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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการอบรมผู้น�ำนักเรียนเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ การวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน
โดยขั้นตอนที่ 1 ส�ำรวจระดับการรู้เท่าทันสื่อ จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�ำนวน 400 คน
โดยใช้แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หลังจากวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการรู้เท่าทันสื่อในระดับมาก และระดับ
ปานกลางในบางส่วน จากนัน้ จึงด�ำเนินการในขัน้ ตอนที่ 2 โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากนักเรียนทีม่ คี ะแนนจากแบบวัดทักษะ
ในระดับปานกลางลงมา และสมัครใจเข้าร่วมอบรม โดยการสุ่มแบบเจาะจง จ�ำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้คือ โปรแกรม
อบรมผู้น�ำนักเรียน เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยของทักษะการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่า
ก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ผลการอบรม ผู้น�ำนักเรียน กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
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ABSTRACT
The objective of this research was to study the findings in students leader training for developing the
media literacy. The research methodology was divided into 2 Phases. Phase 1: Surrey the level media literacy
from 400 students selected by using random sampling. Using media Literacy Scale, the study found that the
samples’ knowledge level in media literacy was in “High” level. However, based on item analysis, it found that
some parts of their knowledge level were in “Moderate” level. Then, the 30 students with “Moderate” level and
lower scores with volunteer to be the participants were selected to be sample in the Phase 2. The research
instrument was the Training Program for Student Leader. The research was found that the samples’ post-test
mean value of media literacy was higher than the pre-test at .05 significant level.
Keywords: The effect of training, Student leader, Media learning process
บทน�ำ

การศึกษาเกี่ยวกับสื่อในโรงเรียนนั้น ประเทศต่าง ๆ
ในแถบยุโรปยังไม่ค่อยมี และถือว่าเป็นเรื่องที่องค์กรที่
เกีย่ วข้องจะต้องรณรงค์ผลักดันกันต่อไป ประชาคมยุโรปได้
พยายามผลักดันการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชน
โดยให้การเรียนรู้ด้านสื่อแก่ประชาชนทางระบบออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์เรียกว่ากระบวนการอีเลิรน์ นิง่ (e-Learning)
(อุษา บิ้กกิ้นส์, 2554, น. 3) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทุก
วัย และช่วยพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ตีความ และ
ประเมินข้อมูลที่แสดงออกผ่านทางสื่อทั้งหลาย
การแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางของสือ่
ดังกล่าว ท�ำให้เกิดความห่วงใยต่อบทบาทของสื่อและการ
ที่เด็ก ๆ อยู่ในสภาพเปิดรับสื่อที่ถาโถมเข้ามาทั้งในแง่บวก
และแง่ลบจากการสร้างและผลิตสื่อที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ท�ำให้เกิดการวิเคราะห์และพิจารณาว่า สือ่ ทีส่ ร้างออกมาได้
สะท้อนภาพเด็กออกมาอย่างไร หรือได้สร้างแบบอย่างที่ดี
ให้แก่พัฒนาการของเด็กบ้างหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศได้มกี ารริเริม่ การศึกษา
วิจยั เกีย่ วกับการรูเ้ ท่าทันสือ่ โดยมีหน่วยงานชุมชนทีร่ บั ผิดชอบ
เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มกิจกรรมชุมชน ซึ่งท�ำกิจกรรมในรูป
แบบโครงการศึ ก ษา และกลุ ่ ม องค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
(เมสิริณ ขวัญใจ, 2551, น. 2) การศึกษาเกี่ยวกับสื่อต้อง
อาศัยความร่วมมือจากคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดา
มารดาหรือผูป้ กครองซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมเด็ก

ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง จึงควร
ต้องตระหนักถึงภารกิจการรณรงค์ด้านการศึกษาเกี่ยวกับ
สื่อ โดยความร่วมมือจากคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุที่
ว่าการให้การศึกษาด้านสือ่ จะช่วยให้ประชากรมีคณ
ุ ภาพขึน้
และผู้บริโภคสื่อมีอ�ำนาจมากขึ้นเพราะ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ น กั บสื่ อในยุ คปั จ จุ บัน สามารถน� ำ พาผู ้ รั บสารไปสู ่
สภาวะของการไม่รู้เท่าทันสื่อได้อย่างง่ายดาย อาทิ ข้อมูล
ข่าวสารจ�ำนวนมากที่ไหลบ่าเข้าสู่ตัวผู้รับสารมีทั้งข้อมูล
ข่าวสารที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ ปัญหาจึงเกิดขึ้นกับ
ตัวผูร้ บั สารว่าจะเลือกรับรูส้ อื่ สารอย่างไรให้ทนั ต่อเหตุการณ์
และแยกแยะได้วา่ เรือ่ งไหนเป็นเรือ่ งจริง (สุภชิ า มีนลิ , 2558,
น. 17) จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็น
สิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นเพราะเป็นกลไกที่ช่วยสร้างสมดุลของ
อ�ำนาจให้มาอยูท่ ผี่ รู้ บั สารเพือ่ ให้รเู้ ท่าทันจากสารต่างๆ ทีส่ อื่
เป็นผู้ก�ำหนดทั้งนี้เพราะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสื่อนั้นมี
อ�ำนาจต่อการรับรู้ ความเชื่อ และทัศนคติของผู้รับสารต่อ
สิ่งต่างๆ การรู้เท่าทันสื่อยังเป็นทักษะที่ส�ำคัญของพลเมือง
ในสังคมประชาธิปไตยทีพ่ ลเมืองต้องมีความสามารถในการ
คิดเชิงวิพากษ์ ควบคูไ่ ปกับการมีความสามารถในการแสดง
ถึงความคิดเห็นความเป็นตัวตน ซึ่งทักษะทั้งสองนั้นก็เป็น
หัวใจส�ำคัญของการเรียนรู้เท่าทันสื่อ (สุขใจ ประเทือง
สุขเลิศ, 2549, น. 15) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนไทยที่
ใช้เวลาจ�ำนวนมากอยูก่ บั สือ่ ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้า
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ของเทคโนโลยีในการสื่อสารที่สื่อสามารถจะเข้าถึงตัวพวก
เขาในรูปแบบที่หลากหลายและภายใต้บริบทของสังคม
ทุนนิยมทีอ่ งค์กรสือ่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยมีเป้าหมายทีก่ ารแสวงหา
ก�ำไรสูงสุดการติดตัง้ กลไกการรูก้ ารสร้างภูมคิ มุ้ กันการรูเ้ ท่า
ทันสื่อส�ำหรับพวกเขาจึงเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นและยัง
ต้องเป็นกลไกที่สร้างการเรียนรู้ให้บังเกิดขึ้นกับเขาตลอด
ชีวิต ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการ
อบรมผู ้ น� ำ นั ก เรี ย นในช่ ว งมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ทั้ ง นี้
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ก�ำลังจะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่อันช่วงที่มี
อิทธิพลต่อสังคมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ
ต่อไป

วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาผลของการอบรมผูน้ ำ� นักเรียนเพือ่ พัฒนา
การเรียนรู้เท่าทันสื่อ
สมมุติฐานการวิจัย
นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อ
สูงกว่าก่อนการทดลอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ตามแนวคิดของ
Potter(2004) จึงได้นำ� มาจัดท�ำเป็นโปรแกรมการอบรมการ
รู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ การเข้าถึง การวิเคราะห์ การประเมิน
การสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม

โปรแกรมอบรม
การรู้เท่าทันสื่อ

การรู้เท่าทันสื่อ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 376,432 คน จาก 15 เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
2 กลุ่ม คือ
		 2.1 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่
ในปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 400 คน โดยใช้ตารางส�ำเร็จรูป
ของ Yamane ที่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งได้มาโดย
การสุ่ม 4 ขั้นตอน (4 -Stage Random Sampling)ดังนี้
			 2.1.1 สุ่มรายชื่อจังหวัดทั้งหมดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบ่งตามกลุ่มภาคต่าง ๆ จ�ำนวน

5 ภาค มาจัดท�ำเป็นฉลาก
			 2.1.2 สุ่มอ�ำเภอที่เป็นตัวแทนในแต่ละ
จังหวัดทีละหมายเลข จนกระทั่งครบจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ต้องการ แล้วน�ำฉลากคืนเพื่อให้มีประชากรเท่าเดิม
			 2.1.3 สุ่มโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนใน
แต่ละอ�ำเภอ โดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental
random sampling)
			 2.1.4 สุ่มนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนใน
แต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเป็นผู้ไปขยายผลกับการใช้สื่อเพื่อ
นักเรียนต่อไป
		 2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาผลของการอบรม
ผู้น�ำนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เป็นนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก
การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
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พิจารณาจากนักเรียนที่มีคะแนนจากแบบวัดทักษะการ
รู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับปานกลางลงมา (คะแนนต�่ำกว่า 30
คะแนน) และสมัครใจเข้าร่วมการอบรมเพื่อน�ำไปขยายผล
ณรงค์การรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเพื่อน จ�ำนวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบวั ด ทั ก ษะการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย แผนการเรียน
ภูมิล�ำเนา อาชีพของผู้ปกครอง สถานภาพผู้ปกครอง และ
รายได้ของผู้ปกครอง เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบ
รายการ (Checklists)
ตอนที่ 2 แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา ลั ก ษณะเป็ น แบบสอบถามประเภท

มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert) 5 ระดับ คือ
ระดับความต้องการมากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
2. โปรแกรมการอบรมการพัฒนาการเรียนรู้เท่าทัน
สือ่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ตอนปลายในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
น�ำแบบสอบถามไปแจกนักเรียนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
โดยคณะผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
และรอรับแบบสอบถามกลับคืน จ�ำนวน 400 ชุด และด�ำเนิน
การทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One group
pretest-posttest ใช้เวลาอบรม 18 ชั่วโมงเป็นการบรรยาย
ประกอบกิจกรรม ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กิจกรรมการอบรมการพัฒนาการเรียนรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
		 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เวลา
แนวปฏิบัติ
09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น.
วันที่ 1 ของการอบรม กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กลุ่มสัมพันธ์ การบรรยาย การอภิปราย
		
การปฐมนิเทศ ผู้น�ำกับการ
		
และสร้าง
เข้าถึงสื่อ
		
สัมพันธภาพ
วันที่ 2 ของการอบรม กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 5
การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การวิเคราะห์ การประเมิน
		
ผู้น�ำกับทักษะ ผู้น�ำกับทักษะ
การอภิปราย บทบาทสมมติ
		
การวิเคราะห์สื่อ การสร้างสรรค์สื่อ
		
กิจกรรมที่ 4
		
ผู้น�ำกับทักษะ
		
การประเมินสื่อ
วันที่ 3 ของการอบรม กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมที่ 7 การ การบรรยาย การท�ำงานกลุ่ม การอภิปราย			
		
ผู้น�ำกับทักษะ ปัจฉิมนิเทศ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสะท้อนผล
		
การมีส่วนร่วม และยุติการอบรม		
วัน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม น�ำมา
วิ เ คราะห์ โ ดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค�ำนวณค่าร้อยละ (Percentage)
2. ทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
น�ำมาวิเคราะห์โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์ขอ้ มูล โดยการหาค่าเฉลีย่
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉลีย่ ทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนและหลังการอบรม
โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Paired samples t-test
ผลการวิจัย การศึกษาระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
		 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 จ�ำแนกรายข้อ
ระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ทักษะการเข้าถึง (Access Skill)
1. นักเรียนสามารถเลือกใช้สื่อ หรือพัฒนาวิธีการใหม่เพื่อการสืบค้นข้อมูล
2. นักเรียนสามารถรับรู้และท�ำความเข้าใจเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร
		 และรายละเอียดจากสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ
3. นักเรียนสามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อหลายประเภท
4. นักเรียนสามารถเก็บและเลือกประเภทของข้อมูลได้หลายช่องทาง
5. นักเรียนสามารถสังเกต จดจ�ำอธิบายความหมายค�ำศัพท์ได้
ทักษะการวิเคราะห์ (Analyze Skill)
6. นักเรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. นักเรียนสามารถแยกแยะข้อดี ข้อเสีย และจากการน�ำเสนอ
		 ของสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. นักเรียนสามารถทบทวนผลดี ผลเสีย และผลกระทบได้อย่างเหมาะสม
9. นักเรียนสามารถอธิบายวัตถุประสงค์หลักและแฝงของสื่อได้
10. นักเรียนสามารถให้เหตุผลเพื่อสนับสนุนผลการวิเคราะห์สื่อ
		 ของตนเองได้อย่างสมเหตุสมผล
ทักษะการประเมินสื่อ (Evaluate Skill)
11. นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
12. นักเรียนสามารถเลือกรับหรือปฏิเสธข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ได้
13. นักเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่แอบแฝงมากับสื่อในลักษณะต่างๆ ได้
14. นักเรียนใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการประชาธิปไตยในการ
		 ตัดสินคุณค่าของข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ
15. นักเรียนตัดสินความถูกต้อง โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม

X

S.D.

