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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนนักศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
ภายใต้การด าเนินโครงการพัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวิทยุโทรทัศน์ส าหรับประชาชน ”คนทันสื่อ” ร่วมกับ
ส านักงาน กสทช. และมหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รวมถึงการใช้การวิจัยเอกสาร การจัดกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน ากิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ เพื่อถอดบทเรียนรูปแบบการรู้เท่า
ทันสื่อที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาพบวา่ รูปแบบการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน 
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ มีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ การรณรงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การแสดง การผลิตหนังสั้น ฯลฯ โดยสามารถสรุปจ าแนกเป็นประเภทรูปแบบ ในการส่งเสริมการเท่าทันสื่อของ
นักเรียนนักศึกษาแต่ละสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่ 1) รูปแบบกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เป็นกิจกรรมหลักที่
ส าคัญ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา 2) รูปแบบกิจกรรมการผลิตสื่อ จัดท าสื่อ หนังสั้น สปอต
วิทยุ เป็นกิจกรรมที่แกนน านักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการ
สอนในสาขานิเทศศาสตร์ แต่ขณะเดียวกันก็มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งจัดกิจกรรมประเภทนี้ และ 3) รูปแบบ
กิจกรรมการแสดงบนเวที อาทิ การประกวดสุนทรพจน์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ของนักเรียนนักศึกษาในแต่
ละสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่น หรือมีเอกลักษณ์ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง  
 

ค าส าคัญ: การรู้เท่าทันสื่อ นักเรียนนักศึกษา 
 

Abstract 
 

 This study aimed to investigate the lesson learned in best practice media literacy activities 
used as guidelines in building the media literacy network. This action research investigated the 
media literacy model for students from all over the country. The target group for the data collection 
in this research consisted of students participating in the media literacy for the people project, held 
by the Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission and Suan 
Sunandha Rajabhat University. Also, documentary research was conducted in this study. Apart from 
that, a student workshop, idea exchange forums and pilot activities were held to find the appropriate 
model for the target group. The findings show that there are various appropriate media literacy 
models, such as campaigning, shows, short films, learning activities and etc. These models used 
various media channels including campaigning activities, radio and films. The main activities for 
media literacy education at each university could be categorized as follows: 1) Lecture – a main 
activity in educating the target group at universities. 2) Media Production – students, especially in 
universities which offer mass communication degrees, have chances to produce short films, radio 
advertisement and other media. 3) Stage performances-some universities which are well known for 
their cultural shows or art performances may choose to perform shows on stage. 
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1. บทน า  
ในสังคมปัจจุบันสื่อได้เข้ามามีบทบาท และมีความส าคัญอย่างมาก ท่ามกลางวัฒนธรรมบริโภคนิยม 

จะพบว่า มีสื่อประเภทใดประเภทหนึ่ง อาทิ สื่อภาพ สื่อเสียง สื่อผสม สื่อวัตถุ สื่อบุคคล สื่อดิจิทัล สื่อใหม่ 
สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อพื้นบ้าน เป็นศูนย์รวมในการผลิตข้อมูลในฐานะเครื่องมือสื่อสาร (Sender) ข้อมูล 
หรือเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ส่งผ่านในฐานะตัวสาร (Message) และถ่ายโยงความรู้ และประสบการณ์ในฐานะ
ตัวกลางหรือสื่อ (Channel) ส่งผ่านไปหน่วยประมวลผล (Receiver) เพื่อสื่อสารส่งมอบเรื่องราวต่างๆ ให้แก่
สมาชิกในสังคม ท าให้บทบาทของสื่อนั้นมีอย่างหลากหลาย ทั้งถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาสร้าง
ความเจริญทั้งทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสารทางปัญญา และจิตวิทยา
สังคม แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า สื่อได้ก่อให้เกิดผลกระทบให้แก่สมาชิกในสังคมด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อ
สังคมมีการแข่งขันอย่างสูงมากเช่นทุกวันนี้ ในภาคธุรกิจที่ต้องการการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สื่อประเภทต่างๆ 
ได้ถูกน ามาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคสินค้าและบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่มีความอ่อนไหวต่อ
การถูกกระตุ้นการบริโภค อย่างเช่น เด็กและเยาวชน  

มีการศึกษาเรื่องผลกระทบของสื่อในเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่มักพบว่า เป็นทางด้านลบมากกว่าด้านบวก 
ได้แก่ 1) การบริโภคนิยม การเปิดรับสื่อด้านการโฆษณาสินค้าส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการทานอาหาร
ประเภทอาหารจานด่วน ซึ่งอาหารเหล่านั้นไม่มีคุณค่าทางอาหาร ส่งผลต่อภาวะการเกิดโรคอ้วน มีค่านิยมการซื้อ
สินค้าฟุ่มเฟือย เนื่องจากการรับข่าวสารการโฆษณาสินค้าจากสื่ออินเทอร์เน็ต การรับเอาค่านิยมหุ่นผอมเพรียวมา
จากพวกศิลปิน ดารา และนางแบบ 2) พฤติกรรมทางเพศ มักจะเกิดจากการเลียนแบบสื่อโดยเฉพาะจากโทรทัศน์ 
เนื่องจากสื่อดังกล่าวนี้เป็นตัวแบบส าคัญของการแสดงออกทางเพศของเด็ก เช่น การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การ
แต่งกาย การวางตัวกับเพศตรงข้าม การแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม ค่านิยมที่ไม่เหมาะสมซึ่งติดมาจากตัวละครใน
โทรทัศน์ 3) ความรุนแรง ผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบจากการต่อสู้ในเกม ความ
รุนแรงที่น าเสนอผ่านเกมออนไลน์ และเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม มีพฤติกรรมด้านบุคลิกภาพที่เสื่อมถอยลง เช่น  
มีมนุษย์สัมพันธ์ต่ า มีโลกส่วนตัวสูง พฤติกรรมการยับยั้งชั่งใจต่อเรื่องต่างๆ ที่มากระทบลดลง เป็นต้น 

ด้วยเหตุนี้เป็นความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาหารูปแบบเพื่อให้ผูบ้ริโภคได้รู้เท่าทันสื่อเพื่อที่จะไม่เกิดผลกระทบ
กับตัวเอง และสังคม โดยที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยกันอย่างมากถึงผลกระทบของสื่อ และการพยายามหาแนวทาง
ให้ผู้บริโภคได้รู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) คือ การมีทักษะ หรือความสามารถในการ "ใช้สื่ออย่างรู้ตัว" และ 
"ใช้สื่ออย่างตื่นตัว" ของผู้บริโภค เป็นกระบวนการที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร คุณลักษณะ ระบบคิด 
ค่านิยม ความเชื่อที่แฝงมาของสื่อแต่ละประเภท ตลอดจนรู้และเข้าใจในกระบวนการผลิต โครงสร้างการผลิต  
การครอบง า และข้อจ ากัดของสื่อ รวมทั้งการเผยแพร่ และเข้าใจถึงนโยบายการบริหารจัดการสื่อ อิทธิพลหรือ 
ผลของสื่อ จนสามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหาสาระของสื่อและสามารถโต้ตอบ แทนที่ผู้บริโภคจะเป็น
ฝ่ายตั้งรับจากสื่ออย่างเดียว ดังนั้น การรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งในที่นี้คือ นักเรียน และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ การศึกษาครั้งนี้จึง
สนใจในการหารูปแบบเพื่อการส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ น าไปใช้ใน
การพัฒนารูปแบบ เนื้อหา และวิธีการในส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ โดยมีเป้าหมายในสถานศึกษาของตนเอง และ
สามารถขยายเครือข่ายไปยังสถาบันอื่นๆ และชุมชนสังคมโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) ร่วมกับการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 การด าเนินโครงการนี้ ด าเนินการโดยศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ร่วมกับการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นเครื่องมือในการด าเนินการ โดยเป็นการถอดบทเรียนจากการด าเนิน
โครงการคนทันสื่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมกับส านักงาน กสทช. โดยได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อถอด
บทเรียนรูปแบบการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันศึกษา ตามหลักการวางแผนงานคุณภาพด้วย
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ระเบียบวิธี PDCA หรือ Plan, Do, Check และ Action ซึ่งเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพ รายละเอียด
ประกอบด้วย การวางแผนการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

- Plan คือ มีคณะท างาน ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่จากส านักงาน กสทช. ร่วมกันวางแผนงาน 
ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค ์กิจกรรมด าเนินงาน และระยะเวลาที่จะด าเนินงานอย่างชัดเจน  

- Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง  
- Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น 

จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง  
- Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทาง การปฏิบัติ

ตามแผนที่ได้ผลส าเร็จ เพื่อน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไป  
กล่าวคือ ในการด าเนินโครงการวิจัยนี้มีรายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้  
1) Plan คือ ก าหนดเป้าหมาย และแผนงานในการสนับสนุนการพัฒนาการสร้างเครือข่าย เสริมสร้าง

แนวคิด รูปแบบ เพื่อพัฒนาตัวแทนนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้เกิดเป็น
เครือข่ายร่วมกัน โดยก าหนดรูปแบบที่สถาบันการศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าปัญหาภายใน
และบริบทของสถาบันการศึกษา มาวางแผนในการรณรงค์เพื่อการรู้เท่าทันสื่อใน 4 ประเด็น ตามที่ได้มีการทบ
กวนวรรณกรรม และเป็นเป้าหมายของการรู้เท่ าทันสื่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งส านักงาน กสทช. และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาได้ร่วมกันก าหนดไว้ ได้แก่ การรู้จักสื่อรู้จักสิทธิของตัวเอง การเข้าถึงสื่อ การ
เข้าใจสื่อ และการเข้าร่วม โดยก าหนดวัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย ก าหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา 
สนับสนุนองค์ความรู้ งบประมาณที่จ าเป็น และให้แต่ละสถาบันการศึกษาเกิดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครง การสามารถกลับไปขยายผลจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม เพื่อด าเนินการกิจกรรมการส่งเสริมทักษะการรู้เท่า
ทันสื่อวิทยุโทรทัศน์ ภายใต้บรบิทของโรงเรียนและชุมชนของตัวเอง  

2) Do คือ ด าเนินโครงการตามที่ก าหนดไว้ ดงันี้  
2.1) ด าเนินการจัดเวทีการอบรมนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้เท่าทันสื่อใน 4 ด้าน ได้แก่ 

การรู้จักสื่อรู้จักสิทธิของตัวเอง การเข้าถึงสื่อ การเข้าใจสื่อ และการเข้าร่วม 
2.2) ระดมความคิด และเสริมศักยภาพของนักศึกษา เพื่อน าไปใช้ในการรณรงค์ ส่งเสริมการรู้เท่า

ทันสื่อ ในบริบทสถาบันศึกษาและชุมชนของตัวเอง และต่อยอดการฝึกอบรมในโครงการ คือ การน าองค์ความรู้ 
กิจกรรมการฝึกอบรมไปประยุกต์ เขียนเป็นแผนงานโครงการของแต่ละสถาบัน เพื่อให้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง  

2.3) พัฒนานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้มีความเข้มแข็ง และสามารถเป็นตัวหลักในการด าเนิน
กิจกรรมโครงการ อีกทั้งสามารถวางแผนจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ไปยังโรงเรียนและชุมชมในเครือข่าย
เดียวกัน ในรูปแบบที่สอดคล้องกับศักยภาพของตัวเอง 

2.4) การจัดตั้งกลุ่มคนทันสื่อ น าแนวคิดองค์ความรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ การรู้จักสื่อรู้จักสิทธิ  
การเข้าถึง การเข้าใจ และการเข้าร่วม ไปประยุกต์ในกิจกรรมอื่นๆ อาทิ วัฒนธรรมพื้นถิ่นตามบริบทของ
สถานศึกษา และเพื่อท าให้กลุ่มหรือชมรมมีศักยภาพ และความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมโครงการมากขึ้น 

2.5) ร่วมกับเครือข่ายการรู้เท่าทันสื่อ ระหว่างสถาบันการศึกษาจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน
ด้านการด าเนินกิจกรรมของโครงการในแต่ละสถาบัน 

3) Check คือ การที่ผู้ด าเนินการวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามตรวจสอบ และให้ค าแนะน า ติดตามการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่แต่ละสถานศึกษาก าหนดไว้ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง  

4) Action คือ การปฏิบัติตามเป้าหมายของโครงการ โดยน าเข้าสู่วงจร PDCA และน าไปสู่การถอด
บทเรียน เพื่อน าไปใช้ในการสรุปเขียนรายงาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินกิจกรรม 

โดยมีวิธกีารด าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้  
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษาจาก

กรณีศึกษา (Best Practice) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อน าเป็นกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรม สง่เสริมทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา ในขั้นตอนต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2 สนับสนุนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้น าในการ
เสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา โดยคณะผู้ด าเนินโครงการ ประสานงาน
เชิญนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  

ขั้นตอนที่ 3 นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ น าเสนอโครงการ (Project 
Proposal) ที่ระบุถึงแผนงานและกระบวนการด าเนินงาน โดยก าหนดให้สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
มีการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรมเพื่อด าเนินการกิจกรรมการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อวิทยุโทรทัศน์ในสถาบันการศึกษา 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และขยายผลการรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษาของตัวเอง และชุมชนข้างเคียง ให้คณะ 
ผู้ด าเนินโครงการ และที่ปรึกษาพิจารณาสนับสนุนการจัดกิจกรรม ร่วมติดตาม สังเกตการณ์ และสรุปผลการ
ด าเนินการ 

ระยะที่ 1 เตรียมการ 
1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเป็น

ฐานแนวคิดในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยท าการวิเคราะห์สังเคราะห์ และประมวลความรู้
ทั้งหมด รวมทั้งหลักสูตร แนวการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง การรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สถาบันอุดมศึกษาตัวอย่าง เพื่อน าเสนอเป็นข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description)  

2)  ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย โดยครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา ได้แก่ การรู้เท่าทัน
สื่อ (ตามสภาพบริบทของพื้นที่ของนักเรียนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การเปิดรับสื่อและ
การรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา  

ระยะที่ 2 ศึกษาการด าเนินกิจกรรมและการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญตัวแทนนักศกึษากลุ่มเป้าหมาย  
2) ให้ความรู้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการด าเนินกิจกรรมโครงการ

รู้เท่าทันสื่อ และทีมวิจัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และถอดประสบการณ์ จุดประกายความคิด 
ด าเนินการวิเคราะห์รูปแบบการเสริมสร้าง การรู้เท่าทันสื่อ โดยการ Focus Groups โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis ศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดจากการบริโภคสื่อ และแนวทางการเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ จาก
กลุ่มเป้าหมาย 1) นักเรียน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านสื่อสารมวลชน และ 3) คณาจารย์ของสถาบันการศึกษา 

ระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและเวที Focus Group Discussion เพื่อประเมินรูปแบบ

การเสริมสร้าง การรู้เท่าทันสื่อ สรุปผล และน าเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก ่
1) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ด้านการสื่อสารมวลชน (10 ท่าน) 
2) กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชาสังคมและที่เกี่ยวข้อง ทั้งสว่นกลางและภมูิภาค (รวม 10 ท่าน) 
3) นักเรียนนักศึกษาในสถานศกึษาที่เข้าร่วมโครงการรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งสิ้น 100 คน 
เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
2) Focus Group Discussion เพื่อหาข้อสรุปร่วมในการติดตามประเมิน กิจกรรมของเครอืข่าย 
3) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
4) การถอด ประสบการณ ์Best Practice กิจกรรมโครงการเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ 

 

3. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษารูปแบบการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา โดยใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ด าเนินการวิจัยได้ด าเนินการจัดเวทีการส่งเสริมการรู้เท่าทัน
สื่อ โดยจากการศึกษาข้อมูลและทบทวนองค์ความรู้ น าแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อมาจัดท าเป็นกรอบแนวทางเบื้องต้น
เกี่ยวกับการเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อ และการน าแนวทางดังกล่าวไปส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการรู้เท่า
ทันสื่อวิทยุโทรทัศน์ของสถาบันการศึกษาได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อถอดบทเรียน
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รูปแบบการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันศึกษา ตามหลักการวางแผนงานคุณภาพด้วยระเบียบวิธี 
PDCA หรือ Plan, Do, Check, Action โดยสามารถสรุปผลการวิจัย โดยแยกดังนี้ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเป็นผู้น าในการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

คณะผู้วิจัยประสานงานเชิญนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรายงานการด าเนินโครงการพัฒนากลไกการรู้เท่าทัน
สื่อวิทยุโทรทัศน์ส าหรับประชาชน ”คนทันสื่อ” จ านวน 36 แห่ง ให้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจ และจัดกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดย
มีประเด็นการอบรมเป็นการบูรณาการทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่ประกอบด้วย การเข้าถึง (Access) การวิเคราะห์ 
(Analyze) การประเมินค่า (Evaluate) และการสร้างสรรค์ (Create) และมีองค์ประกอบที่เพิ่มเติม คือ ทักษะ
การมีส่วนร่วม (Participate) ให้อยู่ในประเด็นการอบรม ได้แก่ การรู้จักสื่อ การเข้าถึง การเข้าใจ และการเข้า
ร่วม โดยมีคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ จากส านักงาน กสทช. และคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา มาให้ความรู้ 
โดยใช้กระบวนการอบรมในรูปแบบ World Café ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
วิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ใช้กรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจ เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และกิจกรรม
กลุ่มเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอย่างเต็มที่  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนจริง 
จนสามารถจัดท าข้อเสนอโครงการกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุโทรทัศน์  ในสถาบันการศึกษา 
และขยายผลไปยังครอบครัว และชุมชน  

โดยผลจากการอบรมท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นแกนน านักเรียนนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ 
มากขึ้น กล้าแสดงออก และมีภาวะผู้น า รวมทั้งมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ พร้อมน ากิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อไป
ขยายผล และประสบการณ์ให้แก่เพื่อนนักเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นๆ และชุมชนข้างเคียงได้ 
 การติดตามและการขยายผลโครงการกิจกรรมเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของสถาบันการศึกษา 
 การติดตามการด าเนินการของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งนั้น ผู้วิจัยโดยก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม
การด าเนินการด้วยการเดินทางไปเยี่ยมพบปะ สถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ พบว่า แต่ละแห่งสามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามข้อเสนอฯ ที่ได้ก าหนดไว้ คือ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ขยายผลการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และแกนน าสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถกลับไป
ด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อให้แก่นักเรียน นักศึกษาในสถาบันของตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถขยายการด าเนินกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นตัวตนของแต่ละสถาบันการศึกษาอย่างเป็นเครือข่ายในกลุ่ม
ภูมิภาคของตัวเอง บรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่คณะผู้ด าเนินโครงการตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า แกนน านักเรียน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ จากการด าเนินงานของโครงการฯ และความสามารถในการ
สร้างสรรค์กิจกรรม ประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน และน าเสนอสู่สาธารณะได้เป็นอย่างดี  

สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการ น าเสนอโครงการที่จะขยายผลการรู้เท่าทันสื่อในสถาบันการศึกษาและ
ชุมชนข้างเคียงของตัวเอง และด าเนินการจัดกิจกรรม และตามรูปแบบวิธีการที่แกนน าสถาบันการศึกษาได้ร่วมกัน
ก าหนดขึ้นอย่างสอดคล้องกับบริบทของสถาบันการศึกษา จากการศึกษาสถาบันการศึกษา ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
พบว่า มีการจัดกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุโทรทัศน์ ในสถาบันการศึกษาของตัวเอง และชุมชน
ข้างเคียง โดยมีนักเรียน นักศึกษาจ านวนมากที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันการศึกษา  
 รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 
 ในการด าเนินการของสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยกิจกรรมรูปแบบที่
หลากหลาย อาทิ การรณรงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแสดง การผลิตหนังสั้น ฯลฯ ด้วยการใช้
ช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งสื่อบุคคลในรูปแบบของกิจกรรม การรณรงค์ สื่อวิทยุ และภาพยนตร์ ซึ่งท าให้เยาวชนใน
สถาบันการศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการได้จุดประกายการเรียนรู้สู่ความตระหนักในเรื่องเท่าทันสื่อให้เกิดขึ้ น 
ขณะที่บางสถาบันการศึกษาได้ขยายการเรียนรู้ไปยังชุมชน ก่อให้เกิดการเห็นความส าคัญของเรื่องการเท่าทัน
สื่อในระดับครอบครัว และชุมชน ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบ การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ของนักเรียน นักศึกษา 
จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ดังนี้ 
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1) รูปแบบกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ นิทรรศการ 
2) รูปแบบกจิกรรมการจัดท าสื่อ หนังสั้น และสปอตวิทยุ  
3) รูปแบบกิจกรรมการแสดงบนเวที ศิลปวัฒนธรรม และการประกวด 

 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของแกนน านักเรียนนักศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นตัวแทนความคิดเห็นของแกนน านักเรียน นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  
ซึ่งได้ให้ความเห็นสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมคนทันสื่อเป็นกิจกรรมที่ดี เป็นประโยชน์กับแกนน า และต่อคนอื่นๆ 
ด้วย โดยในการด าเนินการในครั้งนี้มีการขยายเครือข่ายในการจัดงาน โดยมีสถาบันการศึกษาอื่นร่วมด าเนิน
กิจกรรม ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในชมรมในสถาบันการศึกษาของตัวเอง และจากเพื่อนต่าง
สถาบันท าให้ได้มุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปผลที่ได้ ดังนี้ 

1) นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะเท่าทันสื่อโดยตรงจากการอบรม “คนทันสื่อ” จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

2) นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้จากการด าเนินโครงการของตนเอง ในลักษณะการเรียนรู้แบบ Project 
Base Learning ท าให้แกนน านักเรียน นักศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง มีการค้นคว้าหาข้อมูล นับตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินงานครั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการด าเนินโครงการได้ ซึ่งจะน ามาสู่การ
มีวิจารณญาณในการตัดสินใจได้อย่างดี 

3) กิจกรรมโครงการที่สถาบันการศึกษาด าเนินการหลายโครงการ สามารถสร้างความสนใจกับ
กลุ่มเป้าหมาย สะท้อนความสร้างสรรค์ของแกนน าอย่างดียิ่ง ที่หาวิธีการเรียนรู้ หรือรูปแบบการน าเสนอใหม่ๆ 
เป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรม อาทิ การประยุกต์สื่อใหม่ หรือแม้กระทั่งสื่อพื้นบ้าน 
มาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ 

4) เป็นการสร้างเครือข่ายการด าเนินกิจกรรม กระตุ้นให้แกนน านักเรียนนักศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับ
กลุ่มคนหลายฝ่าย และพิสูจน์ให้เห็นว่าการด าเนินงานในลักษณะมีเครือข่ายเป็นประโยชน์ และส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส าเร็จของงาน และสร้างผลกระทบการรับรู้ในกิจกรรมในวงกว้างมากกว่าการด าเนินการโดยล าพัง  

 

4.  อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 4.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยรูปแบบการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อส าหรับนักเรียนนักศึกษาในครั้งนี้ มีรายละเอียดในการ
ด าเนินการคือ การศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีงานวิจัย และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพื่อน าเป็นกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนใน
สถาบันการศึกษา และได้ด าเนินการสนับสนุนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเสริมสร้างความเป็น
ผู้น า ในการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับนักเรียนนักศึกษาในสถาบันศึกษาทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้
แกนน านักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เกิดทักษะความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ คือ 
การเข้าถึง (Access) การวิเคราะห์ (Analyze) การประเมินค่า (Evaluate) และการสร้างสรรค์ (Create) และมี
องค์ประกอบเพิ่มเติมที่ส าคัญ คือ ทักษะการมีส่วนร่วม (Participate Skill) เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ช่วยให้บุคคล
สามารถในการแก้ปัญหา และปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อื่น ท าให้สามารถเป็นผู้น าขยายผลสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากสื่อแก่เพื่อนนักเรียนในสถาบันการศึกษา ครอบครัว และชุมชนข้างเคียง โดยใช้
กระบวนการกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดเป็นรูปแบบการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถาบันการศึกษาของตัวเอง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งภายในชมรมในสถาบันการศึกษาของตัวเอง และจาก
เพื่อนต่างสถาบัน ท าให้ได้มุมมองที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมได้ ดังนี้ 

1) รูปแบบกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ นิทรรศการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เป็นกิจกรรมหลักที่ส าคัญ 
มุ่งเน้นให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา ด้วยการด าเนินการของแกนน าสถาบันการศึกษาที่ผ่านการ
พัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง จึงสามารถเป็นตัวหลักในการจัดการให้เกิดกิจกรรมโครงการ และถ่ายทอด
ความรู้การรู้เท่าทันสื่อไปยังโรงเรียนและชุมชมในเครือข่ายเดียวกัน โดยกิจกรรมลักษณะนี้เป็นการให้ความรู้การ
รู้เท่าทันสื่อที่มีเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ กิจกรรมการอบรมที่
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เป็นทางการ หรือกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธง หรือในชั่วโมงพบคุณครูที่ปรึกษา ก่อนเริ่มเรียนในแต่ละวัน หรือ
การจัดนิทรรศการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่เสริมความรู้นอกเหนือจากกิจกรรมการอบรม ที่แกนน านักเรียน
นักศึกษาอาจเป็นวิทยากรเอง หรือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้แก่เพื่อนนักเรียนนักศึกษา  

2) รูปแบบกิจกรรมการจัดท าสื่อ หนังสั้น สปอตวิทยุ กิจกรรมการจัดท าสื่อ หนังสั้นสปอตวิทยุ เป็น
กิจกรรมที่แกนน านักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนใน
สาขานิเทศศาสตร์ แต่ขณะเดียวกันก็มีสถาบันการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาหลายแห่งจัดท าสื่อประเภทนี้  
มีจัดการประกวดหนังสั้น จัดท าสปอตรณรงค์ เพื่อออกอากาศในเสียงตามสาย หรือรายการวิทยุ(ชุมชน) ที่
ด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาแห่งนั้นๆ กิจกรรมการจัดท าสื่อจึงเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่สามารถกระตุ้น 
ความสนใจ ทั้งในแง่ผู้ผลิตที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเป็นอย่างดี และการน าเสนอเพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริโภคสื่อเกิดความสนใจจุดประกายความคิดให้ตระหนักในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อ 

3) รูปแบบกิจกรรมการแสดงบนเวที ศิลปวัฒนธรรม และการประกวดกิจกรรมการแสดงบนเวที 
ศิลปวัฒนธรรม และการประกวดสุนทรพจน์ ในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่น หรือมีเอกลักษณ์ใน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง อาทิ การประยุกต์น าเป้าหมายของการรู้เท่าทันสื่อคือ การรู้จักสื่อรู้จักสิทธิ  
การเข้าถึง การเข้าใจ และการเข้าร่วม มาผสานและแสดงออกมาในสื่อพื้นบ้าน อาทิ การสอดแทรกเนื้อหาการ
รู้เท่าทันสื่อด้วยการประกวดสุนทรพจน์เหน่อ หรือการร้องเพลงอีแซวของโรงเรียนในภาคกลาง หรือใน
การละเล่นค่าวเพลงซอของสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ  หรือการละเล่นกลอนหมอล าของเครือข่าย
สถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งใช้วัฒนธรรมพื้นถิ่นตามบริบทของ
สถานศึกษามาประยุกต์ ก็สามารถสะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจของแกนน านักเรียนนักศึกษา และสามารถท าให้
แนวคิดเรื่องรู้เท่าทันสื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า การสร้างการเรียนรู้ในทักษะเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ และการสนับสนุนให้
นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดในการจัดกิจกรรมและลงมือปฏิบัติจริง ท าให้แกนน าเกิดการ
เรียนรู้ เข้าใจในการท างานของตัวเอง สามารถน าทักษะที่ได้รับออกแบบเป็นรูปแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
บริบทของตนเอง นับว่าเป็นการสร้างพลัง ส่งเสริมศักยภาพ และคุณค่าในตัวเอง ท าให้เยาวชนได้ใช้พลังในการ
สร้างสรรค์ ขยายผลไปสู่เพื่อนนักเรียน และชุมชนข้างเคียง เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ คนทันสื่อ 
คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และเท่าทัน  
 4.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษารูปแบบการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนนักศึกษาในโครงการคนทันสื่อ จากจ านวน 
36 สถานศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วยโครงการเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย 
อาทิ การรณรงค์ การจะกิจกรรมการเรียนรู้ การแสดง การผลิตหนังสั้น ฯลฯ ด้วยการใช้ช่องทางสื่อต่างๆ ทั้ง
สื่อบุคคลในรูปแบบของกิจกรรม การรณรงค์ สื่อวิทยุ และภาพยนตร์ ซึ่งท าให้เยาวชนในสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโครงการได้จุดประกายการเรียนรู้สู่ความตระหนักในเรื่องเท่าทันสื่อให้เกิดขึ้น ขณะที่บางสถานศึกษาได้
ขยายการเรียนรู้ไปยังชุมชน ก่อให้เกิดการเห็นความส าคัญของเรื่องสื่อ และเท่าทันสื่อในระดับครอบครัวและ
ชุมชน จนเกิดการมองเห็นปัญหาของสื่อที่รายล้อมเยาวชน และเห็นความส าคัญกับการใส่ใจต่อสื่อที่บุตรหลาน
เปิดรับมากขึ้น 

นอกจากการขยายการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ส าคัญยิ่งคือ การสร้างการ
เรียนรู้ทักษะเท่าทันสื่อสู่กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ คือ กลุ่มเยาวชนแกนน าในสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จากกิจกรรมสัมมนาเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับ
กลุ่มเยาวชนแกนน า ประกอบด้วย 2 มิติหลักๆ คือ การเรียนรู้ทักษะเท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นประเด็นหลักของการ
ด าเนินโครงการ “คนทันสื่อ” ในขณะที่กิจกรรมหลักของโครงการที่เยาวชนจะต้องจัดท าโครงการเรียนรู้เพื่อเท่า
ทันสื่อนั้นยังได้สร้าง “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ขึ้นด้วย ทักษะเหล่านี้ส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนให้สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เยาวชนจึงจะสามารถอยู่ได้อย่าง
เข้มแข็ง และเป็นก าลังส าคัญต่อการสร้างสรรค์สังคมที่ดีในอนาคต  
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การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนแกนน าในโครงการ ทั้งด้านทักษะเท่าทันสื่อ และ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 ประกอบด้วย 

1) ทักษะเท่าทันสื่อ พบว่า เยาวชนเกิดทักษะในเรื่องการเท่าทันสื่อ ตั้งแต่ในระดับของความเข้าใจใน
องค์ประกอบของสื่อ การประกอบสร้างของสื่อ ท าให้มองเห็นความส าคัญของการเท่าทันสื่อ จนถึงระดับของ
การน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และการออกแบบโครงการ ประกอบด้วย 

- การรู้จักสื่อ และสามารถเลือกสื่อได้ การได้เป็นผู้ผลิตสื่อที่ดีสู่สังคม ท าให้เยาวชนเกิดการ
สืบค้นรูปแบบของการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เยาวชนจึงได้เรียนรู้และมองเห็นความแตกต่างระหว่างสื่อ
สร้างสรรค์และสื่อไม่ดี เกิดทักษะของการเลือกสื่อดีและไม่ดี และสามารถใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 

- การค้นคว้าข้อมูล การใฝ่รู้ เนื่องจากการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของเยาวชนจะต้องอยู่บนความถูก
ต้อง การค้นคว้าหาข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญต่อผลงานคุณภาพ ก่อเกิดทักษะของการท างานบนฐานข้ อมูลที่ต้อง
ค้นคว้าหาความจริงในแง่มุมต่างๆ ในการน าเสนอที่สามารถสร้างประสิทธิผล และสร้างสรรค์ ในการดึงดูดผู้รับ
สารได้มากที่สุด 

- การคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ สู่การใช้วิจารณญาณ การด าเนินโครงการผลักดันให้เยาวชนแกนน า
เกิดการค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห ์เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และแยกแยะข้อมูล เพื่อสังเคราะห์เป็นเนื้อหาใน
การน าเสนอใหม่ เยาวชนแกนน าจึงได้ฝึกฝนการวิเคราะห์ และวิพากษ์เนื้อหากับกลุ่มอยู่ตลอดระยะเวลาของ
การออกแบบกิจกรรม จึงเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่ท าให้มองเห็นแง่มุมของข่าวสารที่กว้างขึ้น การตัดสินใจเชื่ อ
เพียงรับข่าวสารด้านเดียวจึงไม่ใช่วิถีของเยาวชนอีกต่อไป พร้อมกับการเป็นนักค้นคว้าหาข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลก่อนจะเชื่อ หรือถ่ายทอดต่อ เกิดการใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อ และใช้สื่อ 

- การถ่ายทอด บอกต่อ และใช้ประโยชน์ของสื่ออย่างสร้างสรรค์ การด าเนินโครงการที่จะต้อง
สร้างการเรียนรู้เรื่องเท่าทันสื่อเป็นบทเรียนชั้นดีของการสร้างทักษะในการถ่ายทอด บอกต่อ และใช้ประโยชน์
ของสื่ออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเยาวชนแกนน าสามารถท าได้ออกมาอย่างน่าสนใจทั้งในรูปแบบของกิจกรรมที่ใช้สื่อ
บุคคลเป็นเครื่องมือ ภาพยนตร์สั้น วิทยุ และการ์ตูน  

- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สื่อ การที่จะต้องลุกขึ้นมาเป็นผู้ผลิตที่มีโจทย์ในการสร้างสรรค์ 
และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ท าให้เยาวชนหลายคนเกิดการเรียนรู้การเท่าทันสื่อผ่านการด าเนินงานทุก
ขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ การวางแผน และการลงมือท า จนถึงการประเมินผล เกิดเป็นการซึมซับทักษะเท่า
ทันสื่อจนเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สื่อของเยาวชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น 

2) ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นอกไปจากทักษะเท่าทันสื่อที่เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากการอบรม 
“คนทันสื่อ” แล้ว การเรียนรู้จากการด าเนินโครงการของตนเอง ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้แบบ Project Base 
Learning ยังท าให้เกิดการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

- การใฝ่รู้ ค้นคว้าหาข้อมูล การค้นคว้า หาข้อมูล นับเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานครั้งนี้ 
จึงเป็นการปลูกฝังบุคลิกของการท างานบนฐานข้อมูล และการเป็นผู้ค้นคว้าหาข้อมูล เกิดเป็นคุณลักษณะของ
การใฝ่รู้กับเยาวชนแกนน า 

- การคิดวิเคราะห์ แยกแยะและมีวิจารณญาณ การเรียนรู้เรื่องทักษะเท่าทันสื่อ เป็นการกระตุ้น
ให้ฝึกการคิด วิเคราะห์ และแยกแยะในขณะเดียวกัน ในการด าเนินโครงการก็กระตุ้นให้เยาวชนแกนน าจะต้อง
คิด วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินโครงการของตนเอง เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับการ
ด าเนินโครงการได้ ซึ่งจะน ามาสู่การมีวิจารณญาณในการตัดสินใจได้อย่างดี 

- การคิดสร้างสรรค์ ด้วยการด าเนินโครงการที่ต้องสร้างความสนใจกับกลุ่มคนจ านวนมาก จึง
เป็นโจทย์ที่ท้าทายความสร้างสรรค์ของเยาวชนแกนน าอย่างยิ่ง และเป็นบทเรียนส าคัญของการได้ฝึกการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องหาวิธีการเรียนรู้ หรือรูปแบบการน าเสนอใหม่ๆ สิ่งส าคัญที่เยาวชนแกนน าได้เรียนรู้
คือ ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดนวัตกรรมอยู่เสมอ 

- การคิดเชิงระบบ การด าเนินโครงการให้ส าเร็จได้ การคิดเชิงระบบส าคัญอย่างยิ่ง โครงการนี้
จึงเป็นเหมือนห้องเรียนที่สร้างการคิด และการท างานอย่างเป็นระบบกับเยาวชน ตั้งแต่การออกแบบ วางแผน 
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และวางโครงสร้างการท างาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากการออกแบบที่อยู่บนฐานของการคิดเชิงระบบ ที่
เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการท างานนั่นเอง 

- การกล้าตัดสินใจ และแก้ปัญหา การด าเนินโครงการเป็นเวทีเรียนรู้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหา
ได้ดีที่สุด เยาวชนจึงได้เรียนรู้จากการลงมือด าเนินการจริง การเผชิญปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งจะเรียนรู้ทักษะนี้ได้จะต้องผ่านการลงมือท าเท่านั้น และได้ทักษะที่ตามมาคือ การกล้าตัดสินใจ  

- การปรับตัวสู่สังคม และการสร้างเครือข่าย การด าเนินโครงการจะเป็นตัวกระตุ้นให้เยาวชนแกน
น าสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มคนหลายฝ่าย ท าให้มองเห็นว่าการมีเครือข่ายเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งต่อ
ความส าเร็จของงาน ดังนั้นนอกจากการปรับตัวระหว่างการท างาน และสังคมหมู่มากแล้ว สิ่งที่เยาวชนได้
เรียนรู้เพิ่มขึ้นคือ มองเห็นความส าคัญของเครือข่าย และรักษาเครือข่ายที่เกิดขึ้นนี้ให้ดีที่สุด 

- ทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสื่ออย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในโครงการท าให้เยาวชนแกนน า
เกิดทักษะในการใช้สื่อตั้งแต่เรื่องการเลือกรับสื่อที่ดี การประยุกต์ใช้สื่อที่เหมาะสม และสร้างสื่อที่ดีสู่สังคม  
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย 

โครงการ “คนทันสื่อ” จึงไม่เป็นเพียงแต่การสร้างการเรียนรู้ในเรื่องทักษะเท่าทันสื่อ แต่เป็นการ
สนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือท าจริง นับเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เยาวชนได้เรียนรู้จนเกิดความเข้า ใจ
และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านประสบการณ์ในการท างาน อันเป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของเยาวชน 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างพลังในการมองเห็นศักยภาพและคุณค่าในตัวของเยาวชน เกิดการกระตุ้นให้เยาวชนได้ใช้
พลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการสร้างการ
เรียนรู้ทักษะเท่าทันสื่อจึงมิใช่เพียงการบอก สอน เพื่อสร้างความเข้าใจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องผนวกด้วยการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือท า ซึ่งจะสามารถผลักดันให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์สูงสุดของการเรียนรู้ทักษะเท่า
ทันสื่อ คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สื่ออย่างเท่าทันนั่นเอง 
 4.3 ข้อเสนอแนะ 
  1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยก าหนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในสถาบันการศึกษาภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  และ
เสริมสร้างทักษะ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถมีศักยภาพ และสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร กล่าวคือ  
   1.1) สนับสนุนเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วม และสร้างเสริมความสามารถในการประยุกต์สิ่งที่มีอยู่
ของตัวเอง อาทิ วัฒนธรรมพื้นถิ่น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนารูปแบบด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสื่อที่สอดคล้องกับสถาบันการศึกษา 
   1.2) สนับสนุนการกระจายความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐในแต่ละระดับ ให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา และส่งเสริมรูปแบบกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งการสนับสนุน
งบประมาณ สถานที่ ให้เด็กและเยาวชนสามารถแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค ์
   1.3) ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมพัฒนารูปแบบส่งเสริมเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ
ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการด าเนินการบรรจุเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ เข้าไปเป็นหนึ่งในรายวิชาส าคัญที่
นักเรียน หรือนักศึกษาต้องเรียนรู้เป็นทักษะชีวิต เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท่าทันสื่อให้เก่เด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืน 
  2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
   2.1) สถาบันการศึกษา ควรมีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อให้กับ
นักเรียนนักศึกษา ด้วยการสอดแทรกข้อมูลดังกล่าวเข้าไปในกิจกรรม ในรายวิชาเรียน และภายในสถาบัน อาทิ 
บอร์ดกิจกรรมให้ความรู้ การจัดรายการเสียงตามสาย การบรