษะ ความเช่ือและประสบการณ์ส่วนตวัเพ่ือประกอบสร้างความหมายจากเนือ้หา
ของส่ือ อีกทัง้ส่ือและเนือ้หาของส่ือมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมและ
กระบวนการในระบอบประชาธิปไตย การตัง้ค าถามเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเนือ้หาของส่ือในเชิงลกึ 
ซึ่งเป็นการฝึกการคิดเชิงวิเคราะห์ การฝึก  การใช้หลกัฐานท่ีเป็นเอกสารและฝึกการอภิปรายเพ่ือ
สนับสนุนข้อสรุปอย่างมีเหตุผล และการฝึกการวิเคราะห์ส่ือจากมุมมองของผู้ เรียนด้วยการชม  
วีดทิศัน์หรือภาพยนตร์ และการอา่นหนงัสือหรือคูมื่อตา่ง ๆ 
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2. การขยายแนวคิดของการอ่านออกเขียนได้ในส่ือทกุรูปแบบ ประกอบด้วยการ
มุ่งเน้นการวิเคราะห์และการแสดงออกของผู้ เรียน การแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านส่ือใน
หลากหลายรูปแบบ  พร้อมทัง้เช่ือมโยงความเข้าใจและสร้างข้อสรุปจากส่ือท่ีเห็นหรือได้ยิน  
การบูรณาการในเนือ้หาของรายวิชาต่าง ๆ ของหลกัสูตร การใช้ส่ือท่ีน าเสนอเนือ้หาในขอบเขต
กว้าง ๆ และเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยม การใช้ห้องเรียนท่ีมีความพร้อมในด้านเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์และการผลิตส่ือ และการผนวกแนวคิดด้านการรู้เท่าทนัส่ือเข้ากบัการรู้สิ่งพิมพ์ การรู้สิ่งท่ี
เห็น การรู้เทคโนโลยี การรู้สารสนเทศ และการรู้อ่ืน ๆ 

3. การสร้างและสนบัสนนุทกัษะของผู้ เรียนในทกุช่วงวยัท่ีจ าเป็นต้องมีการปฏิบตัิ
เชิงบรูณาการ การปฏิบตัเิชิงปฏิสมัพนัธ์และการปฏิบตัซิ า้ ๆ ประกอบด้วยการพฒันาความตอ่เน่ือง
ของทักษะ ความรู้ ทัศนคติและการกระท าของผู้ เรียน การจัดเตรียมโอกาสการเรียนรู้และการ
ปฏิบตัท่ีิหลากหลายในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห์และการแสดงออกโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างผู้สอน ผู้ เรียนและเพ่ือนร่วมชัน้เรียน การสร้างทักษะท่ี
สนบัสนุนรูปแบบของการด าเนินชีวิตท่ีให้ความส าคญักับสุขภาพและการตดัสินใจถึงผลกระทบ
ของส่ือท่ีเช่ือวา่เป็นจริงหรือมีอนัตรายอยา่งแท้จริง และการจดัการส่ือและการตดัสินใจเลือกใช้ส่ือ 

4. การพฒันาผู้ เรียนท่ีมีความส าคญัส าหรับสงัคมประชาธิปไตย ประกอบด้วย
การส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสนใจข่าวสารและเหตกุารณ์ปัจจบุนัท่ีเป็นมิติของความเป็นพลเมือง 
โดยให้เข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบในการใช้ส่ือด้วยตนเอง การออกแบบการสอนท่ีมุ่งเน้นการ
สร้างพลเมืองท่ีมีคณุลกัษณะของผู้ ท่ีชอบซกัถามและไมด่ถูกูเหยียดหยามผู้ อ่ืน การมีความคิดเห็น
ท่ีหลากหลายและค านึงถึงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย การศึกษาโครงสร้างของส่ือว่ามีอิทธิพล
อย่างไร เช่น การเป็นเจ้าของ การเผยแพร่หรือการสร้างความหมายของเนือ้หาของส่ือ การสอนให้
เกิดความรอบรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ และการสอนโดยปราศจากการเลือกข้างหรืออคต ิ

5. การรับรู้ว่าส่ือเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมและมีหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นตวัแทน
ของสังคม ประกอบด้วยการบูรณาการเนือ้หาของส่ือท่ีมีการน าเสนอเสียง มุมมองและชุมชนท่ี
หลากหลาย การศกึษาส่ือท่ีเป็นทางเลือกและมมุมองสากล การศกึษาประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัความ
รุนแรง เร่ืองเพศ การเหยียดเชือ้ชาต ิทศันคตขิองบคุคล และประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีน าเสนอ และการสร้าง
ความเข้าใจร่วมกนัระหว่างเจ้าของส่ือ ผู้ผลิตและสมาชิกชมุชนในประเด็นผลกระทบของส่ือท่ีมีตอ่
บคุคลและสงัคม 

6. การใช้ทักษะส่วนบุคคล ความเช่ือและประสบการณ์ในการประกอบสร้าง
ความหมายจากเนือ้หาของส่ือ ประกอบด้วยการเลือกตวัเลือกต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับค่านิยมของ



  34 

ตนเอง การเห็นความส าคญัของความหมายท่ีเกิดจากการสร้างเนือ้หาของส่ือและความหมายท่ี
เก่ียวข้องตอ่คา่นิยมของผู้ เรียน การตีความเนือ้หาของส่ือโดยผู้ เรียนและผู้สอนอาจตีความแตกต่าง
กนั การรับรู้และเข้าใจเก่ียวกบัประสบการณ์ส่ือท่ีแตกตา่งของบคุคลในชว่งวยัท่ีตา่งกนั และการใช้
การอภิปรายกลุ่มและการวิเคราะห์เนือ้หาของส่ือ  เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจและพงึพอใจในมมุมองและ
ความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกนั 

อุลิชษา  ครุฑะเสน  (2556: 282-284)  ได้น าเสนอแนวทางการพฒันากระบวนการ
เรียนรู้เทา่ทนัส่ือของแกนน าเยาวชน  มีจ านวน  4  แนวทาง ได้แก่ 

1. แนวทางการฝึกคดิวิจารณญาณ  (Critical Thinking Approach) มีดงันี ้
1.1 ฝึกตัง้ค าถาม  ฝึกให้มีการวิพากษ์วิจารณ์  สงัเกตกระบวนการท างานของ

ส่ือเพ่ือหาเหตผุลในประเด็นต่าง ๆ ท่ีส่ือส่งผลต่อวิถีชีวิต  ผ่านกระบวนการฝึกตัง้ค าถามและหา
ค าตอบด้วยตนเองของเยาวชน 

1.2 ฝึกวิเคราะห์ความหมายของเนือ้ความ  ตีความสาระในส่ือตา่ง ๆ ประเมิน
คุณค่าและเจตนาท่ีส่ือนาเสนอผ่านเทคนิควิธีการต่าง ๆ การวิเคราะห์จะน าไปสู่การอภิปราย
แลกเปล่ียน  ซึง่จะท าให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้วิธีคดิอย่างมีวิจารณญาณด้วยตนเอง 

1.3 ฝึกวิเคราะห์ส่ือท่ีมีความหมายและมีความสมัพนัธ์กับชีวิตเยาวชน เช่น 
การวิเคราะห์โฆษณาท่ีมีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการฝึกคิดวิเคราะห์ประเด็นท่ีซบัซ้อน
ตา่ง ๆ ท่ีส่ือมวลชนได้บดิเบือนด้วยเทคนิคและกระบวนการผลิตนานาประการ 

1.4 ใช้กิจกรรมเป็นการจดุประกายน าไปสู่การตัง้ค าถาม  ให้เกิดการวิพากษ์
อภิปรายแลกเปล่ียนเพ่ือหาค าตอบ 

1.5 ในกระบวนการฝึกการคิดวิจารณญาณพยายามใช้ประโยคค าถาม
เก่ียวกบัส่ือให้มาก  ควรตัง้ค าถามท่ีท าให้เกิดการวิเคราะห์เนือ้หาท่ีส่ือน าเสนอ  จดุประสงค์มมุมอง
ของส่ือ  และเทคนิคท่ีส่ือใช้ในการผลิต 

1.6 สามารถใช้รูปแบบท่ีหลากหลายในกระบวนการฝึกคิดวิเคราะห์ส่ือได้ 
เช่น รูปแบบเกม รูปแบบการท างานกลุม่ยอ่ยและกลุม่ใหญ่  รวมถึงรูปแบบการทบทวนตนเองและ
น ามาแลกเปล่ียนกนั 

1.7 ใช้กระบวนการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับส่ือแล้วน ามาแลกเปล่ียนเรียนรู้
วิเคราะห์ส่ือร่วมกันของกลุ่ม  ซึ่งผู้ เ รียนแต่ละคนจะใช้มุมมองและความเข้าใจท่ีแตกต่าง
หลากหลายตามประสบการณ์ในการแลกเปล่ียน 
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1.8 ควรน าเร่ืองเทา่ทนัส่ือเข้ามาอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของเยาวชนด้วยการชวน
คยุกนัมาก ๆ กระบวนการฝึกคดิวิจารณญาณต้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้พดูคยุวิเคราะห์บอ่ย  ๆ 

1.9 ข้อควรระวงัได้แก่  ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นของผู้ เรียน  
โจทย์การเรียนรู้ต้องเป็นโจทย์อิสระท่ีผู้ เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายไม่มี
เร่ืองความถกูผิด 

2. แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลของส่ือ  (Media Influence Inoculation 
Approach)ด้วยการสร้างให้เกิดความตระหนกัในอิทธิพลของส่ือ  มีดงันี ้

2.1 เร่ิมต้นกระบวนการด้วยการน าส่ือท่ีแรงและมีพลังท่ีอยู่ในวิถีชีวิตของ
เยาวชนมาใช้เร้าใจสร้างการเรียนรู้  และควรเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกถึงขัน้อุทาน 
“เอ้ย!!” เม่ือพบวา่สิ่งท่ีส่ือน าเสนอมีผลและมีอิทธิพลตอ่ตนเองถึงเพียงนัน้ 

2.2 กระบวนการสร้างความตระหนักในอิทธิพลของส่ือควรเร่ิมต้นจากตัว
ผู้ เรียนและจากประสบการณ์ตรงของผู้ เรียน  เพ่ือท าให้ผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยง ได้ว่าส่ือส่ง
ผลกระทบตอ่ตนเองอยา่งไรบ้าง 

2.3 การสร้างให้เกิดความตระหนกัในอิทธิพลของส่ือไม่ใช่การบอกถึงผลร้าย
ของส่ือ  แตเ่ป็นกระบวนการคดิวิเคราะห์ถึงผลของส่ือท่ีเช่ือมโยงกบัพฤตกิรรมของผู้ เรียน 

2.4 โจทย์ค าถามควรเป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของ
ผู้ เรียน ตัง้ขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนถามตนเองและค้นพบค าตอบได้ด้วยตนเอง 

2.5 ข้อควรระวัง คือ การศึกษาเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือไม่ได้เร่ิมจากการอ้าง
หลักฐานว่าส่ือเป็นตวัปัญหาการเซ็นเซอร์หรือความพยายามอ่ืนใดในการคดัเลือกส่ือให้เข้าถึง
กลุม่เปา้หมายท่ีคดัเลือกไว้แล้ว  ไมถื่อเป็นการสร้างความตระหนกัในอิทธิพลของส่ือ 

3. แนวทางการเรียนรู้จากกระบวนการผลิตส่ือ (Media Production Approach) 
มีดงันี ้

3.1 ก่อนการผลิตส่ือสร้างสรรค์  ต้องมีกระบวนการฝึกคิดวิจารณญาณ         
“รู้เทา่ทนัส่ือ” ก่อนเพ่ือท าให้ผู้ เรียนตระหนกัวา่ส่ือเป็นสิ่งท่ีถกูผลิตขึน้อยา่งจงใจของผู้ผลิต 

3.2 ทกุขัน้ตอนของการผลิตส่ือสร้างสรรค์  สามารถสร้างการฝึกคิดวิเคราะห์
อยา่งมีวิจารณญาณได้ตลอดกระบวนการ 

3.3 ควรให้ผู้ เรียนเป็นผู้ เลือกส่ือ  คิดออกแบบ  ก าหนดเนือ้หาในการผลิตส่ือ
เอง และควรคดิถึงวิธีการเผยแพร่ส่ือด้วย 
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3.4 ไม่จ าเป็นต้องผลิตส่ือท่ีเน้นเนือ้หาเร่ืองคณุธรรม  จริยธรรม ความดีงาม 
สามารถใช้เนือ้ใกล้ตวัเยาวชนและเนือ้หาอ่ืน ๆ  ท่ีเยาวชนสนใจในการผลิตส่ือได้ 

3.5 การผลิตส่ือสามารถท าได้อย่างหลากหลายรูปแบบสามารถสร้างส่ือ
ทางเลือกเพ่ือใช้ในการเรียนรู้เทา่ทนัส่ือได้ 

3.6 สามารถใช้กระบวนการผลิตส่ือเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนซึ่งสัมพันธ์กับชีวิต
ของเยาวชน ท าให้เกิดการทบทวนกลบัมาท่ีวิถีชีวิตของตนเองซึ่งน าไปสู่การรู้เท่าทนัตน  รู้เท่าทนั
ส่ือได้ 

3.7 การน าส่ือสร้างสรรค์ท่ีผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วมาน าเสนอต่อต่อ
สาธารณชน และการจัดกิจกรรมเก่ียวกับส่ือสร้างสรรค์  จะเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรง
บนัดาลใจในการพฒันาส่ือ 

3.8 ข้อควรระวงั  คือการเรียนรู้อาจมุ่งไปท่ีรายละเอียดของเทคนิคการผลิต
ส่ือท่ีดีมากกวา่การเรียนรู้การฝึกคดิวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทนัส่ือ 

4. แนวทางการรู้เทา่ทนัตนเอง (Self Awareness Approach) มีดงันี ้
4.1 ฝึกวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเอง เพ่ือประเมินศกัยภาพของตนเองใน

การตดัสินใจวา่ จะเลือกเปิดรับข้อมลูข่าวสารจากส่ือมาใช้กบัตนเองในเร่ืองใดและจะใช้อยา่งไรให้
เหมาะกบัตนเอง 

4.2 การฝึกวิเคราะห์ทบทวนตัวเองในด้านพฤติกรรมการรับข่าวสารใน
ชีวิตประจ าวนั  ฝึกสร้างสตใินการรับขา่วสารด้วยการตระหนกัรู้วา่ตนเองรับข้อมลูขา่วสารอะไรบ้าง
อยา่งไรและสัง่สมเป็นวิธีคดิหรือพฤตกิรรมด้านบวกหรือด้านลบอย่างไร 

4.3 ฝึกรู้เท่าทนัอารมณ์และจุดอ่อนทางอารมณ์ของตนเองและฝึกรู้หลักใน
การควบคมุอารมณ์ 

4.4 วิเคราะห์ความต้องการของตนเองว่าเป็นความจeเป็นท่ีแท้จริง (need) 
หรือเป็นความต้องการเทียมท่ีเกิดขึน้จากการกระตุ้นโดยอิทธิพลของส่ือ 

4.5 วิเคราะห์ประเมินก าลงัของตนเองอย่างรอบด้าน  เพ่ือใช้ชีวิตและบริโภค
อยา่งรู้จกั  “ประมาณตน”  พอเหมาะพอควร 

4.6 ข้อควรระวงั  คือ เนือ้หาเท่าทนัส่ือและเนือ้หาเท่าทนัตนจะต้องเก่ียวข้อง
สมัพนัธ์กนัและสะท้อนกลบัซึ่งกนัและกัน การท่ีผู้ เรียนผู้วิเคราะห์ตนเองก็เพ่ือให้เกิดทกัษะในการ
วิเคราะห์ส่ือ 



  37 

วรัชญ์ ครุจิต (2555: 92-102)  ได้สรุปแนวทางในการบรูณาการ “ความรู้เท่าทนัส่ือ” 
เข้ากบัการเรียนการสอนไว้เป็น 10 แนวทาง โดยปรับเนือ้หาให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
ประเทศไทยไว้ดงันี ้

1. ฝึกการสังเกต การคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) การวิเคราะห์ 
การเปล่ียนมมุมอง และทกัษะการส่ือสารให้แก่นกัเรียน 

1.1 สอนให้นักเรียนเคยชินกับการตัง้ค าถามเก่ียวกับข้อมูลต่าง  ๆ ท่ีได้รับ   
ในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น รายการ โทรทัศน์ ข่าว 
ภาพยนตร์ เพลง โฆษณา หรือแม้แตข้่อมลูจากต าราเรียน การตัง้ค าถาม เหลา่นี ้ไมใ่ชก่ารมุง่เน้นท่ี
จะจบัผิด แตเ่ป็นการสร้างนิสยัแห่งการคิดวิเคราะห์ด้วย เหตผุลถึงองค์ประกอบตา่ง ๆ ของเนือ้หา
ในส่ือนัน้  ๆ โดยสามารถใช้ค าถามในการ ถอดองค์ประกอบเนือ้หาส่ือ (Media Deconstruction 
Questions) เป็นแนวทางในการตัง้ค าถาม  

1.2 ในการใช้ส่ือประกอบการสอนแตล่ะครัง้  ผู้สอนควรอธิบายถึงเหตผุลของ
การเลือกใช้ส่ือนัน้ ๆ ว่าเลือกมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใด  ส่ือนีแ้สดงให้เห็นสิ่งใดได้อย่างชัดเจน 
มีจดุเดน่และจดุด้อยอยา่งไร รวมทัง้หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาความ นา่เช่ือถือของแหลง่ท่ีมาของ
ส่ือนัน้ เช่น หากข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ต ควรบอกด้วย ว่าเป็นเว็บไซต์อะไร ใครเป็นผู้ เขียนหรือ
รวบรวมข้อมลูและเนือ้หาต้นฉบบัเป็นแบบใด ขา่ว ความคดิเห็น หรืองานวิจยั ไมเ่พียงเหมารวมว่า
เป็น “ข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต” เทา่นัน้  

1.3 ตัง้ค าถามและชีใ้ห้นกัเรียนเห็นว่าเนือ้หาจากส่ือประกอบการสอนท่ีน า 
มาใช้ ไมว่า่จะเป็นข่าวคลิปวีดีโอ ละคร ภาพยนตร์ หรือโฆษณาชิน้เดียวกนั สามารถ ถกูตีความได้
หลากหลายความหมาย โดยเฉพาะจากผู้ รับสารท่ีมีความแตกตา่งกนัทาง ลกัษณะสว่นบคุคล เชน่ 
เพศ อายุ การศึกษา รายได้ วัฒนธรรม เร่ืองตลกส าหรับคน กลุ่มหนึ่งอาจเป็นเร่ืองหยาบคาย
ส าหรับคนอีกกลุม่หนึง่ก็ได้ 

1.4 ในการอภิปรายเร่ืองเก่ียวกับ เนือ้หาของส่ือ (ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเนือ้หาท่ี 
เป็นตวัอกัษร แตร่วมถึงเนือ้หาท่ีเป็นภาพ และเสียง เช่น เสียงดนตรี และเสียงเทคนิค พิเศษด้วย) 
ควรเร่ิมต้นด้วยการตัง้ค าถาม นักเรียนว่า “นักเรียนสังเกตเห็น (หรือ ได้ยิน) อะไรบ้าง”  และ
แยกแยะสว่น ประกอบตา่ง ๆ ออกมาตามแตล่ะประเภท เชน่ เนือ้หา ภาพ เสียง เพ่ือเป็นการฝึกให้ 
นักเรียนแยกองค์ประกอบของส่ือออกมาทีละส่วน เพ่ือความตระหนักรู้ว่าเนือ้หาของ ส่ือทุก
ประเภทมาจากการประกอบสร้างขึน้ของหลายองค์ประกอบ  
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1.5 ให้โอกาสนักเรียนสร้างส่ือขึน้มาเองในการท ารายงานในหัวข้อต่าง ๆ 
เพ่ือให้นกัเรียนเรียนรู้ทกัษะในการประกอบสร้างเนือ้หาของส่ือเข้าด้วยกนั ซึง่ความ ส าคญัไมไ่ด้อยู่
ท่ีความสวยงามหรือความสมบูรณ์ แต่อยู่ท่ีการเรียนรู้แต่ละขัน้ตอนของ การสร้างเนือ้หาของส่ือ 
โดยท่ีโจทย์ต้องยืดหยุ่นได้ นกัเรียนควรสามารถเลือกเองได้ ว่าส่ือแบบใดเหมาะสมในการส่ือสาร
ให้มีประสิทธิภาพท่ีสุดตามวัตถุประสงค์ เช่น การน าเสนอข้อมูลด้วยเหตุผล การชักจูงใจด้วย
อารมณ์  เป็นต้น 

2. ใช้ส่ือเพ่ือกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจในหวัข้อใหม ่ๆ 
2.1 ให้นกัเรียนหาใช้ส่ือในการค้นหาข้อมูลในการเรียนเก่ียวกับหวัข้อต่าง ๆ 

ไมว่า่จะเป็นส่ือหนงัสือพิมพ์ หนงัสือ อินเทอร์เน็ต โทรทศัน์ รวมถึงส่ือบคุคล และ รายงานเหตผุลใน
การเลือกใช้ส่ือนัน้ ๆ จากนัน้ควรมีการเปรียบเทียบว่าข้อมูลในหัวข้อ เดียวกันท่ีได้มาจากส่ือท่ี
แตกตา่งกนั มีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัอย่างไรโดยเฉพาะจากส่ืออินเทอร์เน็ต สามารถแสดง
ให้เห็นว่าเว็บไซต์และ search engine ท่ีต่างกัน (เช่น google กับ yahoo) สามารถให้ข้อมูลท่ี
ตา่งกนัได้อยา่งไร  

2.2 ใช้ส่ือสร้างสรรค์ประกอบการสอนในหัวข้อต่าง ๆ โดยควรเป็นส่ือท่ี 
นักเรียนในระดบัอายุนัน้ให้ความสนใจ มีความน่าต่ืนเต้น ไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอ มิวสิค วีดีโอ 
ภาพถ่ายหรือภาพท่ีน ามาจากเว็บไซต์ รวมทัง้นิทาน บทกลอน หรือเร่ืองสัน้ท่ีเก่ียวข้องกบัหวัข้อนัน้   

2.3 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือท าการอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร หรืออินเทอร์เน็ต ท่ีอยู่ในกระแสความสนใจในขณะนัน้ แล้ววิเคราะห์ และ อภิปรายใน
แง่มมุตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาของรายวิชา  

2.4 ในการเร่ิมต้นรายวิชา (หรือบทใหม่ของรายวิชา) อาจารย์ผู้สอนควรท า
การพดูคยุตกลงกบันกัเรียนทัง้ห้องเก่ียวกบัส่ือท่ีจะใช้เพ่ือหาข้อมลูเก่ียวกบัหวัข้อ ตา่ง ๆ ท่ีจะเรียน 
โดยอาจอภิปรายเก่ียวกบัข้อดีข้อเสียของส่ือตา่ง ๆ ท่ีจะใช้ 

3. อภิปรายแนวความคิดหรือทศันคติของท่ีอาจได้รับผลกระทบ จากการเปิดรับ
ส่ือ 

3.1 ยกตวัอยา่งข้อมลูท่ีมีพืน้ฐานอยูบ่นความเป็นจริงท่ีนกัเรียนหรือประชาชน 
ทัว่ไปสามารถรับรู้จากส่ือบนัเทิงประเภทตา่ง ๆ เช่นโดยเฉพาะละครและภาพยนตร์ ท่ีเก่ียวข้องกบั
หัวข้อท่ีเรียน เช่น การเสนอความเช่ือเก่ียวกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ข้อมูล เก่ียวกับโรคระบาด  
ความเป็นไปได้ในการเดินทางย้อนเวลา ข้อมลูเก่ียวกบัประเทศ ภาษา และวฒันธรรมตา่ง ๆ หรือ
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ในประวตัศิาสตร์ แล้วอภิปราย ข้อมลูเหลา่นัน้วา่ถูกต้องหรือไมถ่กูต้องอย่างไร 
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3.2 นอกจากข้อมูลท่ีมีพืน้ฐานอยู่บนความเป็นจริงแล้ว อาจารย์ผู้สอนควร 
ยกตวัอยา่งทศันคต ิหรือคา่นิยมตา่ง ๆ ท่ีส่ือตา่ง ๆ โดยเฉพาะส่ือบนัเทิงปลกูฝัง (stereotypes) เชน่ 
ผู้ชายท่ีเก่งต้องตอ่สู้ เก่ง การมีหน้าตาสวยงามท าให้ประสบความ ส าเร็จ คนตา่งจงัหวดังมงาย ไม่
ฉลาด สีชมพเูป็นสีส าหรับผู้หญิงเท่านัน้ แล้วอภิปราย ข้อมลูและคา่นิยมเหล่านัน้ว่าถกูต้องหรือไม่
ถกูต้อง เหมาะสมหรือไมเ่หมาะสมอยา่งไร  

3.3 แสดงให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาษาและค าท่ีใช้ใน 
ส่ือมวลชน กบัการใช้ทางวิชาการ โดยปกตแิล้วส่ือมวลชนจะใช้ภาษาและค าท่ีเข้าใจ ง่าย นา่สนใจ 
จดจ าได้ง่าย แตอ่าจไม่ถกูต้องตามหลกัวิชาการเสมอไป โดยเฉพาะใน โฆษณา ท่ีมกัใช้ค าท่ีมุ่งให้
เกิดความรู้สึก จินตนาการ มากกว่าเหตผุลและความเป็น จริง เช่น “ซึมซาบลึกล า้เข้าถึงทุกอณู” 
“ส่องประกายเพริดแพร้ว น่าหลงใหลราวมี มนต์สะกด” หรือ “ท่ีสดุแห่งความแข็งแกร่ง ไร้ข้อจ ากดั
ทางกาลเวลา” เป็นต้น หรือ การโฆษณาสินค้าท่ีท าจากส่วนประกอบทางธรรมชาติว่า Organic   
ในภาษาองักฤษ และแปลว่า “ปลอดสารพิษ” หรือ “All Natural” และแปลว่า “ผลิตจากธรรมชาติ 
ล้วน ๆ” จะถกูต้องตามความเป็นจริงและตามหลกัวิชาการหรือไม ่รวมถึงการใช้ภาษาผิด ๆ ในส่ือท่ี
อาจก่อให้เกิดภาษาวิบตัด้ิวย  

3.4 น าประสบการณ์ท่ีนักเรียนได้เรียนรู้จากข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 มาผลิต 
ตวัอย่างส่ือท่ีอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือค่านิยมท่ีไม่เหมาะสม แล้วน ามาน าเสนอ ในชัน้
เรียน จากนัน้จงึชว่ย “หกัล้างความคดิ” (debunk) ให้กบัเพ่ือนในชัน้ 

3.5 ฝึกให้นกัเรียนแยกแยะองค์ประกอบของส่ือ ด้วยการให้นกัเรียนอธิบาย 
สิ่งท่ีรับรู้ได้เฉพาะจากภาพและเสียง (โดยตดัเนือ้หาออกไป) หรือเปิดรับเฉพาะภาพ หรือเฉพาะ
เสียง ว่าสามารถรับรู้ข้อมูลหรือความรู้สึกอะไรได้บ้าง มีความแตกต่าง อย่างไรกับการเปิดรับทัง้
ภาพ ทัง้เสียง และทัง้เนือ้หาบ้าง 

4. ใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือประจ าในการสอน 
4.1 ออกแบบการบ้านท่ีนักเรียนต้องใช้ส่ือมากกว่าหนึ่งประเภทขึน้ไปใน    

การท า เช่น การสัง่งานท่ีให้นกัเรียนติดตามและเขียนรายงานเก่ียวกับข่าวหนึ่ง ๆ จาก ส่ือหลาย
ประเภท ซึ่งอาจเป็นส่ือท่ีแปลก ๆ ก็ได้ เช่น แผ่นรายการอาหาร สามารถน า มาวิเคราะห์เร่ืองราคา
อาหาร การตัง้ช่ืออาหาร การแปลช่ืออาหารเป็นภาษาองักฤษ การโฆษณาหรือจงูใจให้อาหารน่า
รับประทานด้วยส านวน หรือข้อมลูทางโภชนาการ โดยนกัเรียนต้องรายงานเหตผุลท่ีเลือกส่ือนัน้ ๆ 
และความนา่เช่ือถือของส่ือนัน้ และ ให้เพ่ือน ๆ ร่วมอภิปราย  
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4.2 ส าหรับการบ้านท่ีเป็นรายงาน หรือเรียงความท่ีต้องมีการเขียนเป็นย่อ 
หน้า อาจให้นกัเรียนเขียนออกมาในรูปแบบเหมือนบทหนึ่งของหนงัสือ โดยมีพาดหวั พาดหวัรอง 
ภาพประกอบ แผนภมูิ สารบญั บรรณานกุรม และอ่ืน ๆ ซึง่อาจมีการ เน้นข้อความท่ีส าคญัโดยการ
ท าตวัอกัษรขนาดใหญ่ หรือท ากรอบพิเศษ  

4.3 ใช้ส่ือประกอบการสอนหลากหลาย ประเภท และเปรียบเทียบความ
แตกตา่ง ทัง้ความแตกตา่งของเนือ้หาจากส่ือแตล่ะ ประเภท และข้อดีข้อด้อยในการน าเสนอ ข้อมลู
ของส่ือแตล่ะประเภท เช่น การ รายงานข่าวเหตกุารณ์เดียวกนั รายงาน ในโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ 
และเว็บไซต์ ตา่งกนัอย่างไร และในปัจจบุนั มีเว็บไซต์ของพิพิธภณัฑ์และสถานท่ีท่องเท่ียวหลาย
แห่ง ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ท่ีสามารถเข้าเย่ียมชมได้ทางออนไลน์โดยท่ีไม่ต้องไปถึง
สถานท่ีจริง (virtual field trip) 

5. สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของท่ีมา กลุ่มเปา้หมาย และวตัถปุระสงค์
ของเนือ้หาในส่ือ 

5.1 สอนนกัเรียนให้วิเคราะห์ความส าคญัของท่ีมาของแหล่งข้อมลู ไม่ว่าจะ 
เป็นผู้ผลิต ผู้พดู และผู้ เผยแพร่ข้อมลู เช่น หากข้อมลูนีน้ าเสนอโดยผู้พดูผู้ อ่ืน เช่น เปล่ียนจากชาย
เป็นหญิง จากนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียงเป็นบคุคลธรรมดา จะมีผลตอ่การ รับรู้ข้อมลูอย่างไร และความ
แตกต่างนัน้มาจากค่านิยมท่ีถูกปลูกฝังโดยส่ือมวลชน หรือไม่ (เช่น ผู้ ชายขับรถเก่งกว่าผู้หญิง    
คนท่ีใสแ่วน่ตาจะดฉูลาดกวา่คนท่ีไมใ่สแ่วน่)  

5.2 สอนให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของผู้อยู่เบือ้งหลงัผู้ผลิตเนือ้หา 
ซึง่ก็คือผู้สนบัสนนุ (ผู้ออกทนุให้ผลิตส่ือหรือเนือ้หานัน้) รวมถึงจดุประสงค์ในการผลิต และเผยแพร่
ข้อมลูนัน้ ว่ามีอิทธิพลตอ่การผลิตข้อมลูและเนือ้หาหรือไม่ อย่างไร และ ข้อมลูและเนือ้หาส่วนใด 
ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียง ท่ีอาจถูกตัดทอน ละทิง้ และมีผลกระทบอย่างไรต่อ
ความหมายโดยรวมของข้อมลูนัน้ เชน่ การน าเสนอขา่ว จากส่ือหนึง่ ๆ ซึง่บรรณาธิการหรือเจ้าของ
ส่ือนัน้ไม่สนบัสนุนบุคคลในข่าวนัน้ อาจมี ผลอย่างไรต่อความครบถ้วนในการน าเสนอข่าวนัน้ ๆ 
โดยอาจน าเสนอแตด้่านลบ และตดัทอนแง่มมุในด้านดี  

5.3 ฝึกนกัเรียนให้สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของเนือ้หาในส่ือนัน้ได้ว่าเป็น 
คนกลุ่มใด และการน าเสนอเนือ้หาในครัง้นี ้ใครเป็นผู้ ได้ประโยชน์ และมีคนกลุ่มใด หรือไม่ท่ีอาจ
เสียประโยชน์ ทัง้ท่ีเสียประโยชน์จากการถกูน าเสนอ และเสียประโยชน์ จากการไม่ถกูน าเสนอ  

5.4 ฝึกให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของ 
เนือ้หาส่ือ ไมว่า่จะเป็นบคุคลหรือส่ือ ทัง้ส่ือประเภทตา่ง ๆ เชน่ โทรทศัน์ วิทย ุอินเทอร์เน็ต นิตยสาร



  41 

ทัว่ไป วารสารวิชาการ และส่ือตา่ง ๆ ในประเภทเดียวกนั เช่น ความแตกต่างของหนงัสือพิม พ์แต่
ละฉบบั เว็บไซต์แตล่ะแหง่ ซึง่รวมถึงการเรียนรู้การ แยกแยะความน่าเช่ือถือของข้อมลูทางเว็บไซต์
ท่ีลงท้ายตา่งกนั (เชน่ .com, .ac.th, .go.th, ฯลฯ) 

6. เปรียบเทียบรูปแบบการน าเสนอข้อมลูโดยส่ือมวลชนประเภท ตา่ง ๆ เก่ียวกบั
เร่ืองหนึง่ ๆ 

6.1 ยกตวัอย่างข้อมูลเร่ืองเดียวกันท่ีน าเสนอแตกต่างกันในส่ือต่าง ๆ ไม่ว่า 
จะเป็นข่าวโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สารคดี ซีดีประกอบการสอน อินเทอร์เน็ต เว็บบอร์ด หรือ
แม้กระทัง่การรายงานข่าวทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (SMS) และข่าวผ่านส่ือเครือข่าย สงัคมออนไลน์ 
เช่น twitter, facebook ทัง้ในด้านเนือ้หา การใช้ภาษา การใช้ภาพ ประกอบ ปริมาณเนือ้หา (เวลา
หรือพืน้ท่ี) การเน้นย า้ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ข้อสรุป ของหัวข้อนัน้ แล้วอภิปรายเหตุผลท่ีเป็น
เช่นนัน้ รวมทัง้การอภิปรายการตีความเนือ้หา ท่ีอาจแตกตา่งกนัของผู้ รับส่ือท่ีตา่งประเภทกนัและ
จดุเดน่และจดุด้อยของส่ือตา่ง ๆ ในการเข้าถึงกลุม่เปา้หมายท่ีตา่งกนั  

6.2 ฝึกให้นักเรียนสามารถแยกแยะความคิดเห็นและส่วนต่อเติมออกจาก 
ข้อเท็จจริงท่ีน าเสนอในส่ือต่าง ๆ เช่น การสมัภาษณ์ครัง้หนึ่ง อาจมีทัง้ส่วนท่ีเป็น ข้อเท็จจริงและ
ความคดิเห็น  

6.3 ให้นักเรียนลองผลิตรายงานเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งด้วยส่ือหลาย
ประเภท และอาจลองผลิตข้อมลูหรือภาพให้สามารถตีความได้หลากหลายความหมาย เช่น ข่าว
เดียวกนัสามารถท าให้นา่ต่ืนเต้นหรือนา่เบื่อได้ด้วยเทคนิคท่ีตา่งกนั 

7. วิเคราะห์ผลกระทบท่ีส่ือมีต่อเร่ืองต่าง ๆ ต่อผู้ คนต่างวฒันธรรมและ/หรือต่อ
ประวตัศิาสตร์ 

7.1 อภิปรายผลกระทบของเนือ้หาส่ือในเร่ืองหนึ่งต่อผู้คนต่างวฒันธรรมท่ีมี
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีต่างกัน ทัง้ในต่างประเทศและ ในประเทศ
เดียวกนั และอภิปรายผลกระทบของส่ือมวลชนตอ่การเปล่ียนแปลงทาง ประวัติศาสตร์ เช่น ความ
แตกตา่งของประวตัิศาสตร์ในยคุก่อนมีอินเทอร์เน็ตใน ประเทศไทย และยคุหลงัจากมีอินเทอร์เน็ต
ใช้  

7.2 อภิปรายความแตกต่างเก่ียวกับการใช้ส่ือของคนในยุคก่อนและยุค 
ปัจจุบนั ว่าหากเป็นหวัข้อหนึ่งคนสมยัก่อนหาข้อมูลได้จากแหล่งใดบ้าง และปัจจุบนั ท าอย่างไร 
(เช่น การท ารายงานในสมยัท่ีอาจารย์ผู้สอนยงัเรียนหนงัสือและสมัย ปัจจุบนั) และมีผลต่างกัน
อยา่งไรตอ่คณุภาพของข้อมลู  
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7.3 วิเคราะห์ความถกูต้องของการรายงานเหตกุารณ์ตา่ง ๆ เช่น เหตกุารณ์ท่ี
รายงานโดยนกัข่าวไทยกบัการรายงานข่าวเดียวกนัโดยส านกัข่าวตา่งประเทศว่ามี ความแตกตา่ง
กนัอยา่งไร  

7.4 อภิปรายความแตกตา่งในการหาข้อมลูจากส่ือของประชาชนในประเทศ 
ตา่ง ๆ และผลกระทบท่ีมีต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศนัน้ ๆ จากการมีหรือไม่มีส่ือ
ตา่ง ๆ เชน่ เทคโนโลยีท่ีไมเ่ท่าเทียมกนั (digital divide) รวมทัง้การอภิปรายส่ือตา่ง ๆ ท่ีมีการใช้ใน
ตา่งประเทศ แตไ่ม่ได้ใช้ในประเทศไทย มีผลกระทบ อย่างไรตอ่วิถีชีวิตและการเรียนรู้ โดยนกัเรียน
อาจท าเป็นรายงานเก่ียวกบัส่ือมวลชน ในตา่งประเทศ 

8. ใช้ส่ือในการชว่ยฝึกทกัษะการเรียนรู้ตา่ง ๆ 
8.1 ใช้ส่ือท่ีมีข้อความ (เช่นหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ ฯลฯ)     

ในการช่วยฝึกการอ่านและการท าความเข้าใจ การเรียบเรียงใจความ การแยกแยะ ประเภทตา่ง ๆ 
ของการเขียน การขึน้ต้นและการสรุปเนือ้หา  

8.2 ใช้ตัวอย่างเนือ้หาจากส่ือในการฝึกทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง 
ไวยากรณ์ การสะกด การค านวณ การวิเคราะห์รูปประโยคและหน้าท่ีของค า  

8.3 ส่ือบันเทิงท่ีเป็นเร่ืองราว เช่น วรรณกรรม เร่ืองสัน้ ละคร ภาพยนตร์ 
สามารถเป็นตวัอย่างท่ีดีในการฝึกเร่ืองการเรียงล าดบัความคิด และการเล่าเร่ือง (storytelling)   
การผกูประเดน็ปัญหาให้นา่ตดิตาม การหกัมมุ และการคล่ีคลาย  

8.4 ใช้การผลิตส่ือในการฝึกทกัษะตา่ง ๆ เช่น การพดู การค้นคว้าวิจยัข้อมูล 
การเขียน การค านวณ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและน าเสนอ  

8.5 หาช่องทางให้นักเรียนเผยแพร่ส่ือท่ีผลิตได้ดีไปสู่สาธารณชน เช่น         
การน าเสนอในเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือชอ่งทางการประกวดตา่ง ๆ 

9. ใช้ส่ือรูปแบบตา่ง ๆ เพ่ือให้นกัเรียนได้แสดงออกทางความคดิ และความเข้าใจ
ตอ่โลก 

9.1 ให้นักเรียนได้วิเคราะห์เนือ้หาของส่ือเก่ียวกับเร่ืองท่ีตนเองสนใจและ 
เก่ียวข้องกับหัวข้อของวิชาท่ีเรียน  เช่น  หัวข้อการตัง้ครรภ์ก่อนแต่งงาน  โทษของยาเสพติด    
ความรุนแรงในสังคม  การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการรักษาวัฒนธรรมไทย หรือหัวข้ออ่ืน ๆ  
โดยเปรียบเทียบ ระหว่างเนือ้หาท่ีน าเสนอใน “โลกของส่ือ” ไม่ว่าจะเป็นละคร  ภาพยนตร์  มิวสิค 
วีดีโอ หรือโฆษณา กับโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ในโลกของการโฆษณาการด่ืมเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ จะน าไปสูม่ิตรภาพ ความ สนกุสนาน แตใ่นความเป็นจริงอาจไมไ่ด้ เป็นเชน่นัน้  
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9.2 เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ผลิตส่ือ รูปแบบตา่ง ๆ ท่ีสะท้อนความเข้าใจการ
เรียนรู้ในรายวิชาตา่ง ๆ และเปิดโอกาสให้ นกัเรียนคนอ่ืน ๆ ได้อภิปรายเนือ้หาของส่ือท่ีเพ่ือนร่วม
ชัน้ผลิต วา่มีมมุมองท่ีแตกตา่ง ไปอยา่งไร ใครเป็นกลุม่เปา้หมายท่ีแท้จริง และสามารถแลกเปล่ียน
เทคนิคในการผลิต ในแบบอ่ืน ๆ ด้วย  

9.3 ใช้ส่ือเป็นเคร่ืองมือในการประเมินการเรียนรู้ โดยหลงัจากการเรียนรู้ใน 
เร่ืองหนึ่ง ๆ แล้ว อาจน าตวัอย่างจากส่ือมาให้นกัเรียนชม และให้นกัเรียนชีข้้อมลูท่ี ถกูและผิดจาก
เนือ้หาวิชาท่ีได้เรียนมา หรืออาจให้นักเรียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนด้วยการผลิตส่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงาน นอกจากนัน้ ยงัสามารถใช้ส่ือในการทดสอบทกัษะ การจ าได้ด้วย 

10. เช่ือมนกัเรียนเข้ากบัชมุชน เพ่ือน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงเชิงบวก 
10.1 หาโครงการท่ีนักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หรือผลิตส่ือ 

ให้กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ในชมุชน เชน่ พิพิธภณัฑ์ ห้องสมดุ มลูนิธิตา่ง ๆ (เชน่ การ ประกวดการผลิต
ส่ือตา่ง ๆ โครงการ “ส่ือปลอดภยัสร้างสรรค์” ของกระทรวง วฒันธรรม) ซึ่งจะเป็นการฝึกทกัษะใน
การผลิตส่ือ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ ออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การเขียน และการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  

10.2 สนับสนุนให้นักเรียนชัน้สูงกว่าช่วยแนะน าทักษะความรู้เท่าทันส่ือ 
รวมทัง้เทคนิคการผลิตส่ือให้แก่นกัเรียนชัน้เล็กกว่า  

10.3 จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัประชาคมท่ีเก่ียวข้องผ่านทางส่ือตา่ง ๆ เช่น 
เคเบิล้ทีวี วิทยชุมุชน เว็บบอร์ด หรือเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เพ่ือแลกเปล่ียน ข้อมลูตา่ง ๆ ไมว่า่จะ
เป็นเทคนิคการสอน ผลการวิจยัและสถิตใิหม ่ๆ  

10.4 หาโอกาสให้นักเรียนตระหนักของพลังของส่ือ ด้วยการสนับสนุนให้ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือเพ่ือเป็นปากเสียงให้กับชุมชนและผู้ ด้อยโอกาส เช่น การให้
สมัภาษณ์ถึงปัญหาในชมุชน การประชาสมัพนัธ์เพ่ือองค์กรสาธารณกศุลตา่ง ๆ 

(นิธิดา  วิวฒัน์พาณิชย์, 2558: 213-215) ได้เสนอแนวทางและวิธีการสอนเพ่ือการรู้เท่า
ส่ือออนไลน์ไว้ว่า  วิธีการสอนเพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือออนไลน์ต้องใช้วิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือให้ผู้ เรียน
ได้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้  สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยผ่านการจัด
ประสบการณ์หรือเรียนรู้จากการคิดและตดัสินใจจากสถานการณ์ตวัอย่าง  และวิธีการท่ีเหมาะสม
ในการสอนให้รู้เทา่ทนัส่ือออนไลน์มี 3 วิธีด้วยกนัคือ 

1.  การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  (Constructivism)  เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวว่า
ความรู้ไมไ่ด้เกิดจากการรับรู้เพียงอยา่งเดียว  แตเ่ป็นการสร้างขึน้โดยบคุคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
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และหน้าท่ีของการรับรู้คือการปรับตวัและการประมวลผลจากประสบการณ์ทัง้หมด  เม่ือผู้ เรียน
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีขัดแย้งในใจซึ่งสามารถเกิดขึน้ได้กับสถานการณ์ท่ีได้รับข้อมูล
ข่าวสารในส่ือแล้วก็จะสามารถหาข้อสรุป  ข้อเท็จจริงท่ีเหมาะสมในการส่ือสารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  การสอนแบบกรณีศกึษา  (Case Study)  เป็นกระบวนการสอนท่ีให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากสถานการณ์  ได้ฝึกคิด  ฝึกตดัสินใจจากเร่ืองราวในสถานการณ์ท่ีมีปัญหาหรือความ
ขัดแย้ง  ผู้ สอนสามารถน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้ศึกษาวิเคราะห์  อภิปราย  
แลกเปล่ียนข้อมูลในการหาแนวทางการแก้ปัญหา  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์  
สามารถตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสดุในสถานการณ์นัน้ๆ มีความคดิสร้างสรรค์ 

3.  การเรียนรู้แบบเพ่ือนคู่คิด  (Think-Pair-Share)  เป็นเทคนิคการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือระหว่างผู้ เรียน  2  คน  จับคู่กัน  มาแบ่งปันความคิดเห็นในประเด็นปัญหา  หลังจากท่ี
ร่วมกนัคิดเป็นคูแ่ล้วจึงน าความรู้ท่ีได้มาร่วมแบง่ปันกบัเพ่ือนในชัน้เรียน  เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์
วิจารณ์ร่วมกนั 

จากการศึกษาเร่ืองการพัฒนาการรู้เท่าทันส่ือท่ีนักวิชาการได้ให้ไว้  จะเห็นได้ว่า    
การพฒันาการรู้เทา่ทนัส่ือจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศกึษา  แสวงหาข้อมลูขา่วสารจากส่ือท่ีหลากหลาย  
ต้องเรียนรู้เก่ียวกับส่ือให้เข้าใจลึกซึง้ว่าส่ือต้องการอะไร  มีจุดมุ่งหมายอย่างไรกับผู้ รับสาร             
มีรูปแบบหรือใช้วิธีใดในการส่งสาร  มีเนือ้หาเก่ียวกบัอะไรและน าเสนอส่ือแบบไหน  ซึ่งเปา้หมาย
ส าคญัในการพัฒนาคือต้องมีทักษะการคิดแบบมีวิจารณญาณ  การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  
ตีความ  ท าความเข้าใจและประเมินสิ่งท่ีส่ือน าเสนอ  เพ่ือให้เรามีความสามารถในการรู้เท่าทนัส่ือ  
เน้นการพฒันาทางด้านการคดิ  พฤตกิรรมและเจตคตใินการเลือกรับ  เลือกใช้  เพ่ือให้เรารู้จกัเลือก
รับ  เลือกใช้ประโยชน์จากส่ือได้อย่างถูกต้อง  ไม่เสียเวลาไปกับส่ือท่ีไม่มีประโยชน์  และกล้า
แสดงออกทางความคดิอยา่งตรงไปตรงมาบนพืน้ฐานของความถกูต้อง 

1.5 การวัดการรู้เท่าทันส่ือ  
การวดัการรู้เท่าทนัส่ือ  สามารถวดัได้จากความสามารถของบุคคลในการตระหนกัรู้

และเข้าใจในประเดน็ส าคญั  ซึง่ถือเป็นพืน้ฐานความรู้ของบคุคลท่ีก าหนดถึงภาวะของการรู้เท่าทนั
ส่ือ  ท่ีบุคคลใช้ความรู้เหล่านัน้ในการท าความเข้าใจ  วิเคราะห์  ประเมิน  เนือ้หาข่าว สาร           
แล้วจดัเก็บความรู้ด้วยตนเองโดยไม่หลงเช่ือ  หรือคิดไปตามท่ีส่ือก าหนดให้หรือหลงไปตามส่ือ  
ความสามารถในการตระหนกัรู้ประกอบไปด้วยการคดัเลือกเนือ้หา  กรอบการรับรู้  ประเภทของ
เนือ้หา  วิธีการน าเสนอ  ความแตกตา่งของเนือ้หาในส่ือแตล่ะประเภท  การตระหนกัรู้ถึงผลกระทบ
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ของส่ือท่ีมีต่อการรับรู้  ความรู้  ความเช่ือ  ทศันคติ  และพฤติกรรมของบุคคลและผลกระทบต่อ
ค่านิยม  บรรทดัฐานทางสงัคม  การรู้เท่าทนัส่ือของบุคคลสามารถวัดได้จากความสามารถของ
บคุคล  4  ด้านตอ่ไปนี ้ (พนม  คล่ีฉายา,  2556)  

ด้านท่ี 1  ความเข้าใจเนือ้หา  หมายถึง  ความสามารถในการจดจ าเนือ้หา
ขา่วสาร  สามารถระบเุปา้หมายของเนือ้หา  ผู้สร้างเนือ้หาและความรู้ในด้านการผลิตเนือ้หา 

ด้านท่ี 2  การวิเคราะห์เนือ้หา  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์เนือ้หา  
โดยสามารถระบุมุมมองหรือเนือ้หาท่ีส่ือจงใจละไว้หรือไม่น าเสนอมาในเนือ้หาท่ีเผยแพร่ได้   
ระบวุิธีการท่ีผู้สง่สารใช้เรียกความสนใจของเนือ้หาได้  ระบคุวามรู้สกึท่ีเกิดขึน้หลงัจากได้รับเนือ้หา
จากส่ือได้ 

ด้านท่ี 3  การประเมินและวิพากษ์ส่ือ  ความสามารถในการแยกแยะเนือ้หาและ
โฆษณาได้  สามารถตระหนกัรู้ถึงอิทธิพลของส่ือตอ่ผู้ รับสาร  มีความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบของส่ือ  
ธุรกิจ  การค้า  การเมือง  สถานการณ์ทางสงัคม  ในฐานะท่ีเป็นสิ่งท่ีสามารถก าหนดเนือ้หาในส่ือ
ได้และความเช่ือท่ีมีตอ่ส่ือ 

ด้านท่ี 4  การมีปฏิสมัพนัธ์อย่างปลอดภัยต่อเนือ้หา  หมายถึง  ความตัง้ใจท่ีจะ
ไมห่ลงรับรู้เช่ือ  หรือคดิตามท่ีส่ืออยากให้เป็น   

สอดคล้องกับ  ณัฐนันท์  ศิริเจริญ (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับการรู้เท่าทันส่ือและ
สารสนเทศ  (media and information literacy)  โดยแบง่ออกเป็นสองระดบัคือ  ระดบัพืน้ฐานและ
ระดบัเชิงลกึ  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศ  3  ด้าน  คือ 

1. Access/ Retrieval = การก าหนดสารสนเทศ  การก าหนดแหล่งสารสนเทศ  
การเข้าถึงแหลง่สารสนเทศ  การก าหนดกลยทุธ์การแสวงหาสารสนทเส  การจ าแนกสารสนเทศ 

2. Understanding/ Assessment/ Evaluation  =  การตระหนักถึงผลกระทบ
ของส่ือ การรับรู้และเข้าใจกระบวนการของส่ือ  เข้าใจผู้ผลิต  เข้าใจเนือ้หาสารสนเทศ  วิเคราะห์
สงัเคราะห์และประเมินคณุคา่เนือ้หาสารสนเทศ 

3. Use/ Communicate = การใช้ประโยชน์จากส่ือและสารสนเทศท่ีต้องการ
อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับแนวคิดของ  อาร์ก (Arke & Primack, 2009) ท่ีได้ศึกษาและทดสอบ
เคร่ืองมือการวดัการรู้เทา่ทนัส่ือ  เชิงปริมาณโดยใช้เคร่ืองมือวดัตามนิยามของการรู้เท่าทนัส่ือว่าคือ
ความสามารถในการท าความเข้าใจ  วิเคราะห์และประเมิน  เนือ้หาในส่ือได้หลากหลายประเภท
ตรงกับแนวคิดของ Aufderheide  ท่ีเสนอการวดัการรู้เท่าทนัส่ือจากความสามารถในการเข้าถึง  
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การคิดวิเคราะห์และประเมินส่ือ  รวมกับการวดัของ  National Association for Media Literacy 
Education (NAMLE) ท่ีเสนอการวดัเก่ียวกบัเนือ้หา  เปา้หมาย  ผู้ผลิต  เทคนิคการผลิตและความ
นา่เช่ือถือ   

พอตเตอร์  (Potter. 2005)  กล่าวว่า  การรู้เท่าทนัส่ือไม่ใช่ตวัแปรท่ีแบ่งคนออกเป็น
กลุ่มผู้ รู้เท่าทันและกลุ่มผู้ ไม่รู้เท่าทัน  แต่เป็นตวัแปรแบบต่อเน่ือง  (Continuum)  มีระดบัความ
เข้มข้น  การรู้เท่าทนัส่ือไม่ใช่เป็นวิธีการสร้างความรู้จากข้อมูลข่าวสารในมิติของความรู้เท่านัน้    
แตเ่ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารในส่ือเพ่ือการรู้เท่าทนัเทา่นัน้  รวมทัง้ต้องวิเคราะห์ทัง้ระดบัการ
รับรู้ข่าวสารตามข้อมูลในส่ือ จากนัน้สามารถวิเคราะห์เนือ้หาในด้านอารมณ์ความรู้สึก       
สามารถวิเคราะห์เชิงคณุคา่หรือจริยธรรมของเนือ้หานัน้ได้ด้วยจงึจะถือว่ามีการรู้เท่าทนัส่ือ 

จากท่ีกลา่วมา  การวดัการรู้เทา่ทนัส่ือ จากนกัวิชาการและนกัวิจยั สรุปได้วา่  การวดั
วา่บคุคลเป็นผู้ มีการรู้เทา่ทนัจะสามารถวดัได้จากความสามารถของบคุคลในด้านของความรู้ความ
เข้าใจในเนือ้หา  สามารถวิเคราะห์เนือ้หาท่ีส่ือเสนอมาได้  วิเคราะห์แยกแยะเนือ้หาในส่ือและ
ประเมินความถกูต้องและคณุคา่ของส่ือได้  สามารถเลือกรับและเลือกใช้ส่ือได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  
โดยใช้อารมณ์ความรู้สึก  สามารถวิเคราะห์เชิงคณุคา่หรือจริยธรรมของเนือ้หานัน้ได้ด้วยจึงจะถือ
วา่มีการรู้เทา่ทนัส่ือ   

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทนัส่ือ  ผู้ วิจยัได้น าข้อมูลไปใช้ในการ
สงัเคราะห์องค์ประกอบให้เป็นพฤตกิรรมบง่ชีเ้พ่ือน าไปใช้ในการสร้างชดุกิจกรรม 

 

2. แนวคิดเก่ียวกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
การเรียนรู้ในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปพร้อมกับเทคโนโลยีท่ีมีความเจริญก้าวหน้าไปใน  

ทกุ ๆ ด้านและการปรับเปล่ียนท่ีเกิดขึน้ในสงัคมในศตวรรษท่ี 21  เป็นชว่งเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เก่ียวกบัส่ือมากมาย  มีส่ือใหม ่ (New media)  เชน่  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามา
แทนส่ือเก่า  (traditional media) เชน่  หนงัสือพิมพ์หรือวิทย ุ จงึท าให้เกิดการบญัญตัคิ าใหมข่ึน้มา
ใช้ในยุคนี  ้ นั่นคือ  “การรู้เท่าทันส่ือใหม่  (New media literacy)  เ พ่ือให้ทันกับเทคโนโลยี
หลากหลายรูปแบบท่ีเกิดขึน้มาอย่างรวดเร็ว  ซึ่งความรู้เก่ียวกับการรู้เท่าทันส่ือท่ีมีอยู่  อาจไม่
เพียงพอกับบุคคลท่ีจะด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21  และส่ือใหม่มีความจ าเป็นต่อการใช้
ชีวติประจ าวนัในทกุ ๆ ด้าน  ดงันัน้จงึท าให้ต้องมีการพฒันาทกัษะใหม ่ๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษท่ี 21  
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วิจารณ์  พานิช (2555: 16-21)  ได้กลา่วถึงทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 
ไว้ดงันี ้

- สาระวิชาหลกั (Core Subjects) ประกอบด้วย  
- ภาษาแม ่และภาษาส าคญัของโลก 
- ศลิปะ 
- คณิตศาสตร์ 
- การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง 
- เศรษฐศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร์ 
- ภมูิศาสตร์ 
- ประวตัศิาสตร์ 

โดยวิชาแกนหลกันีจ้ะน ามาสู่การก าหนดเป็นกรอบแนวคิดและยทุธศาสตร์ส าคญัต่อการ
จัดการเรียนรู้ในเนือ้หาเชิงสหวิทยาการ ( Interdisciplinary) หรือหัวข้อส าหรับศตวรรษท่ี 21  
โดยการส่งเสริมความเข้าใจในเนือ้หาวิชาแกนหลกั และสอดแทรกทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เข้าไป
ในทกุวิชาแกนหลกั ดงันี ้

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1. ความรู้เก่ียวกบัโลก (Global Awareness) 
2. ความรู้เก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ ประกอบการ 

(Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
3. ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองท่ีดี (Civic Literacy) 
4. ความรู้ด้านสขุภาพ (Health Literacy) 
5. ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตวัก าหนดความพร้อมของนกัเรียน
เข้าสูโ่ลกการท างานท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ในปัจจบุนั ได้แก่ 

1. ความริเร่ิมสร้างสรรค์และนวตักรรม 
1.1 การคดิอยา่งสร้างสรรค์ 
1.2 ท างานกบัผู้ อ่ืนอยา่งสร้างสรรค์ 
1.3 การสร้างนวตักรรม 

2. การคดิอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
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2.1 การให้เหตผุลอยา่งมีประสิทธิผล 
2.2 การใช้การคดิอยา่งเป็นระบบ  
2.3 การพิจารณาและการตดัสินใจ 

3. การส่ือสารและการร่วมมือ 
3.1 ส่ือสารอยา่งชดัเจน  
3.2 การร่วมมือกบัผู้ อ่ืน 

ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี เน่ืองด้วยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่
ข้อมลูขา่วสารผา่นทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย ผู้ เรียนจงึต้องมีความสามารถในการแสดงทกัษะ
การคดิอยา่งมีวิจารณญาณและปฏิบตังิานได้หลากหลาย โดยอาศยัความรู้ในหลายด้าน ดงันี ้

1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 
1.1 การเข้าถึงและการประเมินข้อมลูสารสนเทศ  
1.2 การใช้และการจดัการสารสนเทศ 

2. ความรู้เก่ียวกบัส่ือ 
2.1 การวิเคราะห์ส่ือ 
2.2 การผลิตส่ือ  
2.3 การพิจารณาและตดัสินใจ  
2.4 การแก้ปัญหา 

3. ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
3.1 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบนัให้ประสบ
ความส าเร็จ นกัเรียนจะต้องพฒันาทกัษะชีวิตท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

1. ความยืดหยุน่และการปรับตวั 
1.1 ความยืดหยุน่  
1.2 การปรับตวัเพ่ือพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

2. การริเร่ิมสร้างสรรค์และเป็นตวัของตวัเอง 
2.1 การวิเคราะห์ส่ือ  
2.2 การผลิตส่ือ  
2.3 การพิจารณาและตดัสินใจ 

3. ทกัษะสงัคมและสงัคมข้ามวฒันธรรม 
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3.1 มีปฏิสมัพนัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพกบัผู้ อ่ืน  
3.2 ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพในทีมท่ีมีความหลากหลาย 

4. การเป็นผู้ สร้างหรือผู้ ผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ 
(Accountability) 

4.1 การวิเคราะห์ส่ือ  
4.2 การผลิตส่ือ 

5. ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ (Responsibility) 
5.1 แนะน าผู้ อ่ืนได้  
5.2 รับผิดชอบตอ่อ่ืน    

แนวคิดเชิงมโนทศัน์ส าหรับทกัษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21  เป็นกรอบทกัษะท่ีช่ือ
ว่า “Process Skills: Success for Life”  เป็นแนวคิดท่ีเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผู้ เ รียน (Student 
Outcomes) ทัง้ในด้านความรู้สาระวิชาหลกั (Core Subjects) และทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีจะ
ช่วยผู้ เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลายด้าน  ซึ่งพฒันาโดยผู้น าองค์กรเอกชนและนักการ
ศึกษา ภายใต้กรอบแนวคิด CML MediaLit KitTM  ท่ีผู้ เรียนจะไม่เพียงแต่เพิ่มความรู้เก่ียวกับ
เนือ้หาสาระของส่ือในปัจจบุนัเทา่นัน้  แตพ่วกเขาจะต้องเรียนรู้และปฏิบตัทิกัษะดงัตอ่ไปนี ้

1.  ทกัษะการเข้าถึง (Access Skill)  เป็นทกัษะท่ีผู้ เรียนสามารถท่ีจะเก็บข้อมลูท่ี
เก่ียวข้อง และใช้ประโยชน์จากข้อมลูนัน้ ตลอดจนท าความเข้าใจความหมาย คือ  

1.1  สามารถท่ีจะจดจ า เข้าใจศพัท์ตา่ง ๆ สญัลกัษณ์เทคนิคในการส่ือสาร 
1.2  พฒันากลยทุธ์ในการจดัวางข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูอนัหลากหลาย 
1.3  รู้จกัจดัแบง่ประเภทของข้อมลูตามจดุประสงค์ของงาน 

2.  ทกัษะการวิเคราะห์ (Analyze Skill) เป็นทกัษะท่ีผู้ เรียนสามารถท่ีจะพิจารณา
การออกแบรูแบบของเนือ้หาส่ือ โครงสร้าง สามารถใช้แนวคิดในด้านศิลปะ  วรรณกรรม สงัคม 
การเมือง เศรษฐกิจในการท าความเข้าใจบริบทท่ีเนือ้หาขา่วสารนัน้ถกูสร้างขึน้ เชน่ 

2.1  ใช้ความรู้ ประสบการณ์ท่ีมี ท านายผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ 
2.2  ตีความข่าวสารโดยใช้แนวคิดเก่ียวกับจุดประสงค์ ผู้ รับสาร มุมมอง 

รูปแบบ ประเภท บคุลิกลกัษณะ โครงเร่ือง แก่นเร่ือง อารมณ์ ฉาก และบริบท 
2.3  ใช้กลยทุธ์ตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็น การเปรียบเทียบ การขดัแย้ง การให้ขอเท็จ

จริง ความคดิเห็น เหตแุละผล การเรียงล าดบั และผลท่ีตามมา 



  50 

3.  ทกัษะการประเมิน (Evaluate Skill) เป็นทกัษะท่ีผู้ เรียนสามารถท่ีจะเช่ือมโยง
เนือ้หาสารกับประสบการณ์ของพวกเขาและตดัสินความถูกต้อง คุณภาพ ความเก่ียวข้องของ
เนือ้หาสาร เชน่ 

3.1  สามารถช่ืนชม มีความพึงพอใจในการตีความเนือ้หาสารท่ีมีประเภท 
และรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั    

3.2  ประเมินคณุภาพของเนือ้หาสารจากเนือ้หาและรูปแบบ 
3.3  ตัดสินคุณค่าของเนือ้หาสารจากจากหลักทางศีลธรรม ศาสนา และ

หลกัการประชาธิปไตย 
3.4  สามารถท่ีจะโต้ตอบ ไม่ว่าจะโดยการเขียน การพิมพ์ ทางอิเล็คทรอนิคส์

ตอ่เนือ้หาสาระท่ีมีความซบัซ้อนอนัหลากหลาย       
4.  ทกัษะสร้างสรรค์ (Create Skill) เป็นทกัษะในการเขียนแสดงออกถึงความคิด

สร้างสรรค์  การใช้ค า ใช้เสียง และภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือจุดประสงค์อันหลากหลาย 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ ตดัตอ่ และแพร่กระจายเนือ้หา เชน่ 

4.1  การระดมความคดิ การวางแผน การวางและทบทวนกระบวนการ 
4.2  การใช้ภาษาพดูและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่ียวชาญในกฎของการ

ใช้ภาษา 
4.3  สร้างและเลือกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป้าหมายอย่าง

หลากหลาย 
4.4  ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารในการสร้างเนือ้หาสาร 

5.  ทักษะการมีส่วนร่วม (Participate Skill)  เป็นทักษะในการมีส่วนร่วม  เป็น
ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิพากษ์  แสดงความ
คิดเห็น  ท างานร่วมกนั  และใช้ประโยชน์จากส่ือของผู้ อ่ืนเพ่ือน าไปสู่การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารใน
ลกัษณะตา่งๆ 

5.1  ส่วนร่วมในการวิพากษ์  การแสดงความคิดเห็น  ท างานร่วมกนั และใช้
ประโยชน์จากส่ือของผู้ อ่ืนเพ่ือน าไปสูก่ารเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารในลกัษณะต่างๆ อยา่งถกูต้อง 

5.2  เปิดโอกาสให้ผู้ อ่ืนได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น  ท างานร่วมกนั
และใช้ประโยชน์จากส่ือของตนเอง 

5.3  มีปฏิสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืนในการวิพากษ์และแสดงความคิดเห็นต่อส่ือตา่งๆ 
อยา่งเปิดเผยบนพืน้ฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม 
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ในปี ค.ศ. 2003 Center for Media Literacy ได้ออกหนงัส่ือช่ือ Literacy For the 21st 

Century:  An Overview Orientation Guide To Media Literacy Education ซึ่ง เ ป็นหนัง สือท่ี มี
เนือ้หาเก่ียวกบัการจดัการเรียนสอนเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือให้แก่ผู้ เรียน และได้เผยแพร่แนวทางหรือ
คูมื่อการจดัการเรียนการสอนเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือในยุคข้อมลูข่าวสารท่ีใช้ในระบบการศกึษาของ
สหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว่า CML Media LitkitTM  ซึ่งคูมื่อนีไ้ด้อธิบายบทบาทของสถานศกึษาตอ่การ
สร้างภาวการณ์รู้เท่าทนัส่ือ  (เยาวภา  บวัเวชและมาริษา สจุิตวนิช, 2558) อ้างอิงจาก  (Thoman, 
2005: 6-7)  ไว้ดงันี ้ 

1. โรงเรียนและห้องเรียนจะต้องเปล่ียนจากสถานท่ีท่ีเก็บกกัความรู้มาเป็นเต็นท์ท่ี
พกัท่ีสามารถพกพาไปท่ีไหนก็ได้ เป็นเสมือนท่ีก าบงัซึ่งนกัเรียนสามารถท่ีจะท าการส ารวจ ท าการ
ทดลอง ค้นคว้าสิ่งตา่ง ๆ 

2. การสอนจะไม่เป็นในรูปแบบของการบรรยาย แต่บทบาทของครูจะเ ป็นผู้ ให้
ค าแนะน า สนบัสนนุ ให้แนวทาง ดแูลกระบวนการเรียนรู้ 

หลักสูตรและกิจกรรมจะต้องออกแบบให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ
ค้นคว้า โดยการเรียนรู้จากส่ือท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้มมุมอง (point of view) ท่ีมีอิทธิพลตอ่
การรับรู้ของผู้ รับสารและการรับรู้ สามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลท่ีได้รับจากอินเทอร์เน็ตนัน้ข้อมูล
ไหนท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อมลูไหนท่ีเป็นเท็จ 

จะเห็นได้วา่  การเรียนการสอนในรูปแบบเก่าไมส่ามารถน ามาปรับใช้กบัสภาพการณ์
ในยคุปัจจบุนัได้  ดงันัน้จึงต้องมีการปรับลดและเพิ่มเนือ้หาสาระวิชาท่ีจะปลกูฝังและเตรียมความ
พร้อมให้กับผู้ เรียนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ยุคปัจจุบนัได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยและ
ช่วยให้ผู้ เรียนได้มีการฝึกฝนทกัษะต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อตนเองและส่วนรวมในอนาคต  “ทกัษะการ
รู้เท่าทันส่ือ  (Media Literacy)”  เป็นอีกหนึ่งทักษะท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีผู้ เรียนในศตวรรษท่ี  21  
จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้การด าเนินชีวิตอยู่ได้ภายใต้การเปล่ียนแปลงของส่ือและเทคโนโลยีท่ีเป็นไป
อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา  ผู้ เรียนจะไม่เพียงแต่เพิ่มความรู้ท่ีเก่ียวกับเนือ้หาสาระของส่ือใน
ปัจจุบันเท่านัน้  แต่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติทักษะทัง้   5  ด้านนัน้ก็คือ  ทักษะการเข้าถึง   
ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการประเมินส่ือ  ทักษะการสร้างสรรค์  และทักษะการมีส่วนร่วม   
ซึ่งทกัษะทัง้ 5  ทกัษะนีจ้ะช่วยให้นกัเรียนเท่าทนักับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการส่ือสาร  
มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  ในการน าเสนอข้อมลูข่าวสารตา่งๆ   สามารถเลือกรับส่ือ
ตา่งๆ ท่ีมีประโยชน์และมีภยัอนัตรายท่ีแฝงตวัมากบัส่ือได้ 



  52 

จากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21  ผู้วิจยัได้น าข้อมลูไปใช้ในการ
จดัท าเนือ้หาสาระประกอบในชดุกิจกรรม 
 

3. แนวคิดเก่ียวกับชุดกิจกรรม 
3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม 

ชุดกิจกรรม หรือค าเดิมว่า ชุดการสอน มาจากค าว่า  instructional package หรือ 
learning package  ซึ่งเป็นนวตักรรมทางการศกึษาอย่างหนึ่ง  เพ่ือใช้ในการจดัการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพขึน้หรือแก้ปัญหาในการศึกษาบางอย่างตามวัตถุประสงค์ของผู้ จัดท า  ซึ่งใน
ความหมายของชดุกิจกรรม  ซึง่ได้มีนกัการศกึษาให้นิยามความหมายไว้คล้ายคลงึและแตกตา่งกนั  
ดงันี ้

กระทรวงศกึษาธิการ (2544 : 36) กลา่วถึงความหมายของชดุกิจกรรม วา่เป็นส่ือ
การเรียนรู้ ท่ีประกอบด้วยส่ือหลาย  ๆ ชนิด จัดรวมไว้เป็นชดุ เช่น คู่มือแนะน าการใช้ชุดกิจกรรม 
แหล่งอ้างอิง ใบงาน แบบฝึกกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการท าชุดกิจกรรม อาจจัดท าใน
รูปแบบท่ีบรูณาการภายในกลุ่มหรือระหวางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนบรูณาการกระบวนการ
ใช้ส่ือแตล่ะชนิดในชดุกิจกรรมให้เหมาะสมกบักาลเวลาและสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ภพ  เลาหไพบูลย์ (2552: 225) ให้ความหมายของชุดกิจกรรมไว้ว่า  เป็นการ
รวบรวมส่ือการสอนอย่างสมบูรณ์ตามแบบแผนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอน  เป็นชุด
กิจกรรมระบบประสมส าเร็จรูป  มีอุปกรณ์  ครูมือครู  เนือ้หา  รายการส่ือการสอนและ
เอกสารอ้างอิง  เพ่ือให้ครูใช้ประกอบการเรียนการสอน  

เพ็ชรัตน์  พรหมมา (2555: 23) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมว่า  คือส่ือการ
สอนท่ีครูเป็นผู้สร้างขึน้มา  ประกอบไปด้วย  จดุประสงค์  เนือ้หา  เวลา  ส่ืออปุกรณ์  กิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย  และการวดัประเมินผล  โดยรวบรวมไว้ในชดุเพ่ือให้นกัเรียนได้ศึกษา
และปฏิบตักิิจกรรมด้วยตนเอง  เกิดการเรียรู้ได้ด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ  โดย
มีครูเป็นผู้ให้ค าแนะน า  เพ่ือให้นกัเรียนได้บรรลตุามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

ภาณุวัฒน์   เปรมปรี (2556: 16) ได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ในการพฒันาคณุลกัษระในตวันกัเรียน  เป็นเอกสารก าหนด
แนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้
กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้  และการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 



  53 

นฤมิต  พงษ์พานิช (2561: 37) ให้ความหมายไว้ว่า  ชดุกิจกรรมเป็นส่ือการเรียน
การสอนท่ีครูผู้สอนสร้างขึน้เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้ศึกษาและปฏิบตัิกิจกรรม  ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง  ซึง่ชดุกิจกรรมประกอบด้วย  ใบความรู้  ชดุฝึกทกัษะ  แบบทดสอบ ซึง่จะวดัทัง้ด้านความรู้  
ทกัษะกระบวนการและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์เพ่ือให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

ทัศวรรณ รามณรงค์ (2557)  กล่าวว่า  ชุดการสอนหรือชุดกิจกรรม คือ  
การน าเอาส่ือประสมท่ีมีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ และมีความสมัพนัธ์สอดคล้องกับ
เนือ้หาวิชามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะหน่วย เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
แก่นกัเรียน ชว่ยให้นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการเรียนรู้ อยา่งมีประสิทธิภาพ  

กู๊ ด (Good Carter V, 1973) ให้ความหมายของชุดกิจกรรมว่าเป็นโปรแกรม
ทางการสอนท่ีจัดไว้โดยเฉพาะ  มีอุปกรณ์  คู่มือครู  เนือ้หา  แบบทดสอบ  มีการก าหนด
จดุมุง่หมายของการเรียนไว้อยา่งชดัเจน  นกัเรียนเป็นผู้ปฏิบตักิิจกรรมเอง  โดยมีครูเป็นผู้แนะน า 

จากการศึกษาความหมายและแนวคิดของค าว่า ชุดกิจกรรมข้างต้น  พอสรุปได้ว่า  
ชุดกิจกรรม  คือ  ชุดกิจกรรมท่ีครูผู้ สอนสร้างขึน้  เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
นกัเรียนในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีผลการเรียนท่ีดีขึน้หรือเพ่ือสง่เสริมความรู้ในเร่ืองตา่ง ๆ  
ซึ่งภายในชุดกิจกรรมประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์  เนือ้หา กิจกรรม  ส่ืออุปกรณ์และการวัด
ประเมินผล  ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือครูผู้สอนสามารถเป็นผู้จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้
ตามกิจกรรม  เพ่ือให้การเรียนกรสอนบรรลวุตัถประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

3.2 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
บญุเกือ้  ควรหาเวช (2542: 145)  แบง่ประเภทของชดุกิจกรรมไว้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1. ชุดกิจกรรมประกอบค าบรรยาย เป็นชุดกิจกรรมส าหรับผู้ สอนท่ีต้องการ  
ปพืูน้ฐานให้ผู้ เรียนส่วนใหญ่ได้รู้และเข้าใจในเวลาเดียวกัน มุ่งในการขยายเนือ้หาสาระให้ชัดเจน
ขึน้ชดุกิจกรรมแบบนีจ้ะช่วยให้ผู้สอนลดการพดูให้น้อยลง และเป็นการใช้ส่ือการสอนท่ีมีพร้อมอยู่
ในชดุกิจกรรม ในการเสนอเนือ้หามากขึน้ ส่ือท่ีใช้อาจได้แก่ รูปภาพ แผนภมูิ หรือกิจกรรมท่ีก าหนด
ไว้ เป็นต้น 

2. ชดุกิจกรรมแบบกลุม่กิจกรรม เป็นชดุกิจกรรมส าหรับให้ผู้ เรียนร่วมกนัเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ ประมาณ 5-7 คน โดยใช้ส่ือการสอนท่ีบรรจไุว้ในชดุกิจกรรมแต่ละชดุ มุ่งท่ีจะฝึกทกัษะใน
เนือ้หาวิชาท่ีเรียนและผู้ เรียนมีโอกาสท างานร่วมกัน ชุดกิจกรรมชนิดนีม้ักจะใช้สอนในการสอน
แบบกิจกรรมกลุม่ เชน่ การสอนแบบศนูย์การเรียน เป็นต้น 
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3. ชุดกิจกรรมแบบรายบุคคลหรือชุดกิจกรรมตามเอกัตภาพ เป็นชุดกิจกรรม
ส าหรับเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล คือ ผู้ เรียนจะต้องศึกษาหาความรู้ตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเองอาจเรียนท่ีโรงเรียนหรือท่ีบ้านก็ได้ส่วนมากมกัจะมุ่งให้ผู้ เรียนได้ท าความ
เข้าใจเนือ้หาวิชาท่ีเรียนเพิ่มเติมผู้ เรียนสามารถจะประเมินผลการเรียนด้วยตนเองได้ด้วยชุด
กิจกรรมชดุกิจกรรมชนิดนีอ้าจจะจดัในลกัษณะของหนว่ยการสอนสว่นย่อยหรือโมดลูก็ได้ 

ระพินทร์  โพธ์ิศรี (2550: 59). ได้แบง่ประเภทของชดุกิจกรรมได้ดงันี ้
1. ชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study package) คือ ชดุกิจกรรมท่ีสร้างขึน้โดย

มีจดุมุง่หมายให้ผู้ เรียนน าไปศกึษาด้วยตนเอง โดยไมมี่ครูเป็นผู้สอน เชน่ บทเรียนส าเร็จรูป ชดุการ
เรียนแบบคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนหรือชดุการเรียนผา่นเครือขา่ยเวิลด์ไวต์เว็บ 

2. ชุดการเรียนการสอน คือ ชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึน้โดยมีครูเป็นผู้ด าเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ เช่น       
ชดุฝึกอบรม หรือชดุการสอนตา่ง ๆ 

จากประเภทของชุดกิจกรรมท่ีได้ศึกษา  พอสรุปได้ว่า  ชุดกิจกรรมสามารถแบ่งได้
เป็น  2  ลกัษณะ  คือ  ชดุกิจกรรมท่ีจดัให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทัง้เรียนรู้แบบรายตวั
หรือเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยไม่ต้องมีครูผู้ สอน  และชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึน้โดยมีครูเป็นผู้จดั
กิจกรรมร่วมกบันกัเรียน  โดยนกัเรียนเป็นผู้ปฏิบตัแิละครูร่วมสอนและให้ค าแนะน า 

3.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จะต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง  ซึ่งมีนกัการศึกษาได้

กลา่วถึงองค์ประกอบของชดุกิจกรรมไว้ดงันี ้
บุญเกือ้  ควรหาเวช (2542: 95-96) ได้จ าแนกองค์ประกอบท่ีส าคัญไว้เป็น   

4 องค์ประกอบ คือ 
1. คูมื่อครู  เป็นคูมื่อและแผนการสอนส าหรับผู้สอนและผู้ เรียนตามชนิดของ

ชดุกิจกรรม ภายในจะชีแ้จงถึงวิธีการใช้ชดุกิจกรรมไว้อยา่งละเอียด  เชน่เป็นเลม่หรือเป็นแผน่พบั 
2. บตัรค าสัง่หรือค าแนะน า  จะเป็นสว่นท่ีบอกขัน้ตอนกิจกรรม  ประกอบด้วย

ค าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศกึษา  ค าสัง่ท่ีให้ผู้ เรียนด าเนินกิจกรรมและการสรุปบทเรียน 
3. ใบความรู้และส่ือ  ประกอบด้วยบทเรียน  โปรแกรม  สไลด์  แผ่นโปร่งใส 

หุน่จ าลอง รูปภาพ เป็นต้น 
4. แบบประเมิน  ผู้ เรียนจะท าการประเมินผลความรู้ด้วยตนเองก่อนและหลงั

เรียน  อาจเป็นแบบฝึกหดัหรือให้ท ากิจกรรม 
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สวุิทย์  มลูค าและอรทยั มลูค า (2545: 52) กล่าวว่า ชดุกิจกรรมมีองค์ประกอบท่ี
ส าคญั 4  ประการ ได้แก่ 

1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เป็นคู่มือหรือแผนการสอนส าหรับผู้สอนใช้ศึกษา
และปฏิบตัิตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดชีแ้จงไว้อย่างชดัเจน เช่น การน าเข้าสู่บทเรียนการ
จดัชัน้เรียน บทบาทของผู้ เรียนเป็นต้น  ลกัษณะของคูมื่ออาจจดัท าเป็นเลม่ หรือแผน่พบัก็ได้ 

2. บตัรค าสัง่หรือบตัรงาน เป็นเอกสารท่ีบอกให้ผู้ เรียนประกอบกิจกรรมแตล่ะ
อย่างตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ บรรจอุยู่ในชดุการสอน บตัรค าสัง่หรือบตัรงานจะมีครบตามจ านวน
กลุ่มหรือจ านวนผู้ เรียน ซึ่งประกอบด้วย ค าอธิบายในเร่ืองท่ีจะศึกษา ค าสั่งให้ผู้ เรียนประกอบ
กิจกรรม และการสรุปบทเรียน 

3. เนือ้หาสาระและส่ือการเรียนประเภทตา่ง ๆ จดัไว้เป็นรูปของส่ือการสอนท่ี
หลากหลาย อาจแบง่ได้เป็น 2 ประเภท 

3.1 ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนงัสือ วารสาร บทความ ใบความรู้ 
ของเนือ้หาเฉพาะเร่ือง บทเรียนโปรแกรม เป็นต้น 

3.2 ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สมุดภาพ
เทปบนัทกึเสียง เทปโทรทศัน์ สไลด์ วีดทิศัน์ ซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชว่ยสอน เป็นต้น 

4. แบบทดสอบ เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วัดและประเมินความรู้ด้วยตนเองทัง้
ก่อน และหลงัเรียน อาจจะเป็นแบบทดสอบชนิดจบัคูเ่ลือกตอบหรือกาเคร่ืองหมายถกูผิดก็ได้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ (2551) กล่าวถึงองค์ประกอบของชุดการสอนว่า  
ชดุการสอนไม่ว่าจะเป็นแบบกิจกรรมกลุม่หรือชดุการสอนรายบคุคลจะประกอบด้วยส่ือประสมซึง่
อยูใ่นลกัษณะเป็นวสัด ุ อปุกรณ์และวิธีการตา่ง ๆ ท่ีผู้จดัท าน ามาบรูณาการโดยใช้วิธีระบบ  เพ่ือให้
ชดุการสอนแตล่ะชดุมีประสิทธิภาพ  ซึง่จ าแนกท่ีส าคญัได้  4  สว่น  คือ 

1. คูมื่อครูหรือครู่มือการใช้ชดุการสอน 
2. ค าสัง่หรือค าชีแ้จง 
3. เนือ้หาสาระบทเรียนและส่ือ 
4. การประเมินผล 

จากการศึกษาองค์ประกอบของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ ได้มีผู้ก าหนดไว้คล้ายคลึงกัน  
พอสรุปได้ว่า  ชดุกิจกรรมควรมีองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญั  คือ  คูมื่อส าหรับครูผู้สอนหรือส าหรับ
นกัเรียน  ค าชีแ้จงในการท ากิจกรรม   เนือ้หาสาระและส่ืออปุกรณ์  แบบวดัและประเมินผล 
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3.4 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม 
ชุดกิจกรรมเป็นการเน้นกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ท่ีผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และ

พัฒนาได้ด้วยตนเอง   ชม ภูมิภาค (2524:  100)  ไ ด้จ าแนกแนวคิด และหลักการของ  
ดร.ชยัยงค์  พรมวงศ์  ไว้ดงันี ้

1.  ทฤษฎีความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  นกัการศกึษาได้น าหลกัจิตวิทยามาใช้ใน
การเรียนการสอนโดยค านึงถึงความต้องการ  ความถนดั  และความสนใจของผู้ เรียนเป็นส าคญั
บุคคลมีความแตกต่างกันหลายด้าน   กล่าวคือ  ความสามารถ  สติปัญญา  ความต้องการ   
ความสนใจ  ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และความแตกต่างอ่ืน ๆ วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ    
การจัดการสอนรายบุคคล  หรือการศึกษาตามสภาพ  การศึกษาแบบเสรี  และการศึกษาด้วย
ตนเอง  ล้วนเป็นวิธีสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีอิสระในการเรียนตามสติปัญญาความสามารถ 
และความสนใจโดยครูเป็นผู้คอยชว่ยเหลือตามความเหมาะสม 

2.  ทฤษฎีการเรียนรู้ยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้  หมายถึง  การเรียนการสอนท่ี
เปิดโอกาสให้นกัเรียน  ดงันี ้

2.1  เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนด้วยตนเอง 
2.2  การทราบผลการเรียนทนัที 
2.3  มีการเสริมแรงอนัจะท าให้นกัเรียนกระท าพฤติกรรมนัน้ซ า้หรือหลีกเล่ียง

ไมก่ระท า 
2.4  ได้เรียนรู้ไปทีละขัน้ตอนตามความสามารถและความสนใจ 
2.5  การน าเอาส่ือประสมมาใช้  หมายถึงการน าส่ือการสอนหลาย ๆ อย่าง

มาสมัพนัธ์กนัอยา่งมีคณุคา่ท่ีสง่เสริมซึง่กนัและกนัอย่างมีระบบ  ส่ือการสอนอย่างงหนึง่อาจใช้เร้า
ความสนใจในขณะอีกอย่างหนึ่งใช้เพ่ือการอธิบายข้อเท็จจริงของเนือ้หา   และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้
เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจท่ีลึกซึง้  การใช้ส่ือประสมช่วยให้ผู้ เรียนมีประสบการณ์จากประสาท
สัมผัสท่ีผสมผสาน  กับให้นักเรียนได้ค้นพบวิธีการท่ีจะเรียนในสิ่งท่ีต้องการได้ด้วยตนเองมาก
ยิ่งขึน้ 

2.6  การเอากระบวนการกลุ่มมาใช้  เดิมนัน้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นกัเรียนในห้องเรียนมีลกัษณะเป็นทางเดียวกล่าวคือ  ครูเป็นผู้น า  นกัเรียนเป็นผู้ตามนกัเรียนไมมี่
โอกาสฝึกการท างานเป็นกลุ่มท่ีจะฝึกการเคารพในความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเม่ือโตขึน้จึงท างาน
ร่วมกันไม่ได้แนวโน้มในปัจจุบันและอนาคตจะต้องน ากระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้   ทฤษฎี
กระบวนการกลุม่จงึเป็นแนวคดิทางพฤตกิรรมศาสตร์ซึง่น ามาไว้ในรูปของชดุการสอน 
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2.7  การน าวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ในการผลิตชดุการเรียนซึง่แตกตา่งไปจาก
การท าโครงการสอนในปัจจุบันตรงท่ีว่า   ชุดการสอนมีการจัดเนือ้หาวิชาให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมและวยัของผู้ เรียนรายละเอียดตา่งๆ ได้น าไปทดลองปรับปรุงจนมีคณุภาพเช่ือถือได้
แล้วจงึน ามาใช้ 

บุญเกือ้  ควรหาเวช (2542 : 92)  น าเสนอแนวคิดในการน าชุดกิจกรรมมาใช้ใน
การศกึษา  5  ข้อ  ดงันี ้

1.  ต้องน าทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยค านึงถึงความต้องการและ
ความถนดัของผู้ เรียนเป็นส าคญั 

2.  ต้องเปล่ียนวิธีการสอนจากครูเป็นส าคญั  เป็นนกัเรียนเป็นส าคญั 
3.  ใช้ส่ือการสอนท่ีครูและนกัเรียนเป็นผู้ ร่วมกนัผลิตขึน้  โดยมีแนวคดิท่ีวา่เปล่ียน

จากส่ือเพ่ือชว่ยครูสอนเป็นส่ือเพ่ือชว่ยผู้ เรียน 
4.  เพิ่มการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกับนกัเรียน  เปล่ียนการสอนเป็นหลากหลาย

ทิศทาง  รวมทัง้มีการใช้ทรัพยากรจากท้องถ่ินเข้ามาใช้ในกิจกรรม  มาร่วมกนัท ากิจกรรม  และเน้น
การจดักิจกรรมนอกห้องเรียน 

5.  เปิดโอกาสให้นกัเรียนก าหนดแนวทางในการเรียน  การประเมินผล  โดยใช้
จดุประสงค์ท่ีต้องการพฒันาเป็นหลกั 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมดังกล่าว  
สามารถสรุปได้วา่  การน าแนวคดิหรือทฤษฎีมาใช้ในการผลิตชดุกิจกรรม  จะเน้นใช้ความแตกต่าง
ระหว่างบคุคลเป็นหลกัในการสร้างความเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอน  น าหลกัจิตวิทยา
ในการเรียนรู้มาประกอบเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนในการเรียนรู้มากขึน้  มีประสบการณ์ให้ผู้ เรียน  
โดยใช้หลกัการเรียนรู้ทางภมูิทศัน์  ตลอดจนการรับรู้จากการส่ือสาร  และส่ือตา่งๆ  

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับชุดกิจกรรม  ผู้ วิจัยได้น าข้อมูลไปใช้ในการสร้างชุด
กิจกรรมเพื่อใช้ในการวิจยั  โดยวิธีการสร้าง  ก าหนดองค์ประกอบและกระบวนการจากแนวคิดของ
นกัวิชาการท่ีศกึษาได้ 

 

4. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
4.1 งานวิจัยในประเทศ 

ปกรณ์  ประจนับาน; และอนชุา  กอนพ่วง  (2558, บทคดัย่อ)  ได้ท าการพฒันาแบบ
วัดทักษะในศตวรรษท่ี 21  ด้านการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา  กลุ่มตวัอย่างเป็น
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นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  ในปีการศกึษา 
2557  จ านวน 1,100  คน  ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multistage Random 
Sampling) เคร่ืองมือเป็นแบบวัดทักษะในศตวรรษท่ี  21  ด้านการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษา 2  แบบ ได้แก่  แบบทดสอบสถานการณ์แบบปรนัย  4  ตวัเลือก  และแบบมาตร
ประมาณคา่  5  ระดบั  รวม  50  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมลูโดยหาค่าความยาก (Difficulty)  คา่อานาจ
จ าแนก  (Discrimination)  ค่าความเท่ียง (Reliability)  และค่าคะแนนมาตรฐานทีแบบการแจก
แจงปกติ (Normal Distribution T – Score)  และคะแนนมาตรฐานซี (Z - Score) ผลการวิจัย
พบวา่  

แบบวดัทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา จ าแนกออกเป็น  2  ชดุ 
ได้แก่ ชุดท่ี 1  แบบประเมินมาตรประมาณค่า  5  ระดบั จ านวน  25  ข้อ และชุดท่ี  2  ข้อสอบ
สถานการณ์  จ านวน 25  ข้อ รวม  50  ข้อ  ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน  5  คน  โดยมีความตรงเชิงเนือ้หาทกุข้อ  ผ่านการทดลองใช้กับ
นกัเรียนเพ่ือหาคา่ความยาก อ านาจจ าแนก  และความเท่ียง  พบวา่  มีคา่ความยากและคา่อ านาจ
จ าแนกตามเกณฑ์ทุกข้อ  มีค่าความเท่ียงในระดบัสูง  และสร้างเกณฑ์การประเมินผล  4  ระดบั 
ได้แก่ ระดบัดีมาก ระดบัดี ระดบัพอใช้  และระดบัปรับปรุง 

ศตพล เกิดอยู่  (2558, บทคดัย่อ)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ทศันคติ พฤติกรรม และการ
รู้เท่าทนัการใช้ แอปพลิเคชนัไลน์ของกลุ่มวยัเบบีบู้มเมอร์”   มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัการ
รับรู้  ทัง้การรับรู้ในประโยชน์ ความง่าย  และความเพลิดเพลินท่ีสง่ผลตอ่ทศันคติท่ีมีตอ่แอปพลิเค
ชนัไลน์ ศกึษาทศันคตท่ีิสง่ผลตอ่พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชนัไลน์ทัง้ในด้านจ านวนเดือนท่ีใช้
งาน  ระยะเวลาท่ีใช้งานต่อวนั จุดประสงค์หรือแรงจูงใจหลกั  และคณุสมบตัิท่ีใช้งาน  ตลอดจน
การรู้เท่าทันการใช้แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มวัยเบบีบู้มเมอร์  โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  รูปแบบส ารวจ (Survey Research)  ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
ระหวา่ง  51-69 ปี  (กลุม่วยัเบบีบ้มูเมอร์) และทัง้หมดเป็นผู้ ใช้งานแอปพลิเคชนัไลน์  จ านวน  400  
คน  โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) ทัง้ในแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) และแบบสโนว์บอล(Snowball Sampling) ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บข้อมลู (Questionnaire) ซึง่จากการตัง้สมมตฐิาน  4  ข้อ  ผลการวิจยัพบวา่  

1. การรับรู้ในประโยชน์ ความง่าย และความเพลิดเพลินในการใช้งานแอปพลิเค
ชนัไลน์มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคญักับทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ โดยเป็น
ความสมัพนัธ์ทางบวก  
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2. ทศันคตท่ีิมีตอ่การใช้งานแอปพลิเคชนัไลน์มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญักบั
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชนัไลน์ทัง้ในด้าน จ านวนเดือนท่ีใช้งาน ระยะเวลาท่ีใช้งานตอ่วนั 
จุดประสงค์หรือแรงจูงใจหลักในการใช้งาน และคุณสมบตัิท่ีใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ โดยเป็น
ความสมัพนัธ์ทางบวก 

3. พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ทัง้ในด้าน จ านวนเดือนท่ีใช้งาน 
จุดประสงค์หรือแรงจูงใจหลักในการใช้งาน และคุณสมบัติท่ีใช้งานมีความสัมพันธ์อย่างมี
นยัส าคญักบัการรู้เทา่ทนัการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ โดยเป็นความสมัพนัธ์กนัทางบวก  

4. ลักษณะประชากรกลุ่มเบบีบู้มเมอร์ท่ีแตกต่างกันในด้านเพศ อายุ และ
การศกึษาจะมีการรู้เทา่ทนัการใช้แอปพลิเคชนัไลน์ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั 

อมร  สวัสดิ์รักษ์  (2559, บทคดัย่อ)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาชุดกิจกรรม
สง่เสริมการรู้เทา่ทนัส่ือของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม่  เขต 3”  มีจดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาพฤติกรรมการรับข้อมลูจากส่ือ
ของนกัเรียน  พฤตกิรรมการรู้เทา่ทนัส่ือของนกัเรียนและเพ่ือพฒันาชดุกิจกรรมสง่เสริมการรู้เท่าทนั
ส่ือของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  
ประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3  ประชากรท่ีใช้แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  กลุ่มท่ี  1  ส าหรับการศึกษา
พฤติกรรมการรับข้อมูลจากส่ือ  ได้แก่  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  ปีการศึกษา 2557  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  
เขต 3  กลุม่ท่ี 2  ส าหรับศกึษาผลการพฒันาชดุกิจกรรมสง่เสริมการรู้เท่าทนัส่ือของนกัเรียน  ได้แก่  
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม  อ าเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม่  เคร่ืองมือท่ีใช้  ได้แก่  แบบบสอบถามเร่ืองการรับรู้และการรู้เท่าทันส่ือของ
นักเรียนและชุดกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละ  
คา่เฉล่ีย  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า  นกัเรียนมีพฤติกรรมการรับข้อมลูจากส่ือดงันี ้ ด้านความถ่ีใน
การรับข้อมลูจากส่ือแตล่ะประเภท  ล าดบัตามชัว่โมงการรับข้อมลู  พบวา่  ประเภทส่ืออินเทอร์เน็ต  
นกัเรียน  ร้อยละ  41.00  มีการรับข้อมูล  3-4  ชัว่โมง  มากท่ีสุด  ประเภทส่ือโทรทศัน์  นกัเรียน  
ร้อยละ  69.75  มีการรับข้อมลู  1-2  ชัว่โมง  มากท่ีสดุ  ประเภทส่ือหนงัสือพิมพ์  นกัเรียน  ร้อยละ  
61.00  มีการรับข้อมลูน้อยกว่า  1  ชัว่โมง  มากท่ีสดุ  และด้านเหตผุลในการรับข้อมลูจากส่ือของ
นกัรียนอนัดบัแรก  คือ  เพ่ือความบนัเทิง  รองลงมา  ได้แก่  ท าให้สงัคมยอมรับและเพ่ือแสวงหา
ข้อมลูข่าวสาร นกัเรียนมีการรู้เท่าทนัส่ือ  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปฏิบตัิมาก  และการพฒันาชุด
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กิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือของนกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  ไ ด้ชกุกิจกรรม
สง่เสริมการรู้เทา่ทนัส่ือของนกัเรียนจ านวน  4  ด้าน  9  กิจกรรม ประกอบด้วย  ด้านการเข้าถึงส่ือมี  
1  กิจกรรม  ด้านการวิเคราะห์ส่ือ  มี  3  กิจกรรม  ด้านการประเมินคา่ส่ือมี  3  กิจกรรม  และด้าน
การใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์มี  2  กิจกรรม   ซึ่งนกัเรียนมีการรู้เท่าทนัส่ือหลงัทดลองใช้ชดุกิจกรรม  
อยูใ่นระดบัปฏิบตัมิาก  สงูกวา่ก่อนทดลองใช้ชดุกิจกรรม  อยูใ่นระดบัปฏิบตัปิานกลาง 

จินตนา   ตนัสุวรรณนนท์  (2550, บทคดัย่อ)  ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ผลการฝึกอบรม
เพ่ือพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือของนกัศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต”  มีจดุมุ่งหมายเพ่ือสร้าง
ชดุฝึกอบรมส าหรับพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือของนกัศกึษา  กลุ่มตวัอย่างคือ  นกัศกึษามหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดสุิต  ระดบัปริญญาตรี  ชัน้ปีท่ี 1  ท่ีอาสาสมคัรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม  จ านวน  60  
คน  ได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแยกประเภท  (Stratified random sampling)  ตามลักษณะของ
ระดบัการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้ส่ือ  หลงัจากนัน้สุ่มนกัศึกษาในแต่ละกลุ่มให้ได้รับ
รูปแบบการฝึกอบรมท่ีแตกต่างกันไป  3  รูปแบบ  แต่ละกลุ่มมี  20  คน  โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย    
ในกลุม่จะมีนกัศกึษาท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้ส่ือสงูและต ่าในสดัสว่นท่ีเท่ากันคือ
กลุม่ยอ่ยละ  10  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้คือ  แบบวดัการรู้เทา่ทนัส่ือ  แบบวดัการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการใช้ส่ือ  และชดุฝึกอบรมเพ่ือการพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือ  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ
การวิเคราะห์หาความแปรปรวนหลายตวัแปร  3  ทางแบบวัดซ า้  (Three way MANOVA with 
Repeated Measure)  ผลการวิจยั  พบวา่ 

1. ไมมี่การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการฝึกอบรม  ระดบัการรับรู้ความสามารถ
ของตนในการใช้ส่ือและครัง้ของการวดัตอ่การรู้เทา่ทนัส่ือของนกัศกึษาในด้านการคิดวิจารณญาณ  
การตระหนักถึงผลกระทบของส่ือและการเลือกรับและใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพ  แต่พบว่ามี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครัง้ของการวดัรูปแบบการฝึกอบรมตอ่การรู้เท่าทันส่ือของนกัศกึษาในด้านการ
คิดวิจารณญาณ  ด้านการตระหนักถึงผลกระทบของส่ือด้านการเลือกรับและใช้ส่ืออย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษาท่ีได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทนัส่ือมีคะแนนเฉล่ียการ
รู้เท่าทนัส่ือสงูกว่านกัศกึษาท่ีไม่ได้รับการฝึกและรูปแบบท่ีดีท่ีสดุในการพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือของ
นกัศกึษา  คือ  การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการการรู้เทา่ทนัส่ือทัง้  3  ด้าน  คือ  ด้านการคดิ  ความรู้สกึ/
จิตใจและพฤตกิรรมร่วมกบัการฝึกท าโครงการ 

3. นกัศกึษากลุ่มท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนในการใช้ส่ือสงูมีคะแนนเฉล่ีย
การรู้เท่าทันส่ือด้านการคิดวิจารณญาณ  ด้านการตระหนักถึงผลกระทบของส่ือ  และด้านการ
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เลือกรับและใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพไม่แตกตา่งจากนกัศกึษากลุม่ท่ีมีการรับรู้ความสามารถของ
ตนในการใช้ส่ือต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

พนม  คล่ีฉายา  (2556, บทคดัย่อ)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง  “การรู้เท่าทันส่ือมวลชน
กระแสหลกัของคนกรุงเทพมหานคร”  มีวตัถปุระสงค์คือ  1)  เพ่ือส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
และระดบัการรู้เท่าทนัส่ือของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  2)  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับการรู้เท่าทันส่ือของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ใช้วิธีการวิจัย เชิงส ารวจ  (Survey 
Research)  ก าหนดกรอบการวัดการรู้เท่าทันส่ือมวลชน  4  ด้าน  คือ  ด้านความเข้าใจเนือ้หา  
การวิเคราะห์เนือ้หา  การประเมินและวิพากษ์ส่ือ  และการมีปฏิสมัพนัธ์อย่างปลอดภัยต่อเนือ้หา
ในส่ือ  ก าหนดเนือ้หาท่ีใช้ส าหรับการวัดการรู้เท่าทันส่ือมวลชน  คือ  ข่าวการเมือง  โฆษณา
นิตยสาร  ละครโทรทศัน์  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม  วดัผลแบบครัง้เดียว  (One-shot Case 
Study) กลุ่มตวัอย่างมี  3  ช่วงวยั  คือ  วยัเรียนหรือผู้ ท่ีมีอายนุ้อยกว่า  23  ปี  วยัท างานตอนต้น
และตอนปลายคือผู้ท างานทุกสาขาอาชีพท่ีมีอายุระหว่าง  23-59 ปี  และวยัผู้สูงอายุ  คือ  ผู้ ท่ีมี
อาย ุ 60  ปีขึน้ไป  รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด  617  คน  ผลการวิจยัพบวา่ 

1. พฤตกิรรมการเปิดรับส่ือมวลชน พบวา่  กลุม่ตวัอยา่งรับชมโทรทศัน์ทกุวนัเป็น
จ านวนมากท่ีสุด  และรับชมรายการประเภทข่าวมากท่ีสุด  ส่ือท่ีเปิดรองจากโทรทัศน์คือวิทยุ  
เหตผุลในการฟังวิทยเุพ่ือความบนัเทิง  ส่ือท่ีเปิดรองลงมาจากวิทยคืุอหนงัสือพิมพ์  โดยอา่นทกุวนั
มากท่ีสดุและอา่นเนือ้หาท่ีเป็นขา่ว  เพ่ือตดิตามขา่วสารสถานการณ์ 

2. ทกัษะการใช้ส่ือโดยรวม  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีทกัษะการใช้ส่ือโดยรวมอยูใ่น
ระดบัต ่า  ในแตล่ะวนัเปิดรับส่ือมวลชนเฉล่ีย  2  ประเภท  โดยท่ีจ านวนสถานีโทรทศัน์เฉล่ียท่ีรับชม
ในแตล่ะวนัคือ  3  สถานี   วิทย ุ1  สถานี  และหนงัสือพิมพ์  1  ฉบบั    

3. การรู้เทา่ทนัส่ือมวลชน  พบวา่  การรู้เทา่ทนัขา่วการเมือง  โฆษณา  และละคร
โดยรวม  4  ด้าน  ของ  3  กลุม่อายอุยูใ่นระดบัสงู  แตเ่ม่ือพิจารณาแตล่ะด้านพบว่า  กลุม่ตวัอย่าง
ทัง้  3  กลุ่มอายมีุความเข้าใจในเนือ้หา  การวิเคราะห์เนือ้หา  การประเมินและการวิพากษ์ส่ืออยู่
ในระดบัสูงถึงสูงมาก  แต่กลุ่มอายุต ่ากว่า  23  ปี  มีปฏิสัมพันธ์อย่างปลอดภัยต่อเนือ้หาในส่ือ
ระดบัต ่า  ส่วนกลุ่มอายุ 23-59  ปี  และกลุ่มอายุ  60  ปีขึน้ไป  มีปฏิสัมพันธ์อย่างปลอดภัยต่อ
เนือ้หาในส่ือระดบัปานกลาง      

เยาวภา บัวเวชและมาริษา สุจิตวนิช  (2558, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง         
“การรู้เท่าทันส่ือ : ประโยชน์และการน าไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ”                   
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาประโยชน์ในเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือของนักศึกษาและ 2) ศึกษาการ
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น าไปใช้ในเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือของนักศึกษา  ประชากร  คือ  นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม ท่ีเรียนเก่ียวกับ “การรู้เท่าทนัส่ือ”  จ านวน  86  คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (purposive sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  1  ชุด        
ท่ีสร้างและพฒันาขึน้ตามกรอบแนวคิดของการวิจยั  สถิติท่ีใช้ในงานวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ  ด าเนินการโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัมีดงันี ้ความรู้เร่ืองการรู้เทา่ทนัส่ือ  นกัศกึษามีความรู้เร่ืองการรู้เท่าทนั
ส่ือ โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั  8.84  อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 88.38  ความเข้าใจเร่ือง
การรู้เทา่ทนัส่ือ  โดยรวมมีคะแนนเฉล่ียเทา่กบั  7.45  อยูใ่นระดบัปานกลาง  คดิเป็นร้อยละ 86.63 
และประโยชน์ในเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือ  โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X = 4.23, S.D. = 0.46) 
สว่นการน าไปใช้ในเร่ืองการรู้เทา่ทนัส่ือ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (X = 4.72, S.D. = 0.45) 

อุลิชษา  ครุฑะเสน  (2556, บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เท่าทนัส่ือของแกนน าเยาวชน  โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือ
ของแกนน าเยาวชน   ศกึษากระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาการรู้เทา่ทนัส่ือของแกนน าเยาวชน  และ
สร้างแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้เท่าทนัส่ือของแกนน าเยาวชน  ด าเนินการวิจยัแบบ
ผสานวิ ธี  (Mixed Method Research)  ด้วยวิ ธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)   
โดยการศึกษาเอกสารต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องและสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ ให้
ข้อมลูส าคญั  (Key Informants)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพ ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ชนิด
กึ่งมีโครงสร้าง  การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสว่น
เก่ียวข้องในการสร้างการเรียนรู้เท่าทนัส่ือจ านวน  200  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ  
คือแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้เท่าทนัส่ือของแกนน า
เยาวชน  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบอุปนัยและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป  ผลการวิจยัพบวา่  

1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการรู้เท่าทันส่ือของแกนน าเยาวชน  แบ่งออกเป็น  2  ปัจจยั 
ได้แก่ ปัจจยัภายใน และ ปัจจยัสง่เสริม  

1.1 ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการรู้เท่าทันส่ือของแกนน าเยาวชน พบว่ามี           
3  ปัจจยั ได้แก่ 1)การคดิวิจารญาณ  2) ความตระหนกัในอิทธิพลของส่ือ  3) การรู้เทา่ทนัตนเอง  
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1.2 ปัจจัยส่งเสริมท่ีมีผลต่อการรู้เท่าทันส่ือของแกนน าเยาวชนพบว่ามี           
4  ปัจจยั ได้แก่ 1)กลุ่มเพ่ือนและกลุ่มครู  2) การเปิดรับส่ือสร้างสรรค์และการใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ส่ืออยา่งสร้างสรรค์  3) การอา่น  4) สนุทรียภาพ  

2. องค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้เท่าทันส่ือของแกนน าเยาวชน พบว่ามี             
4  องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนทศัน์การเรียนรู้  2) ผู้จดักระบวนการเรียนรู้  3) การออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย  (3.1) การเรียนรู้เชิงรุก  (3.2) กระบวนการกลุม่และการวิเคราะห์
อภิปรายแลกเปล่ียน (3.3) การมีส่วนร่วม  (3.4) การใช้ส่ือท่ีเหมาะสมในกิจกรรมการเรียนรู้  (3.5) 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  (3.6) เนือ้หาการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและบูรณาการเข้ากับวิถี
ชีวิต  (3.7) บรรยากาศการเรียนรู้แนวนอน  4) ความตอ่เน่ืองในกระบวนการเรียนรู้  

3. แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้เท่าทนัส่ือของแกนนาเยาวชน จากผล
การศึกษา พบว่ามี 4 แนวทาง ดังนี  ้1) แนวทางการฝึกคิดวิจารณญาณ 2) แนวทางการสร้าง
ภูมิคุ้มกันอิทธิพลของส่ือ 3) แนวทางการเรียนรู้จากกระบวนการผลิตส่ือ 4) แนวทางการรู้เท่าทนั
ตนเอง 

นทัธ์หทยั อบุล  (2552, บทคดัยอ่)  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์กบัการรู้เท่าทนัส่ือหนงัสือพิมพ์ และคา่น า้หนกัความส าคญัของความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ท่ีส่งผลซึ่งกันและกันต่อการรู้เท่าทันส่ือหนังสือพิมพ์  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ระดับชัน้มัธยมศึกษา  สังกัดส านักเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมุทรปราการเขต 1  จ านวน  538  คน        
ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบ  2 ขัน้ตอน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ประกอบด้วย ความสามารถในการวิเคราะห์ความส าคัญ  
ความสามารถในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ และความสามารถในการวิเคราะห์หลกัการ  และแบบ
วัดการรู้เท่าทันส่ือหนังสือพิมพ์  ประกอบด้วย  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับส่ือหนังสือพิมพ์  
ความสามารถในการวิเคราะห์ส่ือหนงัสือพิมพ์  และความสามารถในการน าส่ือหนงัสือพิมพ์มาใช้
ประโยชน์   ผลการวิจยัพบวา่   

1) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายในภาพรวม จ าแนกตามระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1, 3 และ 5  ระหว่างความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้แก่  ความสามารถใน
การวิเคราะห์ความส าคญั  ความสามารถในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์  และความสามารถในการ
วิเคราะห์หลกัการกับการรู้เท่าทนัส่ือหนงัสือพิมพ์  ได้แก่  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับส่ือหนงัสือพิมพ์  
ความสามารถในการวิเคราะห์ส่ือหนงัสือพิมพ์และความสามารถในการน าส่ือหนงัสือพิมพ์มาใช้
ประโยชน์  มีความสมัพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  ทกุคา่   
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2) คา่สหสมัพนัธ์คาโนนิคอลในภาพรวม  จ าแนกตามระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1, 
3 และ 5  ระหว่างชุดตัวแปรความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ได้แก่  ความสามารถในการ
วิเคราะห์ความส าคญั  ความสามารถในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์  และความสามารถในการ
วิเคราะห์หลักการกับชุดตัวแปรการรู้เท่าทันส่ือหนังสือพิมพ์  ได้แก่ ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับส่ื อ
หนังสือพิมพ์  ความสามารถในการวิเคราะห์ส่ือหนังสือพิมพ์  และความสามารถในการน าส่ือ
หนังสือพิมพ์มาใช้ประโยชน์  มีค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ  .541,.706,.477 และ .563, ตามล าดับ  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01   

3) ค่าสัมประสิทธ์ิโครงสร้างระหว่างความสามารถในการคิดวิเคราะห์กับการ
รู้เท่าทนัส่ือหนงัสือพิมพ์ ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาในภาพรวมและจ าแนกตามระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปี ท่ี 1, 3 และ 5  พบว่า  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  ได้แก่  ความสามารถในการวิเคราะห์
ความส าคญั  ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์  และความสามารถในการวิเคราะห์
หลักการ มีน า้หนักความส าคัญในการส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคอล (U1 ) และการรู้เท่าทันส่ือ
หนังสือพิมพ์  ได้แก่  ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับส่ือหนังสือพิมพ์ ความสามารถในการวิเคราะห์ส่ือ
หนงัสือพิมพ์ และความสามารถในการน าส่ือหนงัสือพิมพ์มาใช้ประโยชน์  มีน า้หนกัความส าคญัใน
การสง่ผลตอ่ตวัแปรคาโนนิคอล ( 1 V ) 

พีระ  จิรโสภณและคณะ  (2559, บทคดัยอ่)  ได้ท าการวิจยัเร่ืองความรู้เทา่ทนัส่ือสาร
ยุคดิจิทลักับบทบาทในการก าหนดแนวทางการปฏิรูปการส่ือสารในสงัคมไทย  เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ  มีกลุ่มตวัอย่างคือ  ประชากรในกรุงเทพมหานครอายุ   18  ปีขึน้ไป  จ านวน  400  คน  
ร่วมกบัการจดักลุ่มอภิปรายโดยเชิญผู้ทรงคณุวฒุิผู้ เช่ียวชาญด้านส่ือและการรู้เท่าทนัส่ือและการ
ส่ือสารมาร่วมให้ความคิดเห็นเพ่ือประมวลองค์ความรู้  แนวคิดและการด าเนินการเร่ืองการรู้เท่า
ทนัส่ือ  มีจดุประสงค์คือ  เพ่ือประมวลแนวคิด องค์ความรู้และการด าเนินการเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือ
และการส่ือสารในประเทศไทยจากผู้ทรงคณุวฒุิ   ส ารวจลกัษณะทางประชากรศาสตร์  พฤตกิรรม
การเปิดรับและการใช้ส่ือ  ระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารของกลุ่มตวัอย่าง  และศึกษาแนวทางใน
การสง่เสริมบทบาทความเป็นพลเมืองและการขบัเคล่ือนการรู้เท่าทนัการส่ือสารเพ่ือการปฏิรูปการ
ส่ือสารในสงัคมไทย 

กวิสรา ทองดี (2557, บทคดัย่อ) ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาระดบัการรู้เท่าทันส่ือ 
โดยใช้ชดุฝึกอบรมแบบผสานความจริงเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาส าหรับเด็กและเยาวชน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัการรู้เทา่ทนัส่ือและส ารวจความต้องการชดุฝึกแบรมแบบผสานความ
จริง เพ่ือหาคุณภาพของส่ือชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริง เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  
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เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริง  ผลจากการวิจยั
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีคา่คะแนนและระดบัการรู้เท่าทนัส่ือส่วนใหญ่มีระดบัการรู้เทา่ทนัส่ือในระดบั
ท่ี 1 รองลงมาคือ การรู้เท่าทนัส่ือในระดบัท่ี 2 และมีความต้องการเรียนรู้จากส่ือชุดฝึกอบรมแบบ
ผสานความจริงในระดบัมาก ส าหรับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน สว่นความพงึพอใจของผู้ เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสดุ สรุปได้วา่ การพฒันาระดบั
ความรู้เท่าทนัส่ือ โดยใช้ชดุฝึกอบรมแบบผสานความจริง เร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา ส าหรับเด็ก
และเยาวชนมีคณุภาพดีมาก สามารถน าไปใชไ่ด้จริง 

บุปผา เมฆศรีทองค า (2555, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย เ ร่ือง มุมมองของนัก
ศึกษานิเทศศาสตร์ต่อการรู้เท่าทันส่ือโซเชียลมีเดีย โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จ านวน  15 คน ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หาเพ่ือ
สงัเคราะห์มุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อการรู้เท่าทันส่ือโซเชียลมีเดีย ผลการสงัเคราะห์
พบว่าการรู้เท่าทนัส่ือโซเชียลมีเดียมีความส าคญั เพราะท าให้ไม่ตกเป็นทาสหรือเคร่ืองมือของส่ือ
โซเชียลมีเดีย/ไมถ่กูครอบง าทางความคิด สว่นแนวทางในการสง่เสริมการรู้เท่าทนัส่ือโซเชียลมีเดีย
มี 3 แนวทาง คือ 1) ครอบครัว โดยท าหน้าท่ีให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียอย่าง
ลึกซึง้/ให้ค าแนะน าหรือความรู้การใช้ส่ือโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิด  2) สถาบนัการศึกษา โดยท า
หน้าท่ีสอนแทรกเนือ้หาการรู้เท่าทนัส่ือโซเชียลมีเดียเข้าไปในการเรียนการสอนหรือบทเรียน และ  
3) ส่ือมวลชน โดยท าหน้าท่ีรณรงค์การใช้ส่ือโซเชียลมีเดียในทางท่ีถกูต้องอยา่งมีสติ 

กลุฤดี  รัศมีสวสัดิ์ (2557, บทคดัย่อ)  ได้ท าการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ก่อนและหลังการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์และการสอนแบบปกติ  และเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และการสอน
แบบปกติ  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเรียนวิทยาศาสตร์  
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2555  โรงเรียนบ้านท่ามิหร า  สงักดัองค์การบริหารสวนจงัหวดัพัทลุง  
จ านวน  2  ห้องเรียน  นักเรียน  76  คนได้มาโดบวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster Random 
Sampling)  โดยใช้โรงเรียนเป็นหนว่ยของการสุม่  ตอ่มาใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย  (Simple Random 
Sampling)  โดยวิธีการจบัสลากห้องเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ  ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
แผนการจดัการเรียนรู้แบบใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับแบบการสอนแบบปกติ  แบบทดสอบวดั
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การวิเคราะห์ข้อมลู
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ใช้คา่เฉล่ีย  X   สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  SD  การทดสอบคา่ที  (t-test for Independent Sample)  
และ (t-test for Dependent Sample)  ผลการวิจยัพบวา่ 

1.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์และการสอนแบบปกติหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตล่ะด้านมีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั  .01  ในทกุด้าน 

2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์และการสอนแบบปกติหลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แตล่ะด้านมีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั  .01  ในทกุด้าน 

3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบวา่  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
แตล่ะด้านของการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าการสอนแบบปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  ในทกุด้าน 

4.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบวา่  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนแบบปกติ
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .01  ในทกุด้าน 

4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
พอตเตอร์  (Potter, 2005)  ได้ท าการพัฒนาองค์ความรู้ เร่ือง การรู้เท่าทันส่ือ         

จากการศึกษาพบว่า ทักษะการอ่านออกเขียนได้  เป็นทักษะหนึ่งท่ีจะน าไปสู่การรู้เท่าทันส่ือ  
กลา่วคือ  ทกัษะการอา่นเปรียบได้กบัเคร่ืองมือในการสะสมเพิ่มพนูพืน้ฐานความรู้ของแตล่ะบุคคล  
ผู้ ท่ีมีทกัษะการอา่นออกเขียนได้ในระดบัสงูจะสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจส่ือได้ดี  ก็จะท าให้
มีระดบัการอา่นส่ือออกได้สงูตามไปด้วย (มีระดบั Media Literacy สงู)  บคุคลเหลา่นัน้จะสามารถ
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เข้าใจในเนือ้หาส่ือได้ดี และมีการตดัสินใจท่ีดีขึน้ว่าจะเลือกเช่ือหรือไม่เช่ือเนือ้หาจากส่ือเหล่านัน้
ได้มากน้อยเพียงใด  ไปจนถึงสามารถในการใช้ส่ือเพ่ือให้สมัฤทธ์ิผลตามวตัถปุระสงค์ของตนเองได้ 

บักกิงแฮม  (Buckingham; The Media Literacy of Chidren and Young People 
2004 : 116)  ได้รวบรวมงานวิจยัของศูนย์การศึกษาเด็ก เยาวชนและสถาบนัส่ือทางการศึกษา 
(Ofcom) มหาวิทยาลัยลอนดอนท่ีศึกษาเก่ียวกับการรู้เท่าทันส่ือของเด็กและวัยรุ่น  จากข้อ
สนันิษฐานท่ีเช่ือว่า “เด็กและวยัรุ่นในปัจจุบนัมีการพฒันาทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือมากกว่าในอดีต 
และยงัมีมากกวา่พอ่แมข่องพวกเขาเอง”  โดยใช้วิธีการวิจยัแบบภาคสนาม (Field Research) และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observational Research)  โดยศึกษาจากพฤติกรรมการใช้ส่ือ  
4 ประเภท  ได้แก่ ส่ือโทรทัศน์ ส่ือวิทยุ ส่ืออินเตอร์เน็ต และโทรศพัท์มือถือ ในการศึกษาครัง้นี  ้  
Ofcom ได้นิยามค่าการรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) ว่าประกอบไปด้วยความสามารถของผู้ รับ
สารใน 3  มิตด้ิวยกนัคือ ความสามารถในการเข้าถึงส่ือและเนือ้หาสาร (Access) ความสามารถใน
การท าความเข้าใจกบัเนือ้หาสาร (Understand) และความสามารถในการสร้างเนือ้หาเพ่ือส่ือสาร  
(Create) ในบริบทท่ีหลากหลาย โดยผลของการศกึษาเก่ียวกับความสามารถทัง้  3  ด้านของเด็ก
และวยัรุ่นออกมาเป็นดงันี ้

1. ความสามารถในการเข้าถึงส่ือโทรทัศน์และเนือ้หาสาร (Access) เด็กมี
ความสามารถในการเข้าถึงทุกส่ือท่ีมีเนือ้หาสารตรงกับความต้องการ  รวมทัง้สามารถหลีกเล่ียง
เนือ้หาท่ีไม่ตรงกับความต้องการได้  โดยเด็กและวัยรุ่นสามารถท่ีจะเข้าถึงส่ือโทรทัศน์เพ่ือให้ได้
ประโยชน์ตรงตามความต้องการ (Functional Literacy) โดยกลุม่เดก็โตท่ีเร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่นจะสามารถ
เลือกและตดัสินใจด้วยตนเองในการเข้าถึงเนือ้หาจากส่ือโทรทัศน์  รู้ตารางการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์ท่ีมีรายการท่ีตนช่ืนชอบ และตระหนักรู้ถึงกฎเกณฑ์การใช้ ทางด้านเทคนิค 
(Regulatory Mechanism) และระบบการแนะน า (Systems of Guidance) 

2.  ความสามารถในการท าความ เ ข้ า ใจกับ เ นื อ้หารายการ โทรทัศ น์  
(Understanding) เป็นความสามารถในการจัดการเพ่ือสร้างความเข้าใจกับเนือ้หาสารจากส่ือ
โทรทศัน์ท่ีรับเข้ามา โดยผลการศึกษาพบว่า เด็กและวยัรุ่นมีความเข้าใจใน “ภาษาของโทรทัศน์” 
(Television Language) หรือเข้าใจความหมายตา่ง  ๆ จากภาพท่ีได้เห็น และยงัสามารถแยกแยะ
ความแตกตา่งระหวา่งเร่ืองท่ีแตง่ สร้าง หรือจินตนาการขึน้จากภาพในโทรทศัน์ เชน่ละคร กบัความ
เป็นจริงในสังคมได้ เช่น ข่าว สารคดี เป็นต้น (Representation and Reality) ซึ่งเป็นผลมาจาก
พฒันาการทางความคิดและพฒันาการทางสงัคมท่ีเติบโตไปตามชว่งวยั รวมทัง้ยงัสามารถท าการ
ตดัสินอย่างวิพากษ์วิจารณ์ (Critical Judgment) เก่ียวกับความรุนแรงท่ีมาจากเนือ้หาสารทาง
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โทรทศัน์ และเด็กสามารถสรุปลกัษณะและแรงจูงใจของการกระท าของตวัละครต่าง  ๆ ท่ีแสดง
ออกมาได้ว่าสิ่งท่ีตัวละครพูดกับความหมายท่ีซ่อนอยู่มีความแตกต่างกัน โดยใช้รูปแบบและ
ความสามารถของการรู้เท่าทนัส่ือ นอกจากนี ้เด็กยงัสามารถผสมผสานและถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองแนวคิดและการเล่าเร่ือง (Point of View and Narrative) ข้ามผ่านระหว่างส่ือตา่ง ๆ
ได้  

3. ความสามารถในการสร้างเนือ้หาเพ่ือส่ือสาร (Create) เป็นความสามารถท่ี
ส่วนใหญ่จะพบในการใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตโดยผลการวิจยัยงัมีข้อเสนอแนะด้วยว่า “การส่งเสริมและ
สนบัสนนุการศกึษาเร่ืองความรู้เทา่ทนัส่ือในเด็กอาจจะเป็นกลวิธี ท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่าการปิด
กัน้หรือการปอ้งกนั (Blocking or Filtering)” 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและนอกประเทศ   ผู้วิจยัได้น าข้อมลู
ไปใช้ในการอ้างอิงการอภิปรายผลการวิจยั 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี ้

1. การก าหนดกลุม่ประชากรและการเลือกกลุม่ 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
3. วิธีด าเนินการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน 
เซนต์คาเบรียล  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2561  จ านวน  1,250  คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  จ านวน  50  คน  

โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
จากนัน้ผู้วิจยัใช้วิธีการจบัสลากกลุม่ตวัอยา่งมา  1  ห้องเรียน 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ประกอบด้วย 

1.  ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 
2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้เร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทักษะการ

สร้างสรรค ์
3.  แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น   
4.  แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะ

การสร้างสรรค ์
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การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  มีขัน้ตอนดงันี ้
1.  ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์   

การสร้างชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือมีขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพ  ดงันี ้
1.1  ศกึษาเอกสารแนวคดิและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้เทา่ทนัส่ือ  แนวคดิ

เก่ียวกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21  ในด้านของการรู้เทา่ทนัส่ือ 
1.2  น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาวิเคราะห์แนวคิดและงานวิจยัมาสร้างกรอบ

แนวคิดในการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือ  โดยใช้แนวคิดการรู้เท่าทันส่ือในศตวรรษท่ี 21  ในด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์  จาก  ปกรณ์  ประจันบาน  และ อนุชา  กอนพ่วง (2558: 33-37) ,  
อษุา บิก้กิน้ส์ (2555)  พีระ จิรโสภณและคณะ (2559) น ามาสงัเคราะห์นิยามและองค์ประกอบของ
ทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือ  และน าผลจากการสงัเคราะห์มาสร้างเป็นพฤตกิรรมบง่ชี ้ ได้ดงันี ้   
 
ตาราง 3 พฤตกิรรมบง่ชีจ้ าแนกตามองค์ประกอบของทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือ 
 

องค์ประกอบ นิยาม พฤตกิรรมบง่ชี ้

ทกัษะการสร้างสรรค์ ความสามารถของนัก เ รี ยน ร ะดับ
มธัยมศกึษาเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ
และพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการรู้จัก
การท างานร่วมกนั มีการวางแผน  เรียบ
เรียง  ออกแบบและแก้ไขส่ือ  สามารถใช้
ภ าษา เ ขี ยนและภาษาพูดอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพตามหลักภาษาศาสตร์ 
และสามารถสร้างสรรค์  เลือกภาพมาใช้
ประกอบการสร้างส่ือได้ตามเปา้หมายท่ี
ก าหนดไว้  สามารถเลือกรับส่ือ ค้นคว้า
หาข้อมลูจากส่ือ ผ่านทางช่องทางตา่ง ๆ 
ท่ีหลากหลาย และน าข้อมูล ท่ีไ ด้มา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบและเลือกใช้ให้
ตรงตามวตัถปุระสงค์  

1)   มี กา รท า ง าน ร่ วมกัน  
มีการวางแผน  เ รียบเรียง  
ออกแบบและแก้ไขส่ือ   
2)  ใช้ภาษาเขียนและภาษา
พูดอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักภ าษาศาสต ร์  แ ล ะ
สามารถสร้างสรรค์  เลือก
ภาพมาใช้ประกอบการสร้าง
ส่ื อ ไ ด้ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ท่ี
ก าหนดไว้   
3)  เลือกรับส่ือ ค้นคว้าหา
ข้ อมู ล จ าก ส่ื อ  ผ่ า นท า ง
ช่องทางตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย 
แ ล ะ น า ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ เปรียบเทียบและ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ นิยาม พฤตกิรรมบง่ชี ้

ทกัษะการสร้างสรรค์ รวมทัง้ใช้เทคโนโลยีในการผลิต แก้ไข
และเผยแพร่ส่ือท่ีได้ผ่านการวางแผน  
เขียนบท หรือค้นคว้าหาข้อมูล  เพ่ือ
น ามาประกอบตามเทคโนโลยีเพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย
ความสร้างสรรค์และมีจริยธรรม  และ
น าเสนอข้อมูลหรือเนื อ้หาด้วยส่ือ
อย่ า งตรง ไปตรงมา   และอยู่ บน
พืน้ฐานของความรับผิดชอบและการมี
จริยธรรมของตนเอง  โดยใช้ช่องทาง
แล ะ เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี เ หม า ะสม แล ะ
หลากหลายรูปแบบ  มีส่วนร่วมกบัส่ือ  
โดยแสดงความคิดเห็นของตนเอง
อย่างเทคโนโลยีในการผลิต แก้ไขและ
เ ผ ย แ พ ร่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ใ น ก า ร
วิพากษ์วิจารณ์ต่อข้อมูลสารสนเทศท่ี
ตนเองได้เปิดรับ 

เ ลื อ ก ใ ช้ ใ ห้ ต ร ง ต า ม
วตัถปุระสงค์ 
4)  ใช้เทคโนโลยีในการผลิต 
แก้ไขและเผยแพร่ส่ือท่ีได้ผ่าน
การวางแผน  เขียนบท หรือ
ค้นคว้าหาข้อมูล  เพ่ือน ามา
ประกอบตามเทคโนโลยีเพ่ือ
วตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ด้วยความสร้างสรรค์และมี
จริยธรรม 
5)  น าเสนอข้อมูลหรือเนือ้หา
ด้วยส่ืออย่างตรงไปตรงมา  
และอยู่บนพืน้ฐานของความ
รับผิดชอบและการมีจริยธรรม
ของตนเอง  โดยใช้ชอ่งทางและ
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  
6)  มีส่วนร่วมกบัส่ือ  โดยแสดง
ความคิดเห็นของตนเองอย่าง
ส ร้ า งสร ร ค์ ในการวิ พ าก ษ์  
วิจารณ์ต่อข้อมูลสารสนเทศท่ี
ตนเองได้เปิดรับ 

 
1.3  ออกแบบขัน้ตอนของการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือเป็น  2  ระยะคือ   

ระยะท่ี 1  การให้ความรู้เร่ืองการรู้เทา่ทนัส่ือ  มุง่พฒันาการรู้เทา่ทนัส่ือด้วยกิจกรรม  ระยะท่ี 2  การ
ท าโครงการ  เพ่ือให้นักเรียนได้น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ท าส่ือสร้างสรรค์เพ่ือการรู้เท่าทันส่ือและ
น าเสนอเผยแพร่ส่ือท่ีได้ท า  ซึง่สรุปเป็นภาพรวมของกิจกรรม  ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4  แผนการจดักิจกรรมรายชัว่โมงตามพฤติกรรมบ่งชีจ้ าแนกตามองค์ประกอบของทกัษะ
การรู้เทา่ทนัส่ือ 
 
ชั่วโมงที่ เนือ้หา / กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งชี ้

ระยะท่ี 1  การรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 
ขัน้การปฐมนิเทศ  (50 นาที) 

1 - ชีแ้จงขัน้ตอนการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้นกัเรียนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกใน Facebook  กิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือ  เพ่ือใช้
เรียนรู้และทบทวนความรู้เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ  

- อธิบายวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ในกิจกรรม 
- นกัเรียนท าแบบทดสอบและแบบวดัทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือ
ก่อนเรียน 

 

ขัน้การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม  5  กิจกรรม   
2 รู้เทา่ทนัส่ือ...คืออะไร    (50 นาที) ข้อท่ี 1, 2 
3 สายลบันกัสืบขา่ว   (50 นาที) ข้อท่ี 1, 2, 3, 5 
4 คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ   (50 นาที) ข้อท่ี 1, 2, 3, 5, 6 
5 ความเหมาะสมของ Webpage   (50 นาที) ข้อท่ี 1, 2, 5, 6 
6 รู้เทา่ทนักฎหมายคอมพิวเตอร์  (50 นาที) ข้อท่ี  4, 6 

ระยะท่ี 2  การผลิตส่ืออยา่งสร้างสรรค์   
ขัน้การสร้างสรรค์ผลงาน     (100 นาที) 
7 - 8 - ให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างส่ือโดยการท า info graphic  

จาก PowerPoint   
- น าความรู้ท่ีได้จากการเรียนเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือ มาพฒันา

ส่ือตามขัน้ตอนการสร้างสรรค์ส่ือ  
1. การท างานร่วมกนั  วางแผน  เรียบเรียง  ออกแบบ

และแก้ไขส่ือ   
2. การใช้ภาษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถ

สร้างสรรค์เลือกภาพมาใช้ได้ตามเปา้หมาย 
3. การเลือกรับส่ือ ค้นคว้าหาข้อมลู 

ข้อท่ี 1, 2, 3, 4 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ชั่วโมงที่ เนือ้หา / กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรมบ่งชี ้

7 – 8 
(ตอ่) 

4. การใช้เทคโนโลยีในการผลิต  แก้ไขและเผยแพร่ส่ือ 
5. การน าเสนอข้อมลูหรือเนือ้หาอยา่งตรงไปตรงมา 
6. มีสว่นร่วมกบัส่ือในการแสดงความคดิเห็น   

- แบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่เพ่ือร่วมกนัผลิตส่ือตามหวัข้อท่ี
ได้รับมอบหมาย 

- นกัเรียนน าเสนอแผนการสร้างสรรค์ส่ือ 

ข้อท่ี 1, 2, 3, 4 

ขัน้การน าเสนอผลงาน    (50 นาที) 
9 - นกัเรียนน าเสนอผลงานของกลุม่ เพื่อให้เพ่ือนๆ ได้ชมผลงาน

ของกลุม่อ่ืนๆ  
- นกัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในผลงานของผู้ อ่ืน  รวมทัง้รับ
ฟังความเห็นของผู้ อ่ืนตอ่ผลงานของตนเอง 

ข้อท่ี  5, 6 

ขัน้การสรุป      
10 - ผู้สอนและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  

- นกัเรียนท าแบบทดสอบและแบบวดัทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือแบบ
ออนไลน์  ครูประเมินพฤตกิรรมนกัเรียนหลงัการการเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อน าผลมาเปรียบเทียบพฤตกิรรมการรู้เทา่ทนัส่ือ
ของนกัเรียนระหวา่งก่อนและหลงั 

 

 
1.4  ด าเนินการสร้างชดุกิจกรรมท่ีได้ออกแบบไว้  โดยจดัท าเป็นแผนการจดั

กิจกรรม  ซึ่งในแต่ละแผนกิจกรรมประกอบด้วย (1) ช่ือกิจกรรม  (2) ระยะเวลา  (3) จุดประสงค์
การเรียนรู้  (4) สาระส าคญั  (5) ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้  (6) กิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้   

1.5  น าชุดกิจกรรมท่ีสร้างเสร็จแล้ว น าเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุง  แก้ไข  ตามค าแนะน า 
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1.6  น าชุดกิจกรรมไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) หาคา่ดชันีความสอดคล้อง  (Index of Item Congruence : 
IOC)  โดยผา่นแบบประเมินคณุภาพ  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงันี ้  

+1  สอดคล้อง    0  ไมแ่นใ่จ -1   ไมไ่ด้สอดคล้อง   
ถ้าได้ค่า  .60  ขึน้ไปถือว่าใช้ได้  และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ เ ช่ียวชาญ  จึงจะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล  ซึ่งจากผลการประเมินจาก
ผู้ เช่ียวชาญพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ  0.67 – 1.00   จึงน าชุด
กิจกรรมไปใช้ได้  

1.7  เก็บรวบรวมข้อมลูและน าผลมาวิเคราะห์ 
2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้เร่ืองการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการ

สร้างสรรค ์
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  มีขัน้ตอนการสร้างและหา

คณุภาพ  ดงันี ้
2.1. ศกึษาเอกสารแนวคิด  เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทนั

ส่ือ  การการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.2  น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์  วิเคราะห์  และสงัเคราะห์นิยาม

และองค์ประกอบของทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านการสร้างสรรค์  จากแนวคดิของนกัวิชาการและ
งานวิจยัตา่งๆ  มาพฒันาเป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้ได้ข้อค าถามท่ีครอบคลุม
ตามพฤติกรรมบ่งชีท่ี้ต้องการศึกษา ตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั จ านวน  6  องค์ประกอบ  
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั  4  ตวัเลือก  มีตวัเลือกท่ีถกูเพียงข้อเดียว  จ านวน   45   ข้อ  ท าถกูได้
ข้อละ 1 คะแนน  ท าผิดหรือไมต่อบได้ 0 คะแนน 

2.3  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนน าเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุง  แก้ไข  ตามค าแนะน า  

2.4  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

2.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านการพิจารณาของ
ผู้ เช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคล้อง  (Index of Item Congruence : IOC) ของค าถามเป็น
รายข้อ  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงันี ้  
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+1  หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามสอดคล้องกบัเนือ้หา     
0    หมายถึง  ไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามสอดคล้องกบัเนือ้หา 
-1   หมายถึง  แนใ่จวา่ข้อค าถามไมส่อดคล้องกบัเนือ้หา 
ถ้าได้คา่  0.60 – 1.00  ขึน้ไปถือว่าใช้ได้  จึงจะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล

ได้  ซึง่ได้คา่ความสอดคล้องของข้อค าถามแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์คือ 
มีค่าระหว่าง 0.67 – 1.00  ทัง้หมด  45  ข้อผู้ วิจัยท าการคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตัง้แต ่0.67  ขึน้ไป  เพ่ือน ามาใช้จริง  18  ข้อ  โดยเลือกข้อค าถามตามองค์ประกอบของ
พฤตกิรรมบง่ชี ้ 6  องค์ประกอบ  ๆ ละ  3  ข้อ 

2.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวฒุิภาวะเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือแล้ว  ในงานวิจยันี ้
เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  3   ปีการศกึษา 2561 จ านวน  30  คน   

2.7  น าคะแนนทดสอบท่ีได้จากกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์หาคา่ความยากง่าย  
(P)  ต้องอยู่ในเกณฑ์  0.20 – 0.80  จึงจะน าไปใช้  และค่าเ ท่ี เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง   
0.40 - 0.60  ซึ่งค่าท่ีได้ในการทดลองอยู่ระหว่าง  0.36 – 0.78  มีความเหมาะสมใช้ได้ทุกข้อ   
และค่าอ านาจจ าแนก เป็นรายข้อ  โดยหาจากสหสัมพันธ์แบบไบซีเรียล (Biserial Correlation) 
(ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2545 : 214)  ซึง่คา่ท่ีได้อยูร่ะหวา่ง  0.24 – 0.68  แล้วน ามาหา

ค่าความ เ ช่ื อมั่น   ( reliability)   โดยใ ช้สูตรสัมประสิท ธ์ิ แอลฟา  (alpha coefficient; )  
ของครอนบาค (Cronbach อ้างอิงจาก ประเวศน์  มหารัตน์สกุล : 2557, 170)  ถ้าได้ค่า .80   
ขึน้ไปถือวา่มีความนา่เช่ือถือ  ซึง่จากการน าไปทดลองได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  0.84   

2.8  น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านการตรวจสอบแล้วไป
ใช้กบักลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นี ้

3.  แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น   

การสร้างแบบวดัทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือ  มีขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพ  ดงันี ้
3.1. ศกึษาเอกสารแนวคิด  เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการรู้เท่าทนั

ส่ือ  แนวคดิเก่ียวกบัทกัษะในศตวรรษท่ี 21  ในด้านของการรู้เทา่ทนัส่ือ 
3.2  น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์  และสังเคราะห์นิยามและ

องค์ประกอบของทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านการสร้างสรรค์  มาออกแบบแบบวดัให้ได้ข้อค าถาม
ท่ีครอบคลุมตามพฤติกรรมบ่งชีท่ี้ต้องการศึกษา ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  จ านวน  6  
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องค์ประกอบ  50  ข้อ ตามนิยามศพัท์เฉพาะขององค์ประกอบและพฤติกรรมบ่งชีข้องทกัษะการ
รู้เท่าทนัส่ือ ด้านทกัษะการสร้างสรรค์   เป็นแบบวดัมาตรประมาณค่า  ( rating scale)  5  ระดบั  
ดงันี ้

5  คะแนน   หมายถึง   ระดบัการปฏิบตัิในรายการนัน้มากท่ีสดุ  
4  คะแนน   หมายถึง   ระดบัการปฏิบตัิในรายการนัน้มากหรือบอ่ยครัง้ 
3  คะแนน   หมายถึง   ระดบัการปฏิบตัิในรายการนัน้ปานกลางหรือ 
2  คะแนน   หมายถึง   ระดบัการปฏิบตัิในรายการนัน้น้อยหรือบางครัง้ 
1  คะแนน   หมายถึง   ระดบัการปฏิบตัิในรายการนัน้น้อยท่ีสดุ  
เกณฑ์ในการแปลผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉล่ีย  5  ระดบั ดงันี ้ 

(บญุชม ศรีสะอาด, 2553) 
คา่เฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง มีระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย  3.51 – 4.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อย 
คา่เฉล่ีย  1.00 – 1.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

3.3.  น าแบบวัดทักษะน าเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ
ถกูต้องเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุง  แก้ไข  ตามค าแนะน า  

3.4  น าแบบวดัทักษะไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) และด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

3.5  น าแบบวดัทกัษะท่ีผ่านการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญมาหาคา่ดชันีความ
สอดคล้อง  (Index of Item Congruence : IOC) ของค าถามเป็นรายข้อ  โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ดงันี ้  

+1  สอดคล้อง    0  ไมแ่นใ่จ -1   ไมส่อดคล้อง 
ถ้าได้คา่  0.60 – 1.00  ขึน้ไปถือว่าใช้ได้  จึงจะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล

ได้  ซึ่งได้คา่ความสอดคล้องของข้อค าถามแบบวดัทักษะอยู่ในเกณฑ์คือ อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  
ผู้ วิจยัท าการคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้องตัง้แต่  0.67  ขึน้ไป  เพ่ือน ามาใช้จริง  
20  ข้อ 
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3.6  น าแบบวดัทกัษะไปทดลองใช้กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีวุฒิ
ภาวะเก่ียวกับการรู้เท่าทนัส่ือแล้ว  ในงานวิจยันีเ้ป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา 
2561 จ านวน  30  คน  แล้วน ามาหาคา่ความเช่ือมัน่  (reliability)  ทัง้ฉบบั โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิ

แอลฟา (alpha coefficient; ) ของครอนบาค  (Cronbach อ้างอิงจาก ประเวศน์  มหารัตน์สกลุ 
: 2557, 170)  ถ้าได้ค่า  .80  ขึน้ไปถือว่ามีความน่าเช่ือถือ  จึงจะน าไปใช้ได้  ซึ่งจากการน าไป
ทดลองได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ  0.97  มีค่ามากกว่า .80  แสดงว่าแบบทดสอบมีความเช่ือมั่น   
จงึน าไปใช้ได้ 

3.7  น าแบบวดัทกัษะท่ีผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่น
แล้ว จดัท าเป็นแบบวดัทกัษะก่อนและหลงัการใช้ชุดกิจกรรม ไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างของการวิจัย
ครัง้นี ้

4.  แบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะ
การสร้างสรรค ์

การสร้างแบบวดัความพงึพอใจ  มีขัน้ตอนการสร้างและหาคณุภาพ  ดงันี ้
4.1  ศกึษาค้นคว้าเอกสาร  งานวิจยั  บทความและต าราตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

หลกัการสร้างแบบวดัความพงึพอใจ  เพ่ือรวบรวมความรู้และแนวคดิมาก าหนดขอบเขต 
4.2  น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์  มาสร้างแบบวัดความพึงพอใจ

ของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์   จ านวน 15  ข้อ  โดยใช้
แบบประเมิน เป็นเป็นแบบวดัมาตรประมาณคา่  (rating scale)  5 ระดบั  ดงันี ้

5  คะแนน   หมายถึง  มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
4  คะแนน   หมายถึง  มีความพงึพอใจมาก 
3  คะแนน   หมายถึง  มีความพงึพอใจปานกลาง 
2  คะแนน   หมายถึง  มีความพงึพอใจน้อย 
1  คะแนน   หมายถึง  มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
 ผู้ วิจัยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉล่ียของคะแนนจากแบบวัดความพึง

พอใจ  ดงันี ้
คา่เฉล่ียอยูร่ะหว่าง  4.50-5.00  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ียอยูร่ะหว่าง  3.50-4.49  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจมาก 
คา่เฉล่ียอยูร่ะหว่าง  2.50-3.49  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
คา่เฉล่ียอยูร่ะหว่าง  1.50-2.49  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจน้อย 
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คา่เฉล่ียอยูร่ะหว่าง  1.00-1.49  หมายถึง ระดบัความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
*คา่ท่ียอมรับได้คือ  3.50  ขึน้ไป 

4.3  น าแบบวัดความพึงพอใจน าเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ
ความถกูต้องเหมาะสม แล้วน าไปปรับปรุง  แก้ไข  ตามค าแนะน า  

4.4  น าแบบวดัความพึงพอใจไปให้ผู้ เช่ียวชาญ  3  ท่าน พิจารณาตรวจสอบ
ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  เม่ือผา่นการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญแล้วน ามาหาคา่ดชันีความ
สอดคล้อง  (Index of Item Congruence : IOC) ของค าถามเป็นรายข้อ  โดยพิจารณาตามเกณฑ์
ดงันี ้  

+1  สอดคล้อง    0  ไมแ่นใ่จ -1   ไมไ่ด้สอดคล้อง   
ถ้าได้คา่  0.60 – 1.00  ขึน้ไปถือว่าใช้ได้  จึงจะน าไปใช้ในการเก็บข้อมูล

ได้และด าเนินการ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  ซึ่งได้ค่าความ
สอดคล้องของข้อค าถามแบบวดัความพงึพอใจเทา่กบั  1   

4.5  น าแบบวดัความพึงพอใจท่ีผา่นการตรวจสอบแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง
ในงานวิจยั 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (Experimental Research)  ผู้ วิจัยด าเนินการ

ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ  One – Group Pretest – Posttest Design  ซึ่งมีรูปแบบ
การทดลองดงันี ้
 
ตาราง 5 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ  One – Group Pretest – Posttest Design 
 

ก่อนทดลอง ทดลอง สอบหลงั 

T1 X T2 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการทดลอง 

X หมายถึง   การด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรม
การรู้เทา่ทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 
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T1 หมายถึง   การทดสอบก่อนเข้ารับการจดัการเรียนรู้ 
T2 หมายถึง   การทดสอบหลงัเข้ารับการจดัการเรียนรู้ 

 
3.1  ศกึษาเอกสารแนวคดิ  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้เทา่ทนัส่ือเพ่ือ 
3.2  ออกแบบชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์และสร้าง

เคร่ืองมือ 
3.3  น าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพ 
3.4  น าชดุกิจกรรมไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง 
3.5  น าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพ่ือน าไปสรุปและ

อภิปรายผลการวิจยั 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการวิจยัโดยท าการทดลองกับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  

โดยใช้ทดลองในเวลาเรียนเป็นเวลา  10  ชัว่โมง   แบง่เป็นการปฐมนิเทศและท าแบบทดสอบก่อน
เรียน  1  ชัว่โมง  การด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนกิจกรรม  6  แผน  7  ชัว่โมง  น าเสนอผลงาน  
1  ชัว่โมงและสรุปผลและท าแบบทดสอบหลงัเรียน  1  ชัว่โมง  ผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วย
ตนเอง  ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือ  โดยมีขัน้ตอนในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูดงันี ้

1.  ชีแ้จงท าความเข้าใจกับกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการรู้เทา่ส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 

2.  ท าการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและท าแบบวดัทกัษะการรู้เท่าทันส่ือ
ก่อนเรียนของกลุม่ตวัอยา่ง  แล้วบนัทกึผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียนของนกัเรียน  ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมลู 

3.  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือด้านทกัษะการ
สร้างสรรค์ตามแผนการจดักิจกรรมจนครบทัง้  6  แผน 

4.  เก็บรวบรวมข้อมูลหลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยให้นักเรียนท าการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและท าแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันส่ือซึ่งเป็นแบบทดสอบชุด
เดียวกนัท่ีใช้ทดสอบก่อนเรียน 
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5.  ให้นกัเรียนท าแบบวดัความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือ
ด้านทกัษะการสร้างสรรค์  แล้วน าผลไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

6. น าผลการทดสอบท่ีได้รวบรวมไว้ทัง้ก่อนเรียนและหลังเรียน  น าคะแนนไป
วิเคราะห์โดยใช้คะแนนผลต่างระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิ ธีการทางสถิติ  
เพ่ือน าไปสรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลู  โดยใช้สถิตดิงันี ้

1.  สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน  
1.1  คา่เฉล่ีย  ( X )  ของคะแนนการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 
1.2  คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  ของคะแนนการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทักษะ

การสร้างสรรค ์
2.  สถิตท่ีิใช้ในการหาคณุภาพเคร่ืองมือ  

2.1  ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) 
เพ่ือใช้ค านวณหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)  ของแบบวัดทักษะและแบบ
ประเมินพฤตกิรรมการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2.2  ค่าความยากง่าย (P)  และค่าอ านาจจ าแนก  (r)  ของแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิและแบบวดัทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้นโดยหาจากสหสัมพันธ์แบบไบซีเรียล (Biserial Correlation) (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ. 2545 : 214) 

2.3  ค่าความเช่ือมัน่  (Reliability)  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิและแบบวดั
ทักษะการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นด้วยสูตร
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (  - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 

3.  สถิตท่ีิใช้ทดสอบสมมตฐิาน 
3.1  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนและหลงัการใช้ชดุ

กิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์  โดยใช้สูตร  t-test แบบ  Dependent 
Sample 
 
 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลจากการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่าง ๆ 

เป็นตวัอกัษรมาใช้แทนความหมาย  ดงันี ้
n  แทน จ านวนนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

X  แทน คา่เฉล่ียของคะแนน 
SD  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม่ตวัอยา่ง 
D  แทน คา่เฉล่ียของผลตา่งของคะแนนแบบทดสอบ   

DDS.  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตา่งของคะแนนแบบทดสอบ 
t  แทน คา่สถิตทิดสอบ  t-test for Dependent Sample   

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายข้อมลู  โดยน าเสนอเป็น  3  

ตอนตามล าดบั ดงันี ้
ตอนที่ 1  ผลการพฒันาชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับ

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
1.1  ผลการประเมินความสอดคล้องด้านองค์ประกอบของชดุกิจกรรมการรู้เท่า

ทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
1.2  ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจดักิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือด้าน

ทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
ตอนที่  2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของ

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม  
2.1  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

ด้วยชุดกิจกรรมโดยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้สถิติ t-test for Dependent 
Sample      
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2.2  เปรียบเทียบทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยแบบวัด
ทักษะการรู้เท่าทันส่ือแบบมาตรวัดประเมินค่า  5  ระดับ  โดยใช้สถิติ t-test for Dependent 
Sample     

ตอนที่ 3  ผลการศกึษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการรู้เท่า
ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

3.1  ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การพฒันาทกัษะการรู้เท่า
ทันส่ือโดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 

 
ตอนที่ 1  ผลการพฒันาชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับ

นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
1.1  ผลการประเมินความสอดคล้องด้านองค์ประกอบของชดุกิจกรรมการรู้เท่า

ทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 
ตาราง 6 แสดงคา่ความสอดคล้องด้านองค์ประกอบของชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือด้านทกัษะการ
สร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นกบัวตัถปุระสงค์ของชดุกิจกรรม 
 

องค์ประกอบของชดุกิจกรรม 
ผลประเมินของผู้ เช่ียวชาญ 

คา่ IOC แปลผล 
1  2 3 

1.  คูมื่อส าหรับครู         +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.  แผนการจดักิจกรรม   +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
3.  แบบทดสอบ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4.  ส่ือทรัพยากร   +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.  ส่ือเทคโนโลยี +1 +1 0 0.67 สอดคล้อง 

 
จากตาราง  6  ผลการตรวจสอบความสอดคล้ององค์ประกอบของชดุกิจกรรม  

จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องโดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน  3  คน  พบว่า  
ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบของชดุกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดบัมาก และ
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พิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมมีความสอดคล้องกัน  โดยมีค่าดชันีความ
สอดคล้อง ระหว่าง 0.67 – 1.00 พร้อมน าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไป
ทดลองใช้ 

 
1.2  ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจดักิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือด้าน

ทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 
ตาราง 7  แสดงค่าความสอดคล้องของแผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือด้านทักษะการ
สร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นกบัวตัถปุระสงค์ของชดุกิจกรรม 
 

แผนการจดักิจกรรม 
ผลประเมินของผู้ เช่ียวชาญ 

คา่ IOC แปลผล 
1  2 3 

1.  รู้เทา่ทนัส่ือ...คืออะไร         +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
2.  สายลบันกัสืบขา่ว +1 0 +1 0.67 สอดคล้อง 
3.  คิด วิเคราะห์ แยกแยะ  0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
4.  ความเหมาะสมของ Webpage +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
5.  รู้เทา่ทนักฎหมายคอมพิวเตอร์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
6.  การผลิตส่ืออยา่งสร้างสรรค์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

 
จากตาราง  7  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจดักิจกรรมแต่

ละแผน  จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนกิจกรรมโดยผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน  3  คน  พบวา่  ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าแผนการจดักิจกรรมทกุแผนมีความเหมาะสม
อยู่ใน ระดับมาก และพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบต่าง ๆ  ของแผนการจัดกิจกรรมมีความ
สอดคล้องกัน  โดยมีค่าดชันีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.67 – 1.00 พร้อมน าข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้   
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ตอนที่  2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม  

2.1  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมโดยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้สถิติ t-test for Dependent 
Sample    

2.1.1  ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามช่วงคะแนนก่อน
และหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือด้วยแบบทดสอบ  ดงัแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8  แสดงคะแนนผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยใช้ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือ  (n=50) 

 

จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง (คน) 
ชว่งคะแนน ก่อนเรียน ร้อยละ หลงัเรียน ร้อยละ 
คะแนน 1-5 
คะแนน 6-10 
คะแนน 11-15 
คะแนน 16 - 18 

7 
37 
6 
0 

14.00 
74.00 
12.00 

0 

0 
3 
35 
12 

0 
6.00 

70.00 
24.00 

รวม 50 100.00 50 100.00 

 
จากตาราง  8  พบว่า  ก่อนใช้ชดุกิจกรรมนกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

อยู่ในช่วงคะแนน  6-10, 1-5  และ 11-15  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  74, 14 และ 12  ของนกัเรียน
ทัง้หมดตามล าดบั  และหลงัใช้ชดุกิจกรรม  พบวา่  นกัเรียนสว่นใหญ่มีคะแนนสงูขึน้  มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนอยูใ่นชว่งคะแนน 11-15, 16-18 และ  6-10  ของนกัเรียนทัง้หมดตามล าดบั     
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2.1.2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้สถิติ  
t-test for Dependent Sample   
 
ตาราง 9  ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนของ
นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือ  (n=50) 
 

การทดสอบ 
X  SD 

D  DDS.  t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรียน 

 
หลงัเรียน 

7.62 
 

13.90 

2.41 
 

2.32 
6.28 2.34 18.98* 0.00 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05  

 
 จากตาราง 9  พบว่า  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรม

การรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย   
( X =7.26, SD=2.41)  และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  ( X =13.90, SD=2.32)  เม่ือเปรียบเทียบ
คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์หลงั
เรียนมีคะแนนสงูกวา่ก่อนเรียน  มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 
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2.2  เปรียบเทียบทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยแบบวัด
ทักษะการรู้เท่าทันส่ือแบบมาตรวัดประเมินค่า  5  ระดับ  โดยใช้สถิติ t-test for Dependent 
Sample   

2.2.1  ผลการวิเคราะห์ทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของ
นักเ รียนท่ีไ ด้ รับการจัดการเ รียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ รู้ เท่าทัน ส่ือด้วยแบบวัดทักษะ   
โดยพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ  โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แล้วแปล
ผล ตามล าดบั  ดงัแสดงไว้ในตาราง 10  
 
ตาราง 10  ผลการวดัทกัษะก่อนและหลงัของนกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมการรู้เทา่
ทนัส่ือ จ าแนกตามองค์ประกอบของทกัษะการสร้างสรรค์  (n=50) 
 

  

ข้อท่ี รายการ 
ก่อนเรียน หลงัเรียน 

X  SD แปลผล X  SD แปลผล 

องค์ประกอบท่ี 1 การท างานร่วมกนั  มีการวางแผน  เรียบเรียง  ออกแบบและแก้ไขเพ่ือน าเสนอข้อมลูผ่านสื่อท่ีผ่านการเลือกอย่างเหมาะสม 

 1 
 

2 
 

3 
 

นกัเรียนสามารถท างานร่วมกนัเพ่ือวางแผน  เรียบ
เรียงข้อมลูและแก้ไขสื่อหรือสิง่ที่ถกูก าหนดให้ท าได้ 
นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนและยอมรับฟัง
ความคดิเหน็ของผู้ อ่ืนได้ดี   
นกัเรียนสามารถน าเสนอข้อมลูหรือรายงานท่ีได้
ร่วมมือกนัท าในกลุม่ได้ 

3.26 
 

3.48 
 

3.20 
 

0.85 
 

0.76 
 

0.70 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

4.06 
 

4.32 
 

4.38 
 

0.68 
 

0.62 
 

0.64 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.31 0.47 ปานกลาง 4.25 0.39 มาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ใช้ภาษาเขียนและภาษาพดูอย่างมีประสทิธิภาพตามหลกัภาษาศาสตร์ และสามารถสร้างสรรค์  เลือกภาพมาใช้
ประกอบการสร้างสื่อได้ตามท่ีก าหนดไว้ 
 1 
 

2 
 
 

3 
 

นกัเรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่างถกูต้องในการผลติ
สื่อหรือท ารายงาน 
นกัเรียนน าข้อมลู  รูปภาพ หรือสิง่ประดษิฐ์  สิง่
สร้างสรรค์ของผู้ อ่ืนมาใช้หรือดดัแปลงโดยสามารถ
ระบเุจ้าของหรือแหลง่ที่มาได้ 
นกัเรียนมีความคดิสร้างสรรค์ในการผลติสือ่หรือท า
รายงานได้ตามหวัข้อท่ีก าหนด 

3.06 
 

3.10 
 
 

3.12 
 

0.71 
 

0.89 
 
 

0.92 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

4.40 
 

4.36 
 
 

4.34 
 

0.70 
 

0.56 
 
 

0.63 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.09 0.60 ปานกลาง 4.37 0.37 มาก 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

  

องค์ประกอบท่ี  3  เลือกรับส่ือ ค้นคว้าหาข้อมลูจากสื่อ ผ่านทางช่องทางตา่งๆ ที่หลากหลาย และน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบและ
เลือกใช้ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ได้ 
 1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

นกัเรียนสามารถเลือกรับ  เลือกใช้ข้อมลูจากสื่อท่ีดีและ
มีประโยชน์ 
นกัเรียนสามารถเลือกใช้ข้อมลูได้อย่างมีวจิารณญาณ 
ถกูต้องและเหมาะสม 
นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีตา่งๆ ในการเลือกค้นหา
ข้อมลูได้  เช่น อินเตอร์เน็ต  สมาร์ทโฟน  ไอแพดฯลฯ 
นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมลูหรือ
สิง่ตา่งๆจากสื่อก่อนท่ีจะน าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ได้ 
นกัเรียนมีการแสวงหาข้อมลูหรือหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือ
ประกอบการเรียนอยู่เสมอ 

3.52 
 

3.48 
 

4.20 
 
2.74 
 
3.20 
 

0.89 
 

0.79 
 

0.78 
 

0.90 
 

0.81 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 

4.48 
 

4.14 
 

4.18 
 
3.98 

 
4.06 

 

0.50 
 

0.67 
 

0.66 
 
0.65 

 
0.68 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.43 0.52 ปานกลาง 4.17 0.28 มาก 

องค์ประกอบท่ี  4  ใช้เทคโนโลยีในการผลติ แก้ไขและเผยแพร่สื่อท่ีได้ผ่านการวางแผน  เขียนบท หรือค้นคว้าหาข้อมลู  เพ่ือน ามาประกอบ
ตามเทคโนโลยี  สร้างและผลติความรู้  สารสนเทศและเนือ้หาในสื่อใหม่ๆ เพ่ือวตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ด้วยความสร้างสรรค์และมี
จริยธรรม 
 1 
 
 

2 
 
 

3 
 

นกัเรียนสามารถผลติสื่อหรือผลงานท่ีได้จากการ
วางแผน และค้นคว้าข้อมลูเพ่ือน ามาออกแบบผลงาน
ตามรูปแบบหรือเทคโนโลยีของส่ือได้อย่างเหมาะสม 
นกัเรียนสามารถออกแบบสร้างสรรค์สื่อและเนือ้หาของ
สื่อได้อย่างมีคณุภาพและประสทิธิภาพเพ่ือประโยชน์
ของตนเอง  ชมุชนและสงัคม 
นกัเรียนสามารถสร้างสื่อดจิิทลั โดยลดตวัอกัษร 
ดดัแปลงการใช้ภาพในการสร้างสรรค์ได้ 

3.18 
 
 

3.26 
 
 

3.06 
 

1.14 
 
 

0.80 
 
 

1.06 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 

4.14 
 
 

4.02 
 
 

4.18 
 

0.64 
 
 

0.65 
 
 

0.69 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม 3.17 0.82 ปานกลาง 4.11 0.40 มาก 

องค์ประกอบท่ี  5 น าเสนอข้อมลูหรือเนือ้หาด้วยสื่ออย่างตรงไปตรงมา  และอยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบและการมีจริยธรรมของตนเอง
โดยใช้ช่องทางและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ 
 1 
 
 

2 
 

3 

นกัเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารและสารสนเทศ
ด้วยสื่ออย่างเปิดเผย  ตรงไปตรงมาและอยู่บนพืน้ฐาน
ของความรับผิดชอบและจริยธรรมของตนเอง 
นกัเรียนสามารถสร้างเครือข่ายเพ่ือแบ่งปันความรู้ผ่าน
สื่อสารสนเทศดจิิทลัได้  เช่น  Facebook  กลุม่ไลน์ 
นกัเรียนสามารถเลือกช่องทางในการน าเสนอผลงานท่ี
สร้างขึน้มาได้ 

3.16 
 

 
3.70 
 
3.28 
 

0.79 
 

 
1.07 

 
0.78 

 

ปานกลาง 
 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 

3.98 
 

 
4.70 

 
4.22 

 

0.71 
 

 
0.46 

 
0.68 

 

มาก 
 

 
มากท่ีสดุ 

 
มาก 

รวม 3.38 0.65 ปานกลาง 4.30 0.36 มาก 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

  
จากตาราง 10  พบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด

กิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์  คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนจ าแนกตามองค์ประกอบ
โดยรวมแล้วอยู่ในระดบัปานกลาง ( X =3.27, SD=0.45)  และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนโดยรวมแล้ว
อยูใ่นระดบัมาก  ( X =4.23, SD=0.17)   

 เม่ือวิเคราะห์เป็นองค์ประกอบรายด้าน  หลงัเรียนทัง้  6  องค์ประกอบ
สงูสดุ  3  อนัดบัแรก  พบว่า  องค์ประกอบท่ี 2  ใช้ภาษาเขียนและภาษาพดูอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักภาษาศาสตร์ และสามารถสร้างสรรค์  เลือกภาพมาใช้ประกอบการสร้างส่ือได้ตามท่ี
ก าหนดไว้  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเป็น  ( X =4.37, SD=0.27)  รองลงมาได้แก่  องค์ประกอบท่ี  5  
น าเสนอข้อมลูหรือเนือ้หาด้วยส่ืออย่างตรงไปตรงมา  และอยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบและ
การมีจริยธรรมของตนเองโดยใช้ช่องทางและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบ   
( X =4.30, SD=0.36)  และ องค์ประกอบท่ี  1  การท างานร่วมกัน  มีการวางแผน  เรียบเรียง  
อ อกแบบและ แ ก้ ไ ข เ พ่ื อ น า เ ส น อ ข้ อมู ล ผ่ า น ส่ื อ ท่ี ผ่ า น ก า ร เ ลื อ ก อย่ า ง เ หม า ะ สม   
( X =4.25, SD=0.39) 

   
 
 
 

องค์ประกอบท่ี  6  มีสว่นร่วมกบัส่ือ โดยแสดงความคดิเหน็ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ในการวพิากษ์วิจารณ์ตอ่ข้อมลูสารสนเทศท่ีตนเองได้
เปิดรับ 
 1 
 
 

2 
 
3 

 

นกัเรียนสามารถแสดงความคดิเหน็  เสนอแนะหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ผลงานหรือส่ือสารสนเทศตา่งๆ ที่
ตวัเองได้รับอยา่งสร้างสรรค์ 
นกัเรียนมีสว่นร่วมในการวพิากษ์วิจารณ์ผลงานของ
เพ่ือนด้วยความเป็นกลาง 
นกัเรียนสามารถแสดงความรู้สกึ หรือแลกเปล่ียน
ข้อมลูข่าวสารทางสื่อได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 

3.10 
 
 

3.22 
 

3.40 

0.89 
 
 

0.93 
 

0.95 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
 
ปานกลาง 

 

4.14 
 
 

4.20 
 

4.28 

0.67 
 
 

0.64 
 

0.61 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.24 0.65 ปานกลาง 4.21 0.36 มาก 

รวม  6  องค์ประกอบ 3.27 0.45 ปานกลาง 4.23 0,17 มาก 
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2.2.2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์
ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
โดยแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันส่ือแบบมาตรวัดประเมินค่า  5  ระดับ  โดยใช้สถิติ t-test for 
Dependent Sample   

 
ตาราง 11  ผลการเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการวดัทกัษะก่อนและหลงัของนกัเรียนท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือ  (n=50) 
 

การวดัทกัษะ n 
X  SD t 

ก่อนเรียน 
 

หลงัเรียน 

50 
 

50 

3.27 
 

4.23 

0.45 
 

0.17 
-17.15 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05  

 
 จากตาราง 11  พบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด

กิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  มีทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือก่อนเรียนมีคะแนน
เฉล่ีย  ( X =3.27,  SD=0.45)  และหลังเ รียนมีคะแนนเฉล่ีย  ( X =4.23,  SD=0.17)  เ ม่ือ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์หลงัเรียนมีคะแนนสูง
กวา่ก่อนเรียน  มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
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ตอนที่ 3  ผลการศกึษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการรู้เท่า
ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

3.1  ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การพฒันาทกัษะการรู้เท่า
ทันส่ือโดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น   
 
ตาราง 12 แสดงผลความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การพฒันาทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือโดยใช้ชดุ
กิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีเป็นกลุม่
ตวัอยา่ง  (n=50) 
 

  

ข้อที ่ รายการประเมิน 
X  SD แปลผล 

ด้านเนือ้หา 

 1 
 

2 
3 
 

4 
 

5 

องค์ประกอบของกิจกรรมการรู้เทา่ทนัสือ่มีความชดัเจน ครบถ้วน
เพียงพอ 
ค าสัง่ปฏิบตัใินชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัสือ่เข้าใจง่าย ชดัเจน 
ระบกิุจกรรมที่นกัเรียนต้องปฏิบตัิได้อยา่งชดัเจน ตรงตาม
วตัถปุระสงค์ 
เนือ้หาในชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัสือ่เหมาะสมกบัวยัและและ
ความสนใจของนกัเรียน 
ช่วยให้นกัเรียนเข้าใจเร่ืองการรู้เทา่ทนัสือ่ได้ดีขึน้ 

3.86 
 

4.32 
4.14 

 
4.18 

 
4.00 

0.76 
 

0.62 
0.64 

 
0.66 

 
0.73 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

ด้านการจดักิจกรรม 

 6 
 
7 
 
8 
 
9 
10 

 

กิจกรรมมีความหลากหลาย  สนกุสนาน ครอบคลมุจดุประสงค์
การเรียนรู้ 
ระยะเวลาในการจดักิจกรรมการรู้เทา่ทนัสือ่ในแตล่ะกิจกรรมมี
ความเหมาะสม 
วิธีการใช้สือ่และแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ เพื่อการศกึษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเตมิ 
ช่วยฝึกให้นกัเรียนได้ท างานเป็นทีม  ได้เรียนรู้ร่วมกบัผู้อื่น 
นกัเรียนได้เป็นผู้ท ากิจกรรมด้วยตนเองและได้รับประสบการณ์
ตรง น าความรู้ไปใช้ได้จริง 

4.08 
 

3.92 
 

4.16 
 

3.84 
3.98 

 

0.75 
 

0.70 
 

0.62 
 

0.65 
0.68 

 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

 
จากตาราง  12  แสดงระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้ระดบัมธัยมศกึษา

ปีท่ี 1  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือด้านทักษะการสร้างสรรค์   
จ านวน  50  คน  พบว่า  นกัเรียนมีความพงึพอใจในการเรียนในชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้าน
ทกัษะการสร้างสรรค์  มีระดบัความพงึพอใจในชดุกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก  ( X =4.01, SD=0.15)   
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ในด้านเนือ้หา  นกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  ค าสัง่
ปฏิบตัใินชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือเข้าใจง่าย ชดัเจน  ( X =4.32, SD=0.62)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการวดัและประเมินผล 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 

การวดัและประเมินผลในชดุกิจกรรมมีลกัษณะของกระบวนการ
คิดอยา่งมวีิจารณญาณ 
ใบงานหรือกิจกรรมที่ใช้วดัความเข้าใจตรงตามสิง่ที่ได้ท าในชดุ
กิจกรรม 
การวดัและประเมินผลกิจกรรมการรู้เทา่ทนัสือ่ วดัได้ครอบคลมุ 
และตรงตามวตัถปุระสงค์ 
นกัเรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเองและของกลุม่ในการท าแต่
ละกิจกรรม 
มีการประเมินพฤตกิรรมการท างานร่วมกนัของนกัเรียนโดยครูและ
นกัเรียน 

4.08 
 

3.84 
 
4.00 

 
4.00 

 
3.82 

0.67 
 

0.74 
 

0.70 
 

0.64 
 

0.69 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.01 0.15 มาก 



 

บทที่ 5  
สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง  เพ่ือศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือใน

ด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมลูและ
แนวทางในการพฒันาทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือให้ดีขึน้  สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.  พัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
2.  เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม  
3.  เพ่ือศกึษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้าน

ทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียน 
เซนต์คาเบรียล  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2561  จ านวน  1,250  คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน  50  คน  

โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  
จากนัน้ผู้วิจยัใช้วิธีการจบัสลากกลุม่ตวัอยา่งมา  1  ห้องเรียน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายข้อมลู  โดยน าเสนอเป็น  3  

ตอนตามล าดบั ดงันี ้
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ตอนที่ 1  ผลการพฒันาชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

1.1  ผลการประเมินความสอดคล้องด้านองค์ประกอบของชดุกิจกรรมการรู้เท่า
ทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

1.2  ผลการประเมินความสอดคล้องของแผนการจดักิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือด้าน
ทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ตอนที่  2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม  

2.1  เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยชุดกิจกรรมโดยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้สถิติ t-test for Dependent 
Sample      

2.2  เปรียบเทียบทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของนกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมโดยแบบวัด
ทักษะการรู้เท่าทันส่ือแบบมาตรวัดประเมินค่า  5  ระดับ  โดยใช้สถิติ t-test for Dependent 
Sample     

ตอนที่ 3  ผลการศกึษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการรู้เท่า
ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

3.1  ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การพฒันาทกัษะการรู้เท่า
ทันส่ือโดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัตามจดุมุง่หมายเป็น  3  ตอน  ดงันี ้

ตอนที่ 1  ผลการพฒันาชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น   

1.1  ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาเอกสาร แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม  จากนัน้
ออกแบบชุดกิจกรรมการ รู้ เท่าทัน ส่ือในด้านทักษะการสร้างสรร ค์ขึ น้   ประกอบด้วย   
5  องค์ประกอบ  คือ  คู่มือส าหรับครู  แผนการจดักิจกรรม  แบบทดสอบ  ส่ือทรัพยากร  และส่ือ
เทคโนโลยี  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบในชุดกิจกรรม  จากการประเมิน
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ความเหมาะสมและความสอดคล้องของชุดกิจกรรมโดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  พบว่า  
ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าองค์ประกอบทัง้หมดของชุดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก และพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ของชดุกิจกรรมมีความสอดคล้องกนั  โดยมีค่าดชันี
ความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  พร้อมน าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน าไปทดลองใช้ 

1.2  ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาเอกสาร แนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้เทา่ทนัส่ือ  เพ่ือ
น ามาสังเคราะห์จนได้พฤติกรรมบ่งชีต้ามองค์ประกอบ  6  ข้อ  จากนัน้ออกแบบขัน้ตอนการ
ส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือเป็น 2  ระยะ  คือระยะท่ี 1  การให้ความรู้เ ร่ืองการรู้เท่าทัน ส่ือ  
มุง่พฒันาการรู้เทา่ทนัส่ือด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม และ ระยะท่ี 2 การท าโครงการ เพ่ือให้นกัเรียนได้
น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ท าส่ือสร้างสรรค์เพ่ือการรู้เท่าทนัส่ือ  น าเสนอเผยแพร่ส่ือท่ีได้ท า  และจดัท า
เป็นแผนกิจกรรมทัง้หมด  6  แผน  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจดักิจกรรมแตล่ะ
แผน  จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของชดุกิจกรรมโดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 
3 คน  พบว่า  ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่าแผนการจดักิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ใน ระดบัมาก 
และพิจารณาเห็นว่าองค์ประกอบต่างๆ ของแผนการจดักิจกรรมมีความสอดคล้องกัน  โดยมีค่า
ดชันีความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  พร้อมน าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุง
แก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้ 

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม   

2.1  นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้าน
ทกัษะการสร้างสรรค์  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  ( X =7.26, SD=2.41)  
และหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  ( X =13.90, SD=2.32)  เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือด้านทกัษะการสร้างสรรค์หลงัเรียนมีคะแนนสูง
กวา่ก่อนเรียน  มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 

2.2  นกัเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์  มีทักษะการรู้เท่าทันส่ือก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  ( X =3.27, SD=0.45)  
และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  ( X =4.23, SD=0.17)  เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของทกัษะการรู้เท่า
ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์หลงัเรียนมีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียน  มีความแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  .05 
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ตอนที่  3  ผลการศกึษาระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุกิจกรรมการรู้เท่า
ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

3.1  ผลประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 1  ท่ีมีตอ่ชดุ
กิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  จ านวน 50  คน  พบว่า  นกัเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนในชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  มีระดบัความพงึพอใจ
ในชดุกิจกรรมอยูใ่นระดบัมาก  ( X =4.01, SD=0.15)   เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  คือ ด้านเนือ้หา  
ด้านการจดักิจกรรม  และด้านการวดัและประเมินผล  พบว่าโดยรวมมีระดบัความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมากและ  ในด้านเนือ้หา  นกัเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสดุ คือ  ค าสัง่ปฏิบตัิในชดุกิจกรรม
การรู้เทา่ทนัส่ือเข้าใจง่าย ชดัเจน  ( X =4.32, SD=0.62)     
 

อภปิรายผล 
การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศกึษาผลการใช้ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะ

การสร้างสรรค์ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา  จากการศกึษาสามารถ
อภิปรายผลได้ดงันี ้

1.  ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  พบวา่  องค์ประกอบส าคญัของชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้าน
ทกัษะการสร้างสรรค์ขึน้  ประกอบด้วย  5  องค์ประกอบ  คือ  คูมื่อส าหรับครู  แผนการจดักิจกรรม  
แบบทดสอบ  ส่ือทรัพยากร  และส่ือเทคโนโลยี   ซึ่งผู้วิจยัได้สร้างจากการศกึษาเอกสาร แนวคิดท่ี
เก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรม  ซึ่งสอดคล้องกบั สวุิทย์  มลูค าและอรทยั มลูค า (2545: 52) ท่ีสรุปไว้ว่า  
องค์ประกอบท่ีส าคัญของชุดกิจกรรมต้องประกอบไปด้วย คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม  บัตรค าสั่ง  
เนือ้หาสาระและส่ือประเภทต่างๆ แบบทดสอบ  และสอดคล้องกบั  ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 
(2551)  ท่ีสรุปถึงองค์ประกอบของชุดกิจกรรมไว้ 4 ส่วนคือ  คู่มือครู  ค าสัง่หรือค าชีแ้จง  เนือ้หา
สาระและส่ือ  และการประเมินผล  ซึ่งผลการประเมินชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือมีค่าดชันีความ
สอดคล้องท่ีผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบอยู่ในระดบั  มาก  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากในการสร้างชดุกิจกรรม
การรู้เท่าทนัส่ือนัน้ผู้ วิจยัได้จดัท าอย่างมีระบบมีขัน้ตอนท่ีเหมาะสม  มีการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี
เก่ียวกบัการสร้างและพฒันาชดุกิจกรรม มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ  มีความสมัพนัธ์สอดคล้อง
กบัเนือ้หาท่ีน ามาใช้จดักิจกรรม  เพ่ือให้ครูถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่นกัเรียน  ช่วยให้
นักเ รียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ  
ระพินทร์  โพธ์ิศรี  (2550: 59)  ได้กล่าวว่า  ชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึน้จะมีครูเป็นผู้ ด าเนินการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ บรรลตุามจดุประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้  โดยการ
จดักิจกรรมจะใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  (Constructivism)  เป็นทฤษฎีท่ีกล่าวว่า
ความรู้ไมไ่ด้เกิดจากการรับรู้เพียงอยา่งเดียว  แตเ่ป็นการสร้างขึน้โดยบคุคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
และหน้าท่ีของการรับรู้คือการปรับตวัและการประมวลผลจากประสบการณ์ทัง้หมด   และศึกษา
เอกสาร  แนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรู้เท่าทนัส่ือ  แนวคิดท่ีเก่ียวกบัทกัษะในศตวรรษท่ี  
21  ในด้านของทกัษะการสร้างสรรค์  โดยน าแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือ  จาก  ปกรณ์  ประจนับาน; 
และอนุชา  กอนพ่วง  (2558: 33-37) , อุษา บิก้กิน้ส์ (2555)  พีระ  จิรโสภณและคณะ (2559).   
มาสงัเคราะห์นิยามและองค์ประกอบของทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ  มาสร้างเป็นพฤตกิรรมบง่ชีส้ าหรับ
ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์  ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมเร่ืองการ
รู้เท่าทันส่ือด้านทักษะการสร้างสรรค์จากพฤติกรรมบ่งชีท้ัง้หมด  6  ข้อ  จ านวน  6  กิจกรรม   
ซึ่งน าผลจากการศกึษาวิเคราะห์แนวคิดและงานวิจยัมาสร้างกรอบแนวคิดในการส่งเสริมการรู้เทา่
ทนัส่ือ  และจดัท าเป็นแผนการจดักิจกรรมขึน้เพ่ือพัฒนาทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือด้วยการท ากิจกรรม  
จดักิจกรรมเพ่ือกระตุ้นทกัษะในด้านต่างๆ เช่น  ให้ผู้ เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกการ
คิดวิเคราะห์  การตัง้ค าถาม  การเลือกรับเลือกใช้หรือการประเมินส่ือได้ด้วยตนเอง  มีการแสดง
ความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในการท างาน  โดยมีครูเป็นผู้ จัดกิจกรรมและให้ค าแนะน าจนจบ
กระบวนการ  ซึง่สอดคล้องกบั  พรทิพย์  เย็นจะบก  (2546: 113)  ท่ีเห็นวา่  การเรียนรู้การรู้เท่าทนั
ส่ือจะ ต้องพัฒนาทักษะหลายอย่ า งทั ง้ ทาง ด้ านของการคิดวิ เ คราะ ห์   การ ตีความ   
การวิพากษ์วิจารณ์  ต้องเรียนรู้ท่ีจะพัฒนาความรู้เก่ียวกับส่ือให้กว้างมากขึน้  ซึ่งการพัฒนา
สามารถผ่านกระบวนการได้หลายอย่าง  เช่นการเรียนการสอน  การท ากิจกรรม เป็นต้น   
นัน่จึงท าให้ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้น่าสนใจและกระตุ้นให้นกัเรียนอยากเรียนรู้
และสง่เสริมให้นกัเรียนได้เป็นผู้ปฏิบตักิิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

2.1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัจากได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี  .05   นกัเรียนส่วนใหญ่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในชว่งคะแนน 11-15, 16-18 และ  
6-10  ของนกัเรียนทัง้หมดตามล าดบั  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากชดุกิจกรรมท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ใช้ภาษาท่ี
เข้าใจง่าย  มีกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ  จดักิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากค้นคว้า
หาความรู้  และหาค าตอบในประเด็นท่ีก าหนด  ในการจัดกิจกรรมจะเน้นให้นักเรียนทุกคนมี
บทบาทและความส าคญัเท่าเทียมกนั  ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  โดยเน้นกิจกรรมการท างานเป็นทีม  
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มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนั  กระตุ้นให้นกัเรียนได้คิดวิเคราะห์แยกแยะข้อมลูได้ด้วยตนเอง  
ซึ่งในชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึน้จะมีแผนการจัดกิจกรรมท่ีประกอบด้วย  ช่ือกิจกรรม  ระยะเวลา  
จดุประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้   ส่ือและอปุกรณ์  กระบวนการจดักิจกรรม  และในการจดั
กิจกรรมจะยึดผู้ เรียนเป็นส าคญั  สอดคล้องกับ  นฤมิต  พงษ์พานิช (2561: 37)  ท่ีกล่าวว่า ชุด
กิจกรรมเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีครูผู้สอนสร้างขึน้เพ่ือช่วยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาและปฏิบตักิิจกรรม  
ผู้ เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ซึง่ชดุกิจกรรมประกอบด้วย  ใบความรู้  ชดุฝึกทกัษะ  แบบทดสอบ ซึง่
จะวัดทัง้ด้านความรู้  ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ือให้ตรงตาม
วตัถปุระสงค์  สอดคล้องกบังานวิจยัของ  กวิสรา ทองดี  (2557, 114)  ท าการวิจยัเร่ือง  การพฒันา
ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือ  โดยใช้ชดุฝึกอบรมแบบผสานความจริงเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาส าห รับ
เด็กและเยาวชน  พบว่า  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมีคะแนนสอบหลงัเรียนสงูกว่าก่อน
เรียน  ซึ่งจากเหตผุลดงักล่าวท าให้ชดุกิจกรรมท่ีสร้างขึน้น่าสนใจ  มีส่ือท่ีหลากหลาย  มีกิจกรรมท่ี
ท าให้นักเรียนมีความสนุก  มีความรู้มากขึน้กว่าวิธีการสอนแบบปกติในห้องเรียน  จึงท าให้มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึน้  แต่จากวิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็น
รายบคุคลแล้ว  พบวา่  นกัเรียนบางคนมีคะแนนสอบก่อนเรียนไม่ผา่นจากคา่เฉล่ียแล้วหลงัเรียนมี
คะแนนท่ีสูงขึน้แต่ยงัไม่ผ่านเกณฑ์เช่นเดิม  อาจเป็นเพราะว่า  ในการจดักิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือ
โดยใช้ชุดกิจกรรม  นักเรียนท่ีเรียนอ่อนอยู่แล้วอาจยังไม่เข้าใจในการท ากิจกรรมหรือเนือ้หาใน
กิจกรรม  ท าให้เกิดความไม่เข้าใจในบทเรียนได้  แตใ่นนกัเรียนท่ีเก่งแล้วจากการวิเคราะห์คะแนน
เป็นรายบคุคลนกัเรียนจะมีคะแนนท่ีสงูขึน้จนเกือบเตม็  แสดงวา่ชดุกิจกรรมอาจจะต้องปรับเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน  ซึง่สอดคล้องกบั  ชม  ภมูิภาค  (2524: 100)  ท่ีได้สรุป
ถึงทฤษฎีแนวคิดท่ีใช้ในการออกแบบชดุกิจกรรมให้ได้ผลสมัฤทธ์ิท่ีดีคือ  ใช้ทฤษฎีความแตกตา่ง
ระหว่างบคุคล  ซึ่งจะต้องค านึงถึงความต้องการ ความถนดัและความสนใจของผู้ เรียนเป็นส าคญั  
ทุกคนมีความแตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน  วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการจดัการสอนรายบุคคล  
หรือการศกึษาตามสภาพ โดยครูเป็นผู้คอยช่วยเหลือตามความเหมาะสม  และใช้ทฤษฎีการเรียนรู้
ยึดหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง  ได้เรียนรู้ทีละ
ขัน้ตอนตามความสามารถและความสนใจ  มีการใช้ส่ือการสอนหลาย ๆ อย่างเพ่ือเร้าความสนใจ  
รวมทัง้การน ากระบวนการกลุม่มาใช้   

 2.2  การเปรียบเทียบทักษะการรู้เท่าทันส่ือในด้านทักษะการสร้างสรรค์ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้าน
ทักษะการสร้างสรรค์มีทักษะการรู้เท่าทันส่ือทุกองค์ประกอบของทักษะการสร้างสรรค์   
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โดยภาพรวมของนักเรียนท่ีใช้ชุดกิจกรรมหลังเรียนอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือเปรียบเทียบหลัง
ทดลองใช้ชดุกิจกรรมกบัก่อนการทดลองใช้ชดุกิจกรรม  นกัเรียนมีการรู้เทา่ทนัส่ือหลงัทดลองใช้ชดุ
กิจกรรมอยูใ่นระดบัปฏิบตัิมาก  สงูกวา่ก่อนการทดลองใช้ชดุกิจกรรม  อยูใ่นระดบัปานกลาง  ทัง้นี ้
อาจเน่ืองมาจากชดุกิจกรรมท่ีจดัท าเพ่ือส่งเสริมทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์
ของนักเรียนมีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันท่ีนักเรียนต้องเจอ  นักเรียนได้รู้จัก
สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวนั  ท าให้นกัเรียนได้เพิ่มทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือของนกัเรียนได้ดีขึน้   
สอดคล้องกับ  จินตนา   ตนัสุวรรณนนท์  (2551, 21)  ท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับ  ผลการฝึกอบรมเพ่ือ
พฒันาการรู้เท่าทนัส่ือของนกัศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดสุิต พบว่า  นกัศึกษาท่ีได้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการรู้เทา่ทนัส่ือมีคะแนนเฉล่ียการรู้เท่าทนัส่ือสงูกว่านกัศกึษาท่ีไมไ่ด้รับการฝึก
และรูปแบบท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือของนกัศึกษา  คือ  การฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการ
รู้เท่าทันส่ือทัง้  3  ด้าน  คือ  ด้านการคิด  ความรู้สึก/จิตใจ  และพฤติกรรมร่วมกับการฝึกท า
โครงการ  สอดคล้องกบั  (อมร  สวสัดิรั์กษ์, 2559) ได้พฒันาชดุกิจกรรมสง่เสริมการรู้เทา่ทนัส่ือของ
นกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  ได้ชดุกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือของนกัเรียน
จ านวน  4  ด้าน  9  กิจกรรม  พบว่า  นกัเรียนมีการรู้เท่าทนัส่ือหลงัทดลองใช้ชดุกิจกรรม  อยู่ใน
ระดบัปฏิบตัมิาก  สงูกวา่ก่อนทดลองใช้ชดุกิจกรรม  อยูใ่นระดบัปฏิบตัปิานกลาง   

3. ผลการศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยใช้ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  พบว่า  ระดบัความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีได้ส ารวจหลงัการท ากิจกรรมครบแล้ว  ซึ่งผลโดยรวมของระดบัความพึงพอใจในชุด
กิจกรรมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉล่ียในอันดับ 1-3  เป็น  4.32, 4.18,  4.16  ตามล าดับ   
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัพึงพอใจมากไม่ต่างกัน  นกัเรียน
พงึพอใจกบัชดุกิจกรรมท่ีมีแผนการจดักิจกรรมท่ีเข้าใจง่ายเป็นระบบ  มีค าสัง่ปฏิบตัใินชดุกิจกรรม
การรู้เทา่ทนัส่ือเข้าใจง่าย  ชดัเจน  เนือ้หามีความเหมาะสมและเหมาะกบัวยัของนกัเรียน  มีการใช้
ส่ือและแหลง่ข้อมลูท่ีดีให้นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้า  สอดคล้องกบั  กวิสรา ทองดี (2557, 114)  ท่ีได้
ศึกษาผลความพึงพอใจของจากการพัฒนาระดบัการรู้เท่าทันส่ือโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสาน
ความจริงเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาส าหรับเด็กและเยาวชน  พบว่า  นกัเรียนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสุดต่อชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริง  ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะเน้นให้นักเรียนทุกคนมี
บทบาทและความส าคญัเท่าเทียมกนั  ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  โดยเน้นกิจกรรมการท างานเป็นทีม  
มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนั  กระตุ้นให้นกัเรียนได้คดิวิเคราะห์แยกแยะข้อมลูได้ด้วยตนเอง   
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1.  ในการจดักิจกรรมอาจจดัแบง่กลุ่มในการท ากิจกรรม เช่น แบง่กลุ่มเด็กเก่งและกลุ่ม

เดก็ออ่น เพราะการรับรู้ของนกัเรียนมีไมเ่ทา่กนั การเรียนร่วมกนัอาจท าให้เข้าใจได้ไมเ่ทา่กนั   
2.  ควรเพิ่มระยะเวลาในการท ากิจกรรมหรือท ากิจกรรมซ า้หลายครัง้เพ่ือให้นกัเรียนได้มี

ความเข้าใจมากขึน้ 
3.  ควรน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือในทักษะด้านอ่ืนๆ 

และในระดบัชัน้อ่ืนๆ ด้วย 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1.  ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือครัง้ต่อไป  ผู้ วิจัยควรศึกษานักเรียนเป็น

รายบคุคล  เพ่ือสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกบันกัเรียนทกุคนทัง้เดก็เก่งและเดก็ออ่น 
2.  ในการพฒันาชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือครัง้ตอ่ไป  ผู้วิจยัควรใช้ระยะเวลาในการท า

การทดลองให้มากขึน้เพ่ือให้นกัเรียนทกุคนได้เข้าใจอยา่งถ่องแท้ 
3.  ในการพฒันาชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือ  ควรมีการตอ่ยอดวิธีการให้หลากหลายใน

การจดักิจกรรมตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้ เรียน  เช่น  วิธีการผสมผสาน  แบบ online ร่วมกบั
การฝึกอบรม  หรือวิธีการระดมสมองร่วมกบัการสอนแบบสถานการณ์จ าลอง  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 



 

บรรณาน ุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Arke & Primack. (2009, March). Quantifying Media Literacy: Development, Reliability and 
Valiaity of a New Measure. Educational Media International, 46(1), 53-65.  

Good Carter V. (1973). Dictionary of Education. New York McGraw – Hill Book. 
Jones Jami, L. (2018). Media Literacy. Retrieved from http://www.askdrjami.org 
Livingstone, S. (2004). Media literacy and the challenge of new information and 

communication technologies. Communication Review, 7(1), 3-14.  
Masterman, L. (1985). Teaching the media. London: Routledge. 
National Association for Media Literacy Education. (2013). Core principles of media 

literacy education in the United States. Retrieved from http://namle.net/wp-
content/uploads/2013/01/CorePrinciples.pdf 

Potter, W. J. (2005). Media literacy (3 ed.). USA: Sage Publication. 
Silverblatt, A. (1995). Media Literacy: Keys to Interpreting Media Message. Westport: CT: 

Praeger. 
Thoman, E., & Jolls, T. . (2005). Media literacy education: Lessons from the center for 

media literacy. Media literacy: Transforming curriculum and teaching, 104.  
UNESCO. (2010). Media and information literacy. Retrieved from 

http://www.unesco.org/webworld/en/information-literacy 
กระทรวงศกึษาธิการ. (2542). พระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ  

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว. 
กระทรวงศกึษาธิการ. (2544). การสงัเคราะห์วิธีการสอน วิชาภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศกึษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา ลาดพร้าว. 
กวิสรา ทองดี. (2557). การพฒันาระดบัการรู้เท่าทนัส่ือ โดยใช้ชดุฝึกอบรมแบบผสมผสานความจริง

เร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาส าหรับเดก็และเยาวชน. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ครุ
ศาสตร์อตุสาหกรรม), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าธนบรีุ, 
กรุงเทพฯ.  

กลุฤดี  รัศมีสวสัดิ์. (2557). การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1  ระหวา่งการสอนโดยใช้ชดุกิจกรรมกบัการสอน

 

http://www.askdrjami.org/
http://namle.net/wp-content/uploads/2013/01/CorePrinciples.pdf
http://namle.net/wp-content/uploads/2013/01/CorePrinciples.pdf
http://www.unesco.org/webworld/en/information-literacy


  101 

 

แบบปกติ. (วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. หลกัสตูรและการสอน), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
หาดใหญ่, กรุงเทพฯ.  

จินตนา  ตนัสวุรรณนนท์. (2550). ผลการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือของนกัศกึษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต. (ปริญญานิพนธ์ วท.ด. การวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์), 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ชม ภมูิภาค. (2524). เทคโนโลยีทางการสอนและการศกึษา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ. 

ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ. (2551). ประมวลสาระชดุวิชาการพฒันาหลกัสตูรและส่ือการเรียนการ
สอน (พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ed.). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช. 

ณฐันนัท์  ศริิเจริญ. (2556). การส่ือสารเพ่ือการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศจากส่ืออินเทอร์เน็ตของ
นกัศกึษาปริญญาตรี. (วิทยานิพนธ์หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  นิเทศศาสตร์), บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ.  

โตมร อภิวนัทนากรและกลุม่มานีมานะ. (2556). คิดอา่น ปฏิบตัิการเทา่ทนัส่ือ คูมื่อส าหรับจดั
กระบวนการและกิจกรรมเพ่ือพฒันาเยาวชนรู้ทนัส่ือ. กรุงเทพฯ: แผนงานส่ือสร้างสขุภาวะ
เยาวชน ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ. 

ทศัวรรณ รามณรงค์. (2557). รูปแบบการสอน ADDIE Model. Retrieved from 
https://www.gotoknow.org/posts/561221 

เทอดศกัดิ ์ ไม้เท้าทอง. (2557, กนัยายน – ธนัวาคม). การรู้เทา่ทนัส่ือ : ทกัษะส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 32(3), 74-91.  

นฤมิต  พงษ์พานิช. (2561). การพฒันาชดุกิจกรรมตามแนวคิดของดีนส์ สง่เสริมการคิดหลากหลาย
ทางคณิตศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4. (วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. หลกัสตูรและการสอน), 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, กรุงเทพฯ.  

นทัธ์หทยั  อบุล. (2552). แบบแผนความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการคิดวิเคราะห์กบัการ
รู้เทา่ทนัส่ือหนงัสือพิมพ์ ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
สมทุรปราการ  เขต 1. (ปริญญานิพนธ์  กศ.ม. การวิจยัและสถิตทิางการศกึษา), บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

นิธิดา  วิวฒัน์พาณิชย์. (2558, กนัยายน-ธนัวาคม). การพฒันาทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์. 
วารสารบณัฑิตศกึษา  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถมัภ์, 9(3), 213-
215.  

 

https://www.gotoknow.org/posts/561221


  102 

 

บญุเกือ้  ควรหาเวช. (2542). นวตักรรมการศกึษา. กรุงเทพฯ: ศนูย์หนงัสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
บญุชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจยัเบือ้งต้น (พิมพ์ครัง้ท่ี 8 ed.). กรุงเทพฯ: สวีุริยสาสน์. 
บบุผา เมฆศรีทองค า และดนลุดา จามจรีุ. (2554, เมษายน-มิถนุายน). การศกึษาการรู้เทา่ทนัส่ือ: 

วิถีทางในการสร้างพลงัการรู้เทา่ทนัส่ือ. การรู้เทา่ทนัส่ือ : การก้าวทนับนโลกขา่วสาร. 
วารสารนกับริหารมหาวิทยาลยักรุงเทพ, 31(1), 117-123.  

ปกรณ์  ประจนับาน  และ อนชุา  กอนพว่ง. (2558). การวิจยัและพฒันาแบบวดัทกัษะในศตวรรษท่ี 
21  ด้านการรู้เทา่ทนัส่ือของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา. โครงการวิจยั  มหาวิทยาลยันเรศวร,  

พนม  คล่ีฉายา. (2556). การรู้เทา่ทนัส่ือมวลชนกระแสหลกัของคนกรุงเทพมหานคร (รายงานการ
วิจยั คณะนิเทศศาสตร์). Retrieved from  

พรทิพย์  เย็นจะบก. (2546). การรู้เทา่ทนัส่ือ  (Media Literacy). วารสารมนษุยศาสตร์, 11, 111-
120.  

พรทิพย์ เย็นจะบก. (2552). ถอดรหสัลบัความคิดเพ่ือการรู้เทา่ทนัส่ือ คูมื่อการเรียนรู้เทา่ทนัส่ือ. 
กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท ครีเอชัน่. 

พีระ จิรโสภณและคณะ. (2559). ความรู้เทา่ทนัการส่ือสารยคุดจิิทลักบับทบาทในการก าหนดแนว
ทางการปฏิรูปการส่ือสารในสงัคมไทย. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์. 

เพ็ชรัตน์  พรหมมา. (2555). การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้า ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร. (ปริญญานิพนธ์ 
กศ.ม. การมธัยมศกึษา), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

ภพ  เลาหไพบลูย์. (2552). แนวการสอนวิทยาศาสตร์ (พิมพ์ครัง้ท่ี 8 ed.). กรุงเทพฯ: ไทยวฒันา
พานิชย์. 

ภาณวุฒัน์   เปรมปรี. (2556). การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ืองระบบวิเวศน า้จืด ส าหรับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จงัหวดัสระบรีุ. (ปริญญานิพนธ์  
กศ.ม. การมธัยมศกึษา), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

มานะ  ตนัตรีรยาภิวฒัน์. (2556, พฤศจิกายน-ธนัวาคม). การรู้เท่าทนัส่ือของผู้บริโภคในสงัคมไทย. 
รู้จกัส่ือ สิทธิ วารสารส าหรับผู้บริโภคส่ือวิทยุ-โทรทศัน์, 1(6), 7.  

เยาวภา  บวัเวชและมาริษา สจุิตวนิช. (2558). การรู้เทา่ทนัส่ือ : ประโยชน์และการน าไปใช้ 
กรณีศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม. Retrieved from รายงานการวิจยั  สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม:  

 



  103 

 

ระพินทร์ โพธ์ิศรี. (2550). การสร้างชดุกิจกรรมการจดัการเรียนรู้. อตุรดิตถ์: มหาวิทยาลยัราชภฏั
อตุรดติถ์. 

วรัชญ์  ครุจิต. (2555). รู้ทนัส่ือ: แนวทาง 10 ประการในการบรูณาการ “ความรู้เทา่ทนัส่ือ” เข้ากบัการ
เรียนการสอน (พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ed.). กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ทพลสั จ ากดั. 

วิจารณ์  พานิช. (2555). รู้ทนัส่ือ: แนวทาง 10 ประการในการบรูณาการ “ความรู้เทา่ทนัส่ือ” เข้ากบั
การเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: บริษัทตถาตาพบัลิเคชัน่ จ ากดั. 

ศตพล เกิดอยู.่ (2558). ทศันคต ิพฤตกิรรม และการรู้เทา่ทนัการใช้ แอปพลิเคชนัไลน์ของกลุม่วยัเบ
บีบ้มูเมอร์. (วิทยานิพนธ์ วศ.ม. ส่ือสารมวลชน), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 
กรุงเทพฯ.  

สวุิทย์  มลูค าและอรทยั มลูค า. (2545). 21 วิธีจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาระบบความคิด. กรุงเทพฯ: 
ภาพการพิมพ์. 

อมร  สวสัดิรั์กษ์. (2559, กนัยายน-ธนัวาคม). การพฒันาชดุกิจกรรมสง่เสริมการรู้เทา่ทนัส่ือของ
นกัเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 3. วารสารสงัคมศาสตร์วิชาการ, 9(3), 122-137.  

อลุิชษา  ครุฑะเสน. (2556, กนัยายน-ธนัวาคม). แนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้เทา่ทนัส่ือ
ของแกนน าเยาวชน. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, 6(3), 276-285.  

อษุา บิก้กิน้ส์. (2555). รู้ทนัส่ือ (พิมพ์ครัง้ท่ี 2  ed.). กรุงเทพฯ: บริษัท ออฟเซ็ทพลสั จ ากดั. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้ เช่ียวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  106 

รายช่ือผู้ เช่ียวชาญ 

1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศิริกิจ 

ต าแหนง่  อาจารย์ประจ าส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา 

สถานท่ีท างาน ส านกัทดสอบทางการศกึษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร. สมุาลี เชือ้ชยั 

ต าแหนง่  อาจารย์ประจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 

สถานท่ีท างาน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์ 

ต าแหนง่  อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา   

สถานท่ีท างาน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. อาจารย์ ดร.สิริพร ฑิตะล าพนู 

ต าแหนง่  อาจารย์ประจ าคณะธุรกิจและเทคโนโลยี 

สถานท่ีท างาน มหาวิทยาลยันานาชาตแิสตมฟอร์ด 

5. อาจารย์ณฐัฐาน์   นิธิภทัร์มณีโชค 

ต าแหนง่  หวัหน้ากลุม่สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สถานท่ีท างาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

6. อาจารย์กฤตชิยั   ดียิ่ง  

ต าแหนง่  หวัหน้ากลุม่สาระวิทยาศาสตร์ 

สถานท่ีท างาน โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
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ชดุกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือ 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทกัษะ 
 

การรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษา 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จดัท าโดย 

นางสาว ปริศนา  เช่ียวสทุธิ 
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ค าน า 
ชดุกิจกรรมสง่เสริมทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ส าหรับนกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาตอนต้น  จดัท าขึน้เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับโรงเรียน  ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  หรือครูผู้สอนใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือสง่เสริมทกัษะการรู้เท่าทนั
ส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ให้กบันกัเรียน  หรือน ากิจกรรมไปใช้สอดแทรกหรือบูรณาการกบั
วิชาเรียนในกลุ่มสาระต่างๆ  ซึ่งความรู้ในเร่ืองของการรู้เท่าทนัส่ือมีบทบาทส าคญัในการด าเนิน
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21  เป็นอย่างมาก   เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัในทุก ๆ เร่ือง  
ทัง้ในด้านของการเรียน  การท างาน  การบันเทิง  หากนักเรียนขาดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  การเลือกรับเนือ้หาท่ีมากบัส่ืออย่างเหมาะสม อาจสง่ผลกระทบตอ่ตวันกัเรียนหรือสงัคม
รอบด้านอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   นกัเรียนจึงต้องได้รับการเรียนรู้และฝึกฝน  สร้างความเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์เลือกรับเลือกใช้ส่ือน ามาใช้สร้างส่ือเองได้อยา่งเหมาะสม  ดงันัน้ในชดุกิจกรรมนี ้
จะประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ีมีความรู้และความสนุกเพ่ือให้นักเรียนได้มีทักษะการรู้เท่าทันส่ือ
เพิ่มขึน้ได้ 

ผู้จดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า  ชุดกิจกรรมเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียน  และเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน  หรือผู้ ท่ี
สนใจน าไปใช้ในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนให้ดี
ขึน้ได้ 

 
 
       น.ส.ปริศนา  เช่ียวสทุธิ 
        ผู้จดัท า 
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ค าอธิบายการใช้ชุดกิจกรรม 
 

ชดุกิจกรรมเลม่นีร้วบรวมแผนการจดักิจกรรมกบันกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นเพ่ือให้
รู้เท่าทันส่ือในด้านของทักษะการสร้างสรรค์  มีกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมท่ีมุ่งให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางความคิดและทักษะปฏิบัติการ  ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมจะเป็นการร่วมมือกัน
ระหว่างครูและนักเรียนท่ีมีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยเน้นให้นักเรียนเป็นผู้ ปฏิบัติและลงมือ   
การน ากระบวนการและกิจกรรมไปใช้นัน้ควรก าหนดวตัถปุระสงค์ปลายทางอย่างชดัเจน  เพ่ือการ
ออกแบบและน ากิจกรรมมาประยกุต์ให้เหมาะสม  โดยมีค าแนะน าการใช้ชดุกิจกรรม  ดงันี ้

1. ครูผู้สอนควรศกึษากระบวนการขัน้ตอนการจดักิจกรรมให้ละเอียดก่อน 
2. ให้นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวดัทกัษะการรู้เท่าทนั

ส่ือของนกัเรียนก่อนการใช้ชดุกิจกรรม 
3. จดัการเรียนรู้ด้วยการใช้ชดุกิจกรรมภายใต้การดแูลของครูผู้สอน 
4. เม่ือเรียนครบทุกกิจกรรมแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และแบบวดัทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือของนกัเรียนหลงัการใช้ชดุกิจกรรม 
5. ครูประเมินพฤตกิรรมการรู้เทา่ทนัส่ือของนกัเรียนก่อนและหลงัการใช้ชดุกิจกรรม 
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สาระความรู้จากชุดกจิกรรม 
 

สสส. หรือส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ  กล่าวว่าการรู้เท่าทนัส่ือ  คือ
การท่ีเราไม่หลงเช่ือเนือ้หาท่ีได้อ่าน  ได้ยิน ได้ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย และรู้จักตัง้
ค าถามว่า สิ่งนัน้จริงหรือไม่จริง  ใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการส่ืออะไร หรือมีจุดมุ่งหมายแอบ
แฝงหรือไม ่ ซึง่องค์ประกอบในการรู้เทา่ทนัส่ือท่ีเราต้องมี  5  องค์ประกอบด้วยกนัคือ 

1.  การเปิดรับส่ือ  คือ การรู้เท่าทันการเปิดรับส่ือของประสาทสัมผัส หู ตา จมูก ลิน้   
สมัผสัของเรา ซึ่งเม่ือเปิดรับแล้วสมองจะสัง่การให้คิดและปรุงแต่งให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ตามมา 
การรู้เท่าทนัส่ือในขัน้ของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งส าคญัท่ีต้องแยกความคิดและอารมณ์
ออกจากกนั และความคดิจะท าให้เรารับรู้ความจริงวา่“อะไรเป็นสิ่งท่ีส่ือสร้างขึน้”เป็นต้น 

2.  การวิเคราะห์ส่ือ คือ การแยกแยะองค์ประกอบในการน าเสนอของส่ือวา่มีวตัถปุระสงค์
อะไร 

3.  การเข้าใจส่ือ คือ การตีความส่ือหลงัจากเปิดรับส่ือไปแล้ว เพ่ือท าความเข้าใจในสิ่งท่ี
ส่ือน าเสนอ ซึ่งผู้ รับสารแตล่ะคนก็จะมีความเข้าใจส่ือได้ไม่เหมือนกันตีความไปคนละแบบ ขึน้อยู่
กับประสบการณ์ พืน้ฐานการศึกษาคุณสมบัติในการเรียนรู้ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลของแต่ละ
บคุคลท่ีไมเ่ทา่กนัมาก่อน 

4.  การประเมินค่า  หลงัการวิเคราะห์และท าความเข้าใจส่ือแล้ว เราควรประเมินค่าสิ่งท่ี
ส่ือน าสนอว่ามีคณุภาพและคณุคา่มากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นด้านเนือ้หา วิธีน าเสนอเทคนิคท่ี
ใช้ เป็นต้น 

5.   การใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์  แม้เราจะสามารถวิเคราะห์ เข้าใจ และประเมินคา่ส่ือได้ แต่
เราไมส่ามารถออกไปจากโลกของส่ือได้ ดงันัน้เราจงึจ าเป็นต้องปฏิบตัดิงันี ้คือ 

- น าสิ่งท่ีเราวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์  - เลือกรับส่ือเป็น 
- สามารถสง่สารตอ่ได้    - มีปฏิกิริยาตอบกลบัส่ือได้ 
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ค าชีแ้จงการใช้ชุดกิจกรรมการรู้เท่าทนัส่ือ 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือการเท่าทนัส่ือในด้านของการสร้างสรรค์  ได้ออกแบบกิจกรรม
ขึน้โดยแบ่งออกเป็น  2  ระยะการเรียนรู้ด้วยกัน  คือ  ระยะท่ี 1  การรู้เท่าทนัส่ือไอซีที  ระยะท่ี 2  
การผลิตส่ืออย่างสร้างสรรค์  ในคูมื่อเล่มนีจ้ะแสดงแผนการจดักิจกรรมท่ีใช้ในระยะท่ี 1 ในขัน้ของ
การให้ความรู้โดยผ่านกิจกรรม  5  กิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการจดักระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
และสร้างสรรค์โดยยึดเด็กเป็นส าคัญ  แต่ละกิจกรรมใช้เวลา  50  นาที  กิจกรรมมีความ
หลากหลายและแฝงไปด้วยความสนกุสนานผสมกบัการเรียนรู้  และแผนการจดักิจกรรมระยะท่ี 2  
ในขัน้ของการผลิตส่ือ 
   
ระยะท่ี 1  การรู้เทา่ทนัส่ือไอซีที   5  กิจกรรม    

1) รู้เทา่ทนัส่ือ...คืออะไร     
2) สายลบันกัสืบขา่ว    
3) คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ    
4) ความเหมาะสมของ Webpage    
5) รู้เทา่ทนักฎหมายคอมพิวเตอร์   

 
ระยะท่ี 2  การผลิตส่ือ   1  กิจกรรม  

       6  (การผลิตส่ืออยา่งสร้างสรรค์  
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แผนการจัดกิจกรรม  
การรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 

 
วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม   

1. นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความส าคญัของการรู้เทา่ทนัส่ือ 
2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ ตีความและประเมินคา่ส่ือเพ่ือการรู้เทา่ทนัได้ 
3. นกัเรียนสามารถเข้าถึงส่ือ รู้หลกัการรับส่ือให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสามารถหลีกเล่ียงส่ือ

ท่ีก่อโทษตอ่ตนเองและสงัคมได้ 
4. นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
5. นกัเรียนมีความรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์  และสามารถสร้างสรรค์ส่ือใน

แบบของตนเองได้ 
6. นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรม  ฝึกการท างานเป็นทีม  ความสามคัคี   การยอมรับความ

คดิเห็นของผู้ อ่ืน 
 
กิจกรรมรายช่ัวโมง 

ช่ัวโมงที่ เนือ้หา / กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ระยะท่ี 1  การรู้เทา่ทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 

1 ขัน้การปฐมนิเทศ  (50 นาที) 
- ชีแ้จงขัน้ตอนการเข้าร่วมกิจกรรม  โดยให้นกัเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ใน Facebook  กิจกรรมการรู้เทา่ทนัส่ือ  เพ่ือใช้เรียนรู้และทบทวน
ความรู้เก่ียวกบัการรู้เทา่ทนัส่ือ  

- อธิบายวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ในกิจกรรม 
- นกัเรียนท าแบบทดสอบและแบบวดัทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือก่อนเรียน 

2-6 ขัน้การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 5 กิจกรรม   
1) รู้เทา่ทนัส่ือ...คืออะไร    (50 นาที) 
2) สายลบันกัสืบขา่ว   (50 นาที) 
3) คดิ วิเคราะห์ แยกแยะ   (50 นาที) 
4) ความเหมาะสมของ Webpage   (50 นาที) 
5) รู้เทา่ทนักฎหมายคอมพิวเตอร์  (50 นาที) 
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ช่ัวโมงที่ เนือ้หา / กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ระยะท่ี 2  การผลิตส่ืออยา่งสร้างสรรค์   

7-8 ขัน้การสร้างสรรค์ผลงาน     (50 นาที) 
- ให้ความรู้เก่ียวกบัการสร้างส่ือโดยการท า info graphic  จาก 

PowerPoint   
 - น าความรู้ท่ีได้จากการเรียนเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือ มาพฒันาส่ือตาม

ขัน้ตอนการสร้างสรรค์ส่ือ  
7. การท างานร่วมกนั  วางแผน  เรียบเรียง  ออกแบบและแก้ไขส่ือ   
8. การใช้ภาษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  และสามารถสร้างสรรค์เลือก

ภาพมาใช้ได้ตามเปา้หมาย 
9. การเลือกรับส่ือ ค้นคว้าหาข้อมลู 
10. การใช้เทคโนโลยีในการผลิต  แก้ไขและเผยแพร่ส่ือ 
11. การน าเสนอข้อมลูหรือเนือ้หาอยา่งตรงไปตรงมา 
12. มีสว่นร่วมกบัส่ือในการแสดงความคดิเห็น   

- แบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่เพ่ือร่วมกนัผลิตส่ือตามหวัข้อท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- นกัเรียนน าเสนอแผนการสร้างสรรค์ส่ือ 
9 ขัน้การน าเสนอผลงาน    (50 นาที) 

- นกัเรียนน าเสนอผลงานของกลุม่ เพื่อให้เพ่ือนๆ ได้ชมผลงานของกลุม่
อ่ืนๆ  

- นกัเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในผลงานของผู้ อ่ืน  รวมทัง้รับฟัง
ความเห็นของผู้ อ่ืนตอ่ผลงานของตนเอง 

10 ขัน้การสรุป      
- ผู้สอนและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  
- นกัเรียนท าแบบทดสอบและแบบวดัทกัษะการรู้เทา่ทนัส่ือหลงัเรียน 
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือ 
แผนกิจกรรมที่ 1 เร่ือง รู้เท่าทันส่ือ  คืออะไร    เวลา  50  นาที 
.............................................................................................................................................. 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 นกัเรียนสามารถยกตวัอย่างส่ือท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนัได้ 
1.2 นกัเรียนสามารถบอกความหมายของการรู้เทา่ทนัส่ือ 
1.3 นกัเรียนสามารถอธิบายความส าคญัของการรู้เทา่ทนัส่ือ 
1.4 นกัเรียนสามารถสรุปความส าคญัของการรู้เท่าทนัส่ือได้ 

 
2.  สาระส าคัญ 

ท าไมต้องรู้เท่าทนัส่ือ  ...?ปัจจบุนัโลกมีการเชื่อมต่อกบัอินเทอร์เน็ตมากขึน้ จ าเป็นที่ทกุ
คนจะต้องเรียนรู้และปรับตวัให้ทนัสื่อตา่งๆ อย่างมีสติ   อินเทอร์เน็ตแม้จะมีประโยชน์มากมาย  
แตใ่นอีกมมุหนึ่งอินเทอร์เน็ตก็มีโทษที่หลากหลายเช่นกัน  ซึ่งหากไม่ระมดัระวงัในการใช้งาน  
อินเทอร์เน็ตจากที่เป็นประโยชน์ก็จะกลายเป็นภยัอนัตรายที่ใกล้ตวัคณุมากที่สดุ โทษที่เกิดขึน้
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็เป็นได้  ความรู้เท่าทนัในเร่ืองของส่ือจึงมีบทบาทส าคญั  ท่ีต้องมีการ
เรียนรู้  เพ่ือสร้างความเข้าใจและสามารถน าสิ่งท่ีส่ือเสนอมาวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสม  ควร
หรือไมค่วรในการเลือกรับส่ือนัน้ๆ  

 
 
 
 

What 

รู้เท่าทนั
ส่ือคือ
อะไร?

Why

ท าไมตอ้งรู้ทนั
ส่ือ?

How

ประโยชน์
ของการ
รู้ทนัส่ือ
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3.  ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
3.1 คลิปวิดีโอ รู้เทา่ทนัส่ือ YouTube https://www.youtube.com/watch?v=t43Viq1Q--

0  
MIDL Media, Information, and Digital Literacy EP.1 

3.2  คลิปวิดีโอ ท าไมต้องรู้ทนัส่ือ YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=klxXyfGjPsE  รู้เท่าทนัส่ือ 
3.3  คลิปวิดีโอ ประโยชน์ของการรู้ทนัส่ือ YouTube  

https://www.youtube.com/watch?v=cJ6NQBNRDgw  ประโยชน์และโทษของส่ือ
ออนไลน์ 
https://www.youtube.com/watch?v=QqYehSKsQFc     รู้เร่ืองส่ือ ตอน  62
ประโยชน์ของการรู้เทา่ทนัส่ือมีอะไรบ้าง 
3.4  ใบงานกิจกรรมท่ี 1 
 

4.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4.1  ครูให้นกัเรียนชว่ยยกตวัอยา่งส่ือท่ีพบเห็นในชีวิตประจ าวนั เชน่ ข่าว โฆษณา การ์ตนู 

รูปภาพตา่งๆ และแหลง่ท่ีมาของส่ือ เชน่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร โทรศพัท์ โทรทศัน์ ปา้ยโฆษณา 
แผน่พบั เป็นต้น 

4.2  ครูให้นกัเรียนชว่ยยกตวัอยา่งส่ือท่ีพบเห็นได้โดยทางอินเทอร์เน็ต ส่ือออนไลน์ social 
network เชน่ Google Wikipedia Website YouTube Facebook  Line เป็นต้น 

4.3  ครูถามนกัเรียนถึงการใช้ส่ือออนไลน์ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน เช่น ส่ือชนิด
ใดท่ีนกัเรียนใช้บอ่ยๆ และนกัเรียนมีวิธีเลือกใช้ส่ือนัน้อย่างไร 

4.4  ครูแบง่นกัเรียนเป็น 3 กลุม่ แตล่ะกลุม่ให้ดคูลิปวิดีโอ 1 คลิป  
กลุ่มที่ 1 ช่ือ What = รู้เทา่ทนัส่ือคืออะไร ? 
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=t43Viq1Q--0  
MIDL Media, Information, and Digital Literacy EP.1 
กลุ่มที่ 2 ช่ือ Why = ท าไมต้องรู้ทนัส่ือ?  
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=klxXyfGjPsE  รู้เทา่ทนัส่ือ 
กลุ่มที่ 3 ช่ือ How = ประโยชน์ของการรู้ทนัส่ือมีอะไรบ้าง? 
 https://www.youtube.com/watch?v=QqYehSKsQFc      
รู้เร่ืองส่ือ ตอน 62 ประโยชน์ของการรู้เท่าทนัส่ือมีอะไรบ้าง   

https://www.youtube.com/watch?v=t43Viq1Q--0
https://www.youtube.com/watch?v=t43Viq1Q--0
https://www.youtube.com/watch?v=klxXyfGjPsE
https://www.youtube.com/watch?v=cJ6NQBNRDgw
https://www.youtube.com/watch?v=QqYehSKsQFc
https://www.youtube.com/watch?v=t43Viq1Q--0
https://www.youtube.com/watch?v=klxXyfGjPsE
https://www.youtube.com/watch?v=QqYehSKsQFc
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https://www.youtube.com/watch?v=cJ6NQBNRDgw 
ประโยชน์และโทษของส่ือออนไลน์ 

4.5  ให้แตล่ะกลุม่น าเสนอสาระท่ีได้จากคลิปในหวัข้อท่ีก าหนดให้ 

• ช่ือหวัข้อส่ือท่ีชม 

• แหลง่ท่ีมา เชน่ Website YouTube Facebook   

• หนว่ยงาน/ผู้จดัท า 

• สรุปสาระส าคญั 
โดยให้แตล่ะกลุม่ท าใบงานกิจกรรมท่ี  1  เร่ือง รู้เท่าทนัส่ือคืออะไร และเขียน Mind 

Mapping  
4.6  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปอีกครัง้ 

What = รู้เทา่ทนัส่ือคืออะไร   Why = ท าไมต้องรู้ทนัส่ือ     How = ประโยชน์ของการ
รู้ทนัส่ือมีอะไรบ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ6NQBNRDgw
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ใบงานกิจกรรมที่ 1 
เร่ือง  รู้เท่าทันส่ือ...คืออะไร 

 
กลุ่มที่ ______  ช่ือกลุ่ม ___________________________________________________ 
 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนตอบค าถามจากส่ือท่ีได้รับ 

• ช่ือหวัข้อส่ือท่ีชม 

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

• แหลง่ท่ีมา เชน่ Website YouTube Facebook   

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

• หนว่ยงาน/ผู้จดัท า 

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

• สรุปสาระส าคญั เขียนเป็น Mind Mapping 
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1 
เร่ือง  รู้เท่าทันส่ือ...คืออะไร 

 
กลุ่มที่ __1__  ช่ือกลุ่ม _______ What = รู้เท่าทันส่ือคืออะไร? ___________ 
 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนตอบค าถามจากส่ือท่ีได้รับ 

• ช่ือหวัข้อส่ือท่ีชม 

............ MIDL : การรู้เท่าทนัสือ่ สารสนเทศ และดิจิตอล ตอนที ่1............................................. 

• แหลง่ท่ีมา เชน่ Website YouTube Facebook   

.................YouTube.............................................................................................................. 

• หนว่ยงาน/ผู้จดัท า 

.....สสส ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ / สสย. มูลนิธิส่งเสริมสือ่เด็กและ

เยาวชน สถาบนัสือ่เด็กและเยาวชน..................................................................................... 

• สรุปสาระส าคญั เขียนเป็น Mind Mapping 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่นักเรียนได้จากการดูคลิป
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1 
เร่ือง  รู้เท่าทันส่ือ...คืออะไร 

 
กลุ่มที่ __2__  ช่ือกลุ่ม _______ Why = ท าไมต้องรู้ทันส่ือ? ___________ 
 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนตอบค าถามจากส่ือท่ีได้รับ 

• ช่ือหวัข้อส่ือท่ีชม 

............ รู้เท่าทนัสื่อ............................................... 

• แหลง่ท่ีมา เชน่ Website YouTube Facebook   

.................YouTube.............................................................................................................. 

• หนว่ยงาน/ผู้จดัท า 

.....Horse.Spirit Jeeranun  Phukuntasom............................................................................. 

• สรุปสาระส าคญั เขียนเป็น Mind Mapping 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาระที่นักเรียนได้จากการดู
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เฉลยใบงานกิจกรรมที่ 1 
เร่ือง  รู้เท่าทันส่ือ...คืออะไร 

 
กลุ่มที่ __3__  ช่ือกลุ่ม _______ How = ประโยชน์ของการรู้ทันส่ือมีอะไรบ้าง? ________ 
 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนตอบค าถามจากส่ือท่ีได้รับ 

• ช่ือหวัข้อส่ือท่ีชม 

............ รู้เร่ืองสือ่ ตอน 62 ประโยชน์ของการรู้เท่าทนัสื่อมีอะไรบา้ง............................................. 

• แหลง่ท่ีมา เชน่ Website YouTube Facebook   

.................YouTube.............................................................................................................. 

• หนว่ยงาน/ผู้จดัท า 

.......................กสทช. / DPU................................................................................................. 

• สรุปสาระส าคญั เขียนเป็น Mind Mapping 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

แผนการจัดกิจกรรมที่ 1   
เร่ือง  เท่าทนัส่ือ  เท่าทนัภัย 
1  . ระยะเวลา 

50  นาที 
 
 
 

สาระที่นักเรียนได้จากการดูคลิป
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือ 
แผนกิจกรรมที่  2     เร่ือง   สายลับนักสืบข่าว            เวลา  50   นาที 
.............................................................................................................................................. 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1 นกัเรียนสามารถยกตวัอย่างแหลง่ท่ีมาของขา่วในชีวิตประจ าวนัได้ 
1.2 นกัเรียนสามารถค้นหาข้อมลูเพิ่มเตมิได้หลายแหลง่โดยใช้อินเทอร์เน็ต 
1.3 นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบเนือ้หา การน าเสนอข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ใน

หวัข้อท่ีก าหนดให้ได้  
1.4 นกัเรียนสามารถเลือกสืบค้นข้อมลูจากแหลง่ท่ีมีความน่าเช่ือถือได้ 

 
2.  สาระส าคัญ 

ปัจจบุนัเราได้รับข้อมลูข่าวสารมากมายจากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ ทัง้สื่อสิ่งพิมพ์ เสียงจาก
โทรทศัน์ วิทย ุและส่ือออนไลน์ ดงันัน้ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมลูข่าวสารเพิ่มเติม เพ่ือให้ได้ข้อมลู
ท่ีเป็นข้อเท็จจริงหรือเข้าถึงข้อมูลนัน้มากขึน้ ดงันัน้การสืบค้นข้อมูลมีความจ าเป็นต้องใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โดยการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ทัว่
โลก โดยมีเว็บไซต์ตา่งๆท่ีให้บริการสืบค้นหาข้อมลูเข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วมาก
ขึน้  ซึ่งเนือ้หาในโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนัมีทัง้จริงและเท็จซึ่งสามารถถกูแชร์ตอ่ๆ กนัไปอย่าง
รวดเร็ว  การเลือกเนือ้หาโดยพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลก็เป็นสิ ่งจ าเป็นที่ต้อง
พิจารณาเพื่อให้สามารถหลีกเลี่ยงสื่อที่ไม่เป็นประโยชน์และอาจก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองและ
สงัคมได้ 
 
3.  ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

3.1  คลิปข่าว (เฉพาะเสียง) 
3.2  ขา่วเดียวกนัจากหน้าหนงัสือพิมพ์  3  ฉบบั 
3.3  คลิปวิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=93fnZM7yqn0 การค้นหาข้อมลู

บน Internet 
3.4  ใบงานกิจกรรมท่ี 2   

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=93fnZM7yqn0
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4.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
4.1  ครูสอบถามนกัเรียนเก่ียวกบัการรับรู้ขา่วสารในชีวิตประจ าวนั  จากนัน้ครูเปิดขา่วให้

นกัเรียนฟังโดยมีแต่เสียงไม่มีภาพ และชว่ยกนัสรุปขา่วนัน้ 
4.2  ครูแบง่นกัเรียนออกเป็น  3  กลุม่  และครูแจกขา่วจากหน้าหนงัสือพิมพ์ (ขา่วเดียวกนั

กบัท่ีให้นกัเรียนฟัง) นกัเรียนได้รับข้อมลูอะไรเพิ่มเตมิจากหนงัสือพิมพ์บ้าง 
4.3  ครูให้นกัเรียนชว่ยยกตวัอยา่งการสืบค้นข้อมลูเพิ่มเตมินอกจากเนือ้หาขา่ว

หนงัสือพิมพ์แล้วได้จากแหล่งใดบ้าง 
4.4  ครูให้นกัเรียนดคูลิป วิดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=93fnZM7yqn0 

การค้นหาข้อมลูบน Internet  จากนัน้ครูให้นกัเรียนสืบค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัขา่วเพิ่มเติมโดยใช้
อินเทอร์เน็ต  

4.5  แบง่กลุม่นกัเรียนและให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ ชว่ยกนัเขียนข้อมลูเก่ียวกบัขา่วท่ีได้
เพิ่มเตมิจากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตลงในใบงานกิจกรรมท่ี 2  เร่ือง สายลบันกัสืบข่าว  และ
น าเสนอหน้าชัน้เรียน    

4.6  ครูและนกัเรียนชว่ยกนัสรุปข้อมลู/รูปภาพ เก่ียวกบัขา่วท่ีได้เพิ่มเตมิจากการสืบค้น
ทางอินเทอร์เน็ต 

4.7  ร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัวิธีการสืบค้นข้อมลู การเลือกข้อมลู ความน่าเช่ือถือของ
แหลง่ข้อมลูและประโยชน์จากการสืบค้นข้อมลูโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=93fnZM7yqn0
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ใบงานกิจกรรมที่ 2 
เร่ือง  สายลับนักสืบข่าว 

 
กลุ่มที่ ______  ช่ือกลุ่ม ___________________________________________________ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนตอบค าถามจากส่ือท่ีได้รับ 

 
• หวัข้อข่าว ................................................................................................................ 

• ข้อมลูท่ีสืบค้นเพิ่มเตมิ 

 

ข้อมลู/รูปภาพ ท่ีได้จากสืบค้นเพิ่มเตมิ แหลง่ท่ีมา/ช่ือเว็บไซต์ วิเคราะห์แหลง่ท่ีมา 
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือ 
แผนกิจกรรมที่  3     เร่ือง   คิด วิเคราะห์ แยกแยะ           เวลา  50   นาที 
.............................................................................................................................................. 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์  ตีความ และประเมินเนือ้หาท่ีส่ือน าเสนอได้ 
1.2  นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมลูผา่น 5  Key question  ได้   

 
2.  สาระส าคัญ 

ในปัจจบุนัการรับรู้ข้อมลูข่าวสารได้เปลี่ยนแปลงไปมาก นกัเรียนสามารถรับรู้ข้อมลู
ข่าวสารและส่งต่อข้อมลูได้อย่างรวดเร็ว เม่ืออ่านข้อมลูข้อมูลข่าวสารในเว็ปไซต์จะเกิดการส่งต่อ
ภาพหรือคลิปไปยงัผู้ อื ่นได้อย่างรวดเร็วและกระจายเป็นวงกว้างในระยะเวลาไม่นานจน
กลายเป็นกระแส ท่ีเราเรียกว่า กระแสไวรัล ภาพหรือคลิปท่ีเป็นกระแสไวรัลจะได้รับความสนใจ 
โดยที่ยงัไม่ได้รับการพิสจูน์ว่าจริงหรือไม่ ข้อมลูที่ส่งมาเป็นปัจจบุนัหรือล้าหลงัไปแล้ว หรือมี
จดุประสงค์อย่างไรในการส่งสื่อข้อมลูนัน้  นกัเรียนจึงต้องมีการคิด วิเคราะห์ แยกแยะและรู้ให้
เท่าทนัส่ือตา่งๆ เหล่านัน้ท่ีถกูส่งต่อมา 
 
3.  ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

3.1  คลิปโฆษณาสินค้า  https://youtu.be/dM2heDym5OA 
3.2  คลิปวีดโิอเชิดชพูระคณุครู  https://www.youtube.com/watch?v=w8U4dqoim1c 
3.3  ใบงานกิจกรรมท่ี  3 

 
4.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

4.1  ครูยกตัวอย่างคลิปโฆษณาสินค้าชนิดหนึ่ง  ท่ีเป็นกระแสไวรัลส่งต่อกันอย่าง
แพร่หลาย  จากนัน้ใช้ค าถามกระตุ้นให้นกัเรียนได้เกิดการคิดวิเคราะห์และตีความหมายจากส่ือ  
เชน่  ใครเป็นผู้สร้างส่ือนี ้ ท าเพ่ืออะไร  ท าเพ่ือใคร  มีจดุประสงค์อะไร 

4.2   ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์และตีความหมายจากส่ือ  โดยการให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 
จากนัน้ให้นกัเรียนดส่ืูอวีดโิอท่ีเตรียมไว้เร่ืองเดียวกนั 

4.3  แจกใบงานกิจกรรมท่ี 3  ให้กบันกัเรียนเพ่ือตอบค าถามสรุปสิ่งท่ีได้จากการวิเคราะห์
ส่ือโดยใช้ค าถามจาก 5 Key question   คือ 
- ใครเป็นผู้สร้างส่ือนี ้

https://youtu.be/dM2heDym5OA
https://www.youtube.com/watch?v=w8U4dqoim1c
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(ให้คิดวา่ถกูสร้างขึน้ด้วยใคร หนว่ยงานใด ซึง่อาจสร้างมาจากทศันคตสิว่นตวัท่ีมีเหตผุล) 
- ท าไมส่ือนีจ้งึถกูสง่ตอ่  / ท าไมผู้สร้างจงึท าส่ือนีข้ึน้มา   

(พิจารณาจดุประสงค์ของผู้สร้างส่ือวา่สร้างขึน้เพ่ือให้ข้อมลู  ความบนัเทิง หรือโน้มน้าวให้
เช่ือ) 

- ส่ือนีเ้ผยแพร่ท่ีไหน  (เว็บไซต์ท่ีนา่เช่ือถือ, ถกูสง่ตอ่ทางเฟซบุ๊ค ไลน์ อีเมล์) 
- ผู้สร้างใช้เทคนิคอะไรมาดงึดดูความสนใจ 

- สิ่งท่ีส่ือสอดแทรกมมุมอง  ทศันคต ิ ความเช่ือหรือคา่นิยมไว้   
4.4  นกัเรียนแตล่ะกลุม่สรุปความรู้ท่ีได้จากการ  mind mapping  มาน าเสนอให้เพ่ือนดู

และชว่ยกนัวิเคราะห์วา่มีสิ่งใดเพิ่มเตมิจากเพ่ือนบ้าง 
4.5  ครูน าสรุปร่วมกนั  โดยร่วมกนัวิเคราะห์แล้วประเมินว่าส่ือตวัอยา่งนัน้เราควรเช่ือ  

ควรท าตามหรือควรเผยแพร่ตอ่หรือไม่ 
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ใบงานกิจกรรมที่ 3 
เร่ือง  คิด วิเคราะห์ แยกแยะ 

 
กลุ่มที่ ______  ช่ือกลุ่ม __________________________________________________ 
 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนชว่ยกนัสรุปสิ่งท่ีได้จากการวิเคราะห์ส่ือโดยใช้ค าถามจาก 5 Key question   
คือ 

1. ใครเป็นผู้สร้างส่ือนี ้
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. ท าไมส่ือนีจ้งึถกูสง่ตอ่  / ท าไมผู้สร้างจงึท าส่ือนีข้ึน้มา   
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..............………………… 
………………………………………………………………………......………………………… 
3. ส่ือนีเ้ผยแพร่ท่ีไหน   
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ผู้สร้างใช้เทคนิคอะไรมาดงึดดูความสนใจ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
5. สิ่งท่ีส่ือสอดแทรกมมุมอง  ทศันคต ิ ความเช่ือหรือคา่นิยมไว้    
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
มมุมองท่ีนกัเรียนได้รับตอ่สิ่งท่ีส่ือน าเสนอและประเมินความนา่เช่ือถือของส่ือ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือ 
แผนกิจกรรมที่  4    เร่ือง    ความเหมาะสมของ Webpage  เวลา  50  นาที 
……………………………………………………………………………………………………… 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  นกัเรียนสามารถรับรู้ขา่วสารและวิเคราะห์เนือ้หาจากเว็บเพจเพื่อแยกแยะข้อมลูและการ
ใช้ภาษาท่ีถกูต้องได้ 

1.2  นกัเรียนสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของเว็บเพจได้ 
1.3  นกัเรียนสามารถใช้ข้อมลูจากเว็บเพจท่ีเหมาะสมได้ 

 
2.  สาระส าคัญ 
 เนือ้หาบนอินเทอร์เน็ตมีมากมายหลากหลาย  ทัง้ท่ีเป็นประโยชน์และเป็นโทษ  ผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ตก็มีทกุเพศทกุวยัซึง่มีความเส่ียงในการเข้าถึงข้อมลูท่ีมีประโยชน์  ไมมี่ประโยชน์หรือผิด
กฎหมาย  ผิดศีลธรรมได้ทกุเม่ือ  และเน่ืองจากเว็บไซต์ท่ีมีอยูม่ากมาย  บางเว็บไซต์ไมมี่หน่วยงาน
ท่ีคอยตรวจข้อมูลว่าเป็นข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง  ตรวจการใช้ภาษา  หรือเซ็นเซอร์ภาพท่ีไม่
เหมาะสม  การสง่เสริมให้เดก็ได้เรียนรู้วิธีการเลือกรับข้อมลูหรือเลือกเข้าสูเ่ว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจ  
ฝึกการวิเคราะห์ประเมินคุณค่าจากหน้าเว็บ  เพ่ือสร้างการรู้ เท่าทันส่ือในตัวของเด็กเองเพ่ือ
น าไปใช้ในชีวิตปัจจบุนัได้อยา่งปลอดภยับนโลกของอินเทอร์เน็ต     
 
3.  ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

3.1  ตวัอยา่ง  Webpage  ท่ีมีคนติดตามเกิน  1,000,000  คน จ านวน  5  เว็บ 
3.2  ใบงานกิจกรรมท่ี 4   

 
4.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

4.1  ครูเปิดเปิดตวัอย่างเว็บไซต์ท่ีมีผู้ติดตามมากให้นกัเรียนด ู แล้วร่วมกนัพดูคยุเก่ียวกบั
เนือ้หาในเว็บไซต์ว่าแตล่ะเว็บจะบรรจเุนือ้หาท่ีมากมายแตกตา่งกนั  ซึง่ข้อมลูในเว็บไซต์แตล่ะหน้า
เราจะเรียกว่า  เว็บเพจมีข้อมูลทัง้ท่ีเป็นประโยชน์และไม่มีประโยชน์  มีทัง้ข้อเท็จจริงและท่ีเป็น
ความคดิเห็น  รวมไปถึงการใช้ภาษาท่ีมีทัง้สภุาพและไมส่ภุาพ   

4.2  ครูอธิบายเร่ืองของความเหมาะสมของเว็บไซต์  โดยสงัเกตและการวิเคราะห์เพ่ือให้
นกัเรียนสามารถเลือกใช้เว็บไซต์ท่ีนา่เช่ือถือได้ 
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4.3  ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่มเพ่ือฝึกการวิเคราะห์หน้า Webpage  โดยจดัท าเป็นฐาน  5  
ฐาน  ในแตล่ะฐานมีหน้าเว็บเพจท่ีมีผู้ติดตามเกิน 1,000,000 คน  ให้นกัเรียนแตล่ะกลุ่มเดินเข้าที
ละฐานฝึกวิเคราะห์หน้าเว็บตามใบงาน  จากนัน้สลบัสบัเปล่ียนจนครบทกุฐาน 

4.4  เลือกนกัเรียนแตล่ะกลุ่มผลดักนัขึน้มาอภิปรายตามท่ีได้วิเคราะห์และประเมินค่าสิ่งท่ี
ส่ือน าเสนอว่ามีคุณค่าและคุณภาพมากน้อยเพียงใด กลุ่มละ 1 เพจ  โดยเพ่ือนๆ ช่วยกันร่วม
อภิปราย   

4.5.  ครูเปิดหน้าเว็บเพจให้ดทีูละเพจแล้วร่วมกันสรุปอีกครัง้   แล้วร่วมกันสรุปประเด็น
ร่วมกนัวา่ควรเลือกใช้เว็บเพจแบบใดจงึจะเหมาะสม 
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือ 
แผนกิจกรรมที่  5   เร่ือง   รู้เท่าทันกฎหมายคอมพวิเตอร์   เวลา  50  นาที 
……………………………………………………………………………………………………… 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  นกัเรียนมีความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมายการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
1.2  นกัเรียนสามารถบอกได้วา่การกระท าใดเป็นการกระท าผิดกฎหมายทางคอมพิวเตอร์   

 
2.  สาระส าคัญ 
 การใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถือเป็นความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานท่ีเยาวชนในวัยเ รียน
จ าเป็นต้องใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล  รวมไปถึงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  สาระความบนัเทิงต่างๆ 
เพ่ือให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ในปัจจบุนั  ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเหล่านีท้ าให้มีการติดตอ่ส่ือสารกับผู้ อ่ื นได้
อย่างรวดเร็ว มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  ความรู้สึกของตนเอง  ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นสาเหตหุนึ่งท่ี
ท าให้เกิดการใช้งานท่ีไม่เหมาะสมหรือเกิดการกระท าผิดกฎหมายโดยท่ีไม่รู้ตวั  เช่น  การหมิ่น
ประมาท  การสง่ตอ่ข้อมลูท่ีไม่เหมาะสม  การน ารูปภาพของผู้ อ่ืนมาดดัแปลงให้เกิดความเสียหาย  
หรือการลกัลอบเข้าคอมพิวเตอร์ของผู้ อ่ืน  เป็นต้น  ซึ่งการเรียนรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จะ
ช่วยให้นักเรียนใช้งานส่ือคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตไปในทางท่ีถูกต้องและไม่กระท าผิดทาง
กฎหมายโดยรู้เทา่ไมถ่ึงการณ์ 
 
3.  ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

3.1  วีดโิอการ์ตนูให้ความรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
3.2  ตวัอยา่งขา่วของการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
3.2  ค าถามสถานการณ์จ าลองเก่ียวกบัการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ 
3.3  โปรแกรม Kahoot 

 
4.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

4.1  ครูผู้สอนเปิดวีดิโอการ์ตนูเก่ียวกบั พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ให้นกัเรียนได้เรียนรู้พร้อมกัน  
โดยครูคอยเสริมความรู้เม่ือนกัเรียนสงสยั 

4.2  ครูยกตวัอยา่งการกระท าท่ีเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยยกตวัอย่างการ
กระท าความผิด  และบทลงโทษตา่งๆ  จากขา่วในปัจจบุนั 
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4.3  ทดสอบความรู้หลังเรียนโดยให้นักเรียนเล่นเกมตอบค าถามเก่ียวกับ พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์  ใน Kahoot  โดยให้นกัเรียนแตล่ะคนเข้าไปในเว็บ http://kahoot.it  และใส ่pin และใส่ช่ือ
ผู้ เลน่  จนครบทกุคน 

4.4  ครูเปิดสถานการณ์เก่ียวกับการกระท าความ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขึน้ทีละ 1 ข้อ จบ
ครบ 10 ค าถาม  เม่ือนกัเรียนตอบค าถามจนครบ 10  ข้อแล้ว ครูประกาศคะแนนให้นกัเรียนทราบ 

4.5  ครูให้ผู้ เรียนร่วมกนัอธิบายค าตอบว่าเพราะเหตใุดจึงตอบ 1 หรือ  2  อภิปรายร่วมกันที
ละข้อ 
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แผนการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันส่ือ 
แผนกิจกรรมที่  6  เร่ือง   การผลิตส่ือสร้างสรรค์    เวลา  50  นาที  
…………………………………………………………………………………………………… 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1.1  นกัเรียนบอกขัน้ตอนวิธีการสร้างสรรค์เนือ้หาให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการได้ 
1.2  นกัเรียนสามารถสร้าง info graphic  จาก  PowerPoint   
1.3  นกัเรียนสามารถสร้างส่ือในแบบฉบบัของตนเองได้ 

 
2.  สาระส าคัญ 

การเรียนรู้ส่ือ รวมถึงการพัฒนาทักษะการสร้างส่ือในแบบฉบับของตนเองขึน้มา เม่ือ
ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่าส่ือได้อย่างถ่องแท้แล้ว ทุกคน
จะต้องวางแผน เขียนบท ค้นคว้าข้อมลูเนือ้หามาประกอบ  ความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรือ
ส่ือสาร) เนือ้หาโดยการเขียนบรรยายความคิด ใช้ค าศัพท์ เสียง หรือการสร้างภาพให้มี
ประสิทธิภาพตามวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลาย 
 
3.  ส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

3.1  คอมพิวเตอร์ 
3.2  ใบงานกิจกรรมท่ี 6   

 
4.  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 

4.1  แบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่  กลุม่ละ 5 คน  แจกใบงานให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ 
4.2  ครูอธิบายการท างาน  และสาธิตวิธีการสร้าง info graphic  จาก  PowerPoint  โดย

เป็นวิธีการง่ายๆ ไมซ่บัซ้อน  เพ่ือให้นกัเรียนท าตามได้ง่าย 
4.3  ครูให้หวัข้อ  “เดก็ยคุใหมรู้่เทา่ทนัส่ือ”  พร้อมทัง้ยกตวัอย่าง info graphic ในเร่ืองของ

การรู้เท่าทนัส่ือให้นักเรียนด ู จากนัน้ให้นกัเรียนได้ออกแบบและเขียนแผนผงัลงในกระดาษ A4  
และชว่ยกนัวางแผน  ออกแบบและค้นหาข้อมลู  และลงมือท า 

4.4  เม่ือนกัเรียนแตล่ะกลุ่มท าเสร็จแล้ว  ครูให้ออกมาน าเสนอส่ือของกลุ่ม  และให้เพ่ือน
ร่วมแสดงความคดิเห็นตอ่ผลงานของเพ่ือนกลุม่อ่ืนๆ  

4.5  ร่วมกนัสรุปและสุม่อา่นความคิดเห็นท่ีนกัเรียนได้วิพากษ์งานของผู้ อ่ืนวา่เป็นเช่นไร ดี
ไมดี่ พร้อมอธิบาย 



  135 

ใบงานกิจกรรมที่ 6 
เร่ือง  การผลิตส่ือสร้างสรรค์ 

 

กลุ่มที่ _______________ 
ค าชีแ้จง  ให้นกัเรียนออกแบบ info graphic ในหวัข้อท่ีก าหนดให้ 
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                                                ภาคผนวก  ค. 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ / แบบวดัทกัษะ / แบบวดัความพงึพอใจ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือด้านทักษะการสร้างสรรค์ 

 
ค าชีแ้จง  แบบทดสอบนีเ้ป็นแบบปรนยั  4  ตวัเลือก  18  ข้อ  คะแนนเตม็  18  คะแนน 
ให้นกัเรียน    เลือกข้อท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียว 
1. การรู้เทา่ทนัส่ือ มีช่ือภาษาองักฤษวา่อยา่งไร  

ก. Media Literacy 
ข. New Media 
ค. Digital Media 
ง. Electronic Media 

2. ข้อใดไมใ่ชท่กัษะโดยรวมของการรู้เท่าทนัส่ือในด้านทกัษะการสร้างสรรค์ 
ก. การท างานร่วมกนัเพ่ือวางแผน ออกแบบ เรียบเรียง 
ข. การใช้เทคโนโลยีในการผลิตและเผยแพร่ส่ือ 
ค. การใช้ภาษาท่ีถกูต้องในการผลิตส่ือหรือท ารายงาน 
ง. การใช้ความรู้ท านายผลท่ีจะเกิดกบัส่ือท่ีเราได้รับ 

 3. ขัน้ตอนการผลิตส่ือท่ีถกูต้องคือ 
ก. การคดัลอก  เผยแพร่ 
ข. ออกแบบ  ผลิตส่ือ  เผยแพร่ 
ค. คดัลอก  ผลิตส่ือ  แก้ไข  เผยแพร่ 
ง. วางแผน  ออกแบบ  ผลิตส่ือ  เผยแพร่ 

4. ประโยคใดใช้ภาษาถกูต้องและเหมาะสมในการน าไปใสใ่นรายงาน 
ก. รายงานนีจ้ดัทามขึน้เพ่ือใช้ประกอบกานเรียนนยัวิชาภาษาไทย 
ข. รายงานนีมี้ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนจิงๆ เป็นสว่นนงึในวิชาภาษาไทย 
ค. รายงานนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิชาภาษาไทย ปีการศกึษา 2562 
ง. ผู้จดัท าหวงัว่ารายงานนีจ้ะเปนปะโยชตอ่คนท่ีได้อา่นจิงๆ 

5. การสร้างส่ือท่ีมีข้อมลูเยอะควรใช้ส่ือใดท่ีจะชว่ยตดัทอนเนือ้หา เพ่ือให้ผู้อา่นเข้าใจได้ง่ายขึน้ 
ก. ส่ือ posters   ข.  ส่ือ e-book 
ค.   ส่ือ Presentation  ง.  ส่ือ info graphic 
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6. การน าข้อมลูหรือรูปภาพของผู้ อ่ืนมาสร้างหรือผลิตส่ือนัน้ควรท าอยา่งไร 
ก. เลือกข้อมลูหรือภาพท่ีต้องการแล้วคดัลอกมาใช้ทัง้หมด 
ข. เลือกข้อมลูหรือรูปภาพของคนอ่ืนแล้วมาดดัแปลงแก้ไขเล็กน้อย 
ค. เลือกข้อมลูหรือรูปภาพมาดดัแปลง แก้ไขโดยอ้างอิงเจ้าของและแหลง่ท่ีมา 
ง. เลือกข้อมลูหรือรูปภาพท่ีต้องการเอามาใช้แล้วอ้างอิงวา่ท าเองทัง้หมด 

7. ข้อใดจดัเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ก. นิตยสาร 
ข. ใบปลิว 
ค. โฆษณาหน้าเว็บไซต์ 
ง. ขา่วจากหนงัสือพิมพ์ 

8. การสืบค้นข้อมลูควรเข้าเว็บไซต์ใดเหมาะสมท่ีสดุ 
ก. www.sanook.com 
ข. www.google.com 
ค. www.facebook.com 
ง. www.pantip.com 

9. การสืบค้นข้อมลูจากส่ือใดหน้าเช่ือถือท่ีสดุ เพราะเหตใุด 
ก. Website เพราะเป็นข้อมลูสากล มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลาย เข้าถึงง่าย 
ข. facebook เพราะเป็นข้อมลูท่ีมีนกัการศกึษาแชร์ไว้ จงึมีความนา่เช่ือถือ 
ค. หนงัสือเรียน เพราะมีการตรวจสอบจากนกัวิชาการก่อนน าออกมาใช้ จงึมีความแมน่ย า 
ง. จากบคุคล เพราะการสอบถามจากผู้ รู้หลายๆคน นา่จะได้ค าตอบท่ีหลากหลายและ

ถกูต้อง 
10. เทคโนโลยีใดเหมาะสมท่ีสดุในการน ามาใช้ผลิตส่ือ Presentation 

ก. Tablet 
ข. Computer 
ค. Smart Phone 
ง. Posters 

 
 

http://www.sanook.com/
http://www.google.com/
http://www.facebook.com/
http://www.pantip.com/
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11. ส่ือดจิิทลัใดท่ีผา่นการผลิตโดยลดตวัอกัษรและใช้รูปภาพแสดงข้อมลูสัน้ๆ เข้าใจง่ายคือส่ือ
แบบใด 

ก. E-book 
ข. info graphic 
ค. Website 
ง. Posters 

12. การท ารายงานเพ่ือจดัท าข้อมลูเป็นรูปเลม่ เราควรใช้โปรแกรมใด 
ก. Microsoft word 
ข. Microsoft Excel 
ค. Microsoft PowerPoint 
ง. Google Chrome 

13. การน าข้อมลูของผู้ อ่ืนมาใช้ผลิตส่ือ นกัเรียนควรท าอย่างไรเพ่ือให้งานมีความนา่เช่ือถือท่ีสดุ 
ก. อา่นเนือ้หาท่ีคดัลอกมาแล้วตดัเอาแตท่ี่นา่สนใจ จะได้ไมเ่หมือนต้นฉบบั 
ข. คดัลอกเนือ้หามาทัง้หมด แตมี่การอ้างอิงเจ้าของและแหล่งท่ีมาชดัเจน 
ค. คดัลอกผลงานทัง้หมดโดยไมเ่ปล่ียนแปลงเนือ้หาใดๆ เพ่ือให้ตรงกบัต้นฉบบัมากท่ีสดุ 
ง. อา่นเนือ้หาท่ีคดัลอกมาแล้วสรุปใหมด้่วยตนเอง พร้อมอ้างอิงเจ้าของและแหลง่ท่ีมา 

14. ข้อใดไมใ่ชช่อ่งทางในการสร้างเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ือแบ่งปันข้อมลูขา่วสาร 
ก. Facebook 
ข. Line 
ค. E - book 
ง. Blog gang 

15. การน ารูปภาพของเพ่ือนไปตดัตอ่และเผยแพร่ท าให้เพ่ือนเกิดความเสียหาย ถือเป็นความผิด
ทางใด 

ก. ผิดทาง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
ข. ผิดทาง ส.ค.บ. คุ้มครองผู้บริโภค 
ค. ผิดทาง ปปส. ปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพติด 
ง. ผิดทาง ไอซีที กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
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16. นกัเรียนเข้าไปแสดงความคดิเห็นในภาพของเพื่อนในทางเสียหายบน Facebook ของเพ่ือน 
ถือวา่นกัเรียนมีความผิดหรือไม่ 
ก. ไมผ่ิด เพราะเป็นเพ่ือนกนั 
ข. ไมผ่ิด เพราะเป็นการหยอกล้อ ไมไ่ด้ตัง้ใจท าให้เพ่ือนเสียหาย 
ค. ผิด เพราะท าให้เกิดความเสียหายตอ่ตวัเพ่ือนได้ 
ง. ผิด เพราะไมไ่ด้ขออนญุาตเพ่ือนก่อน 

17. การน าสินค้าเข้าไปอยูใ่นละคร หรือรายการข่าว โดยให้ผู้บริโภครับส่ืออยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้
เรียกวา่ 

ก. การโน้มน้าวจิตใจ 
ข. การโฆษณาแฝง 
ค. ภาพหลดุ 
ง. การโปรโมทสินค้า 

18. ครูให้นกัเรียนน าส่ือท่ีสร้างขึน้ไปเผยแพร่ให้กบัเพ่ือนๆ ทาง Facebook นกัเรียนควรท า
อยา่งไรจงึจะถกูต้อง 
ก. เข้าไปวิพากษ์วิจารย์งานของเพ่ือนเสียๆ หายๆ 
ข. เข้าไป copy งานของเพ่ือนท่ีเผยแพร่ไว้ แล้วมาดดัแปลงให้เป็นของตวัเอง 
ค. เลือกเผยแพร่เฉพาะเพื่อนในกลุม่ตวัเอง ไมต้่องการให้คนอ่ืนวิพากษ์วิจารณ์งานของ

ตนเอง 
ง. น าผลงานเผยแพร่ลงในกลุม่ห้องงานและเปิดโอกาสให้เพ่ือนๆได้วิพากษ์วิจารณ์ของ

ตนเอง 
 

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการจัดการเรียนรู้ 
การรู้เท่าทันส่ือด้านทักษะการสร้างสรรค์ 

 
1.  ก  2.  ง  3.  ง  4.  ค 
5.  ง  6.  ค  7.  ค  8.  ข 
9.  ค  10.  ข  11.  ข  12.  ก 
13.  ง  14.  ค  15.  ก  16.  ค 
17.  ข  18.  ง 
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                                                   ภาคผนวก  ง. 
แบบประเมินคณุภาพผู้ เช่ียวชาญ 
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                                                   ภาคผนวก  จ. 
คะแนน pre-test / post – test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  158 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ปริศนา   เช่ียวสทุธิ 
วัน เดือน ปี เกิด 3  กรกฎาคม 2525 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2546   

การศกึษาบณัฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ศกึษา  
จาก  ราชภฎัสวนดสุิต  
พ.ศ. 2561  
การศกึษามหาบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยีการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 88/222 เทอร์มินอลคอนโด  ต าบลวดัชลอ  อ าเภอบางกรวย   
จงัหวดันนทบรีุ   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1  บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	ประชากร
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
	ด้านเนื้อหา
	ตัวแปรที่จะศึกษา

	ความสำคัญของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการวิจัย

	บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	1. แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ  (Media Literacy)
	1.1 ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ
	1.2 ความสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
	1.3 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ
	1.4 แนวทางการพัฒนาเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ
	1.5 การวัดการรู้เท่าทันสื่อ

	2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21
	3. แนวคิดเกี่ยวกับชุดกิจกรรม
	3.1 ความหมายของชุดกิจกรรม
	3.2 ประเภทของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
	3.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
	3.4 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรม

	4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	4.1 งานวิจัยในประเทศ
	4.2 งานวิจัยต่างประเทศ


	บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
	1. การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
	ประชากร
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	3. วิธีดำเนินการวิจัย
	4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	5. การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 5  สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	การกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
	ประชากร
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

	การวิเคราะห์ข้อมูล
	สรุปผลการวิจัย
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะทั่วไป
	ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก.
	ภาคผนวก  ข.
	ภาคผนวก  ค.
	ภาคผนวก  ง.
	ภาคผนวก  จ.

	ประวัติผู้เขียน