ระดับ

4.03

1.19

มาก

3.59
3.46
3.78
3.54

1.17
1.30
1.12
1.07

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

3.68

1.19

มาก

3.93
3.87
3.62

1.12
0.87
1.08

มาก
มาก
มาก

3.76

1.20

มาก

3.71
3.71
3.69

1.13
1.14
1.17

มาก
มาก
มาก

3.77
3.70

1.22
1.19

มาก
มาก
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อ
ทักษะการสร้างสรรค์(Create Skill)
16. นักเรียนสามารถออกแบบสื่อในลักษณะต่างๆ เพื่อน�ำเสนอข้อมูล
		 สารสนเทศ องค์ความรู้ และความคิดเห็นของตน
17. นักเรียนน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
		 และจริยธรรม
18. นักเรียนผลิตสื่อโดยผ่านกระบวนการวางแผน
19. นักเรียนสามารถแก้ไข และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากสื่อ
		 ประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
20. นักเรียนแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
ทักษะการมีส่วนร่วม (Participate Skill)
21. นักเรียนมีส่วนร่วมในการวิพากษ์ให้เกิดความถูกต้องและเป็นประโยชน์
22. นักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
23. นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในการวิพากษ์ และแสดงความคิดเห็น
		 อย่างเปิดเผย
24. นักเรียนเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ในการน�ำเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น
		 ผ่านสื่อชนิดต่างๆ
25. นักเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์
		 และใช้ประโยชน์จากสื่อของตนอย่างเหมาะสม
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาระดับทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 ในรายข้อ พบว่า มีระดับ
ทักษะการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด คือ นักเรียน
สามารถเลือกใช้สื่อ หรือพัฒนาวิธีการใหม่เพื่อการสืบค้น
ข้ อ มู ล รองลงมาคื อ นั ก เรี ย นเคารพในสิ ท ธิ เสรี ภ าพ

X

S.D.

ระดับ

3.45

1.19

ปานกลาง

3.65
3.48

1.09
1.08

มาก
ปานกลาง

3.61
3.77

1.16
1.14

มาก
มาก

3.74
3.87

1.17
1.15

มาก
มาก

3.65

1.07

มาก

3.96

1.20

มาก

3.96

1.19

มาก

ในการน�ำเสนอความคิดเห็นของผู้อื่นผ่านสื่อชนิดต่างๆ กับ
นักเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์ และใช้ประโยชน์จากสือ่ ของตนอย่างเหมาะสม ส่วน
ล� ำ ดั บที่ น ้ อยที่ สุด คื อ นั กเรี ยนสามารถออกแบบสื่ อใน
ลักษณะต่างๆ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลสารสนเทศ องค์ความรู้
และความคิดเห็นของตน
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การพัฒนาการเรียนรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการรู้เท่าทันสื่อก่อนและหลังเข้าร่วมการอบรม
ช่วงการทดลอง		
		
X
ก่อนเข้าร่วมการอบรม
1.16
หลังเข้าร่วมการอบรม
4.05

ผลการเปรียบเทียบ
S.D.
t
0.03
46.34
0.33

Sig
0.00

*P < .05
จากตารางที่ 3 ผลการวิ จั ย พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของ
คะแนนทักษะการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลังเข้ารับการอบรม
สู ง กว่ า ก่ อ นเข้ า รั บ การอบรมอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05

โฆษณา ละคร ข่าว เป็นต้น ด้านอุตสาหกรรมการผลิตสื่อ
คณะผูว้ จิ ยั ได้บรรยายและให้กลุม่ ตัวอย่างแสดงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วสรุปประเด็น ด้านโลกแห่ง
ความเป็นจริง กลุ่มตัวอย่างจะได้ดูวีดีโอ “ชัวร์ก่อนแชร์”
อภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น พร้ อ มทั้ ง แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ด้านตัวตนของผูร้ บั สาร เป็นการเปิดเวทีเสวนา
อภิปรายผล
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในมุมมองของตน วิเคราะห์
การศึ ก ษาผลของการอบรมผู ้ น� ำ นั ก เรี ย นเพื่ อ สาระเพือ่ สร้างความตระหนักรูใ้ นการเปิดรับสือ่ ในส่วนของ
พัฒนาการเรียนรูเ้ ท่าทันสือ่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน แรงจูงใจในการตัดสินใจ เป็นการจ�ำลองสถานการณ์ให้กลุม่
ปลายในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พบว่ า เป็ น ไปตาม ตัวอย่างได้ตัดสินใจกระท�ำการตามเหตุแห่งแรงจูงใจของ
สมมุติฐานการวิจัยที่กล่าวว่า นักเรียนที่เข้ารับการอบรม ตน และเปรียบเทียบ กับเพื่อนในกลุ่มแสดงความคิดเห็น
มีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อสูงกว่าก่อนการทดลอง
เชิงวิเคราะห์ ในด้านเครื่องมือประมวลข่าวสาร น่าจะจัด
ทัง้ นีอ้ าจเป็นไปตามทฤษฎีการรูเ้ ท่าทันสือ่ ที่ Potter กิจกรรมให้กลุม่ ตัวอย่างท�ำโครงการโดยก�ำหนดให้ใช้ทกั ษะ
(2004) ได้กล่าวถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อการพัฒนาความรู้ 7 ประการในการด�ำเนินการ ได้แก่ การวิเคราะห์ การประเมิน
ด้านการเท่าทันสือ่ ว่า ประกอบด้วย 1) โครงสร้างของความรู้ การจัดกลุ่ม การคิดแบบอุปนัย การคิดแบบอนุมาน การ
2) แรงจูงใจในการตัดสินใจ 3) เครื่องมือประมวลข่าวสาร สังเคราะห์ และสรุปประเด็น ส�ำหรับการประมวลข้อมูล
และ 4) การประมวลข้อมูลข่าวสารกล่าวคือ คณะผู้วิจัย ข่าวสารมี 3 ขัน้ ตอนคณะผูว้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมให้เป็นไปตาม
ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อโดย ขั้นตอนดังกล่าวดังนี้ 1) คัดกรองข้อมูลข่าวสารที่เป็นแกน
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับขอบข่ายของแต่ละด้าน เช่น หลักในลักษณะข้อเท็จจริงกับความเชื่ออารมณ์กับเหตุผล
ผลกระทบของสือ่ ใช้กจิ กรรมทีก่ ลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์ เป็นต้น 2) การเชือ่ มโยงความหมายในกิจกรรมนีค้ ณะผูว้ จิ ยั
ใช้จริงในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันต้องการอภิปรายเกีย่ วกับ ก�ำหนดสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วไปเช่น เครื่องหมายจราจร
ข่าวในสื่ออินเทอร์เน็ต การแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคม จากนัน้ ให้กลุม่ ตัวอย่างร่วมกันคิดสัญลักษณ์และให้สมาชิก
ออนไลน์ เป็นต้น ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างรับรู้ได้ถึงผลกระทบที่ เดาความหมาย เป็นการฝึกการคิดพิจารณาไตร่ตรอง จาก
เกิดขึ้นในสังคม ด้านเนื้อหาของสื่อ มีการจัดแบ่งกลุ่ม กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นคณะผู้วิจัยคาดว่า มีผลให้ระดับ
วิพากษ์ความคิดเห็นตามประเภทสื่อที่กลุ่มต้นได้รับ เช่น ความรู้การเท่าทันสื่อของกลุ่มตัวอย่างพัฒนาไปสู่ระดับ
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สูงมาก ดังปรากฏในตารางที่ 1 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อุลชิ ษา ครุฑะเสน (2556) ทีพ่ บว่า องค์ประกอบกระบวนการ
เรียนรู้เท่าทันสื่อมีผลต่อ การรู้เท่าทันสื่อ ในขณะเดียวกัน
เมสิริณ ขวัญใจ (2551) ท�ำการศึกษาพบว่า เด็กมีทักษะ
และความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสือ่ ทีต่ นเสพ
จนท�ำให้เกิดการตระหนักรูเ้ ท่าทันได้ ในส่วนของการพัฒนา
กลุม่ ตัวอย่างให้เป็นผูน้ ำ� ในการณรงค์การรูเ้ ท่าทันสือ่ ให้กบั
เยาวชนอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นเพือ่ นในลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้ ว ยการฝึ ก อบรมตามโปรแกรมที่ จั ด ในครั้ ง นี้ พบว่ า
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิสาลักษณ์ จันทร์อร่าม
(2561) ที่สรุปว่า แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้น�ำมี 3 วิธี
คือ การฝึกอบรม การดูงาน และการพัฒนาตนเอง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งนี้
		 1.1 ควรแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มโดยกลุ่ม
ควบคุมไม่มีการสอดแทรก เนื้อหา/กิจกรรมเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น�ำเพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกอบรม
		 1.2 ควรแบ่งกลุ่มให้มีขนาดเล็กลง (กลุ่มละ 15
คน) อาจท� ำ ให้ ก ารอภิ ป รายในกลุ ่ ม ขณะท� ำ กิ จ กรรม
มีความชัดเจนและทั่วถึงมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรท�ำการศึกษาวิจัยการรู้เท่าทันสื่อใน
ขอบเขตที่มีความจ�ำเพาะเจาะจง เช่น Facebook, Line
เพื่อให้ขอบข่าย มีความชัดเจนขึ้น
		 2.2 ควรศึกษา กับนักเรียนช่วงประถมศึกษา
ตอนปลายถึงมัธยมต้น เพราะเป็นการป้องกันการรู้เท่าทัน
สื่อตั้งแต่ต้น
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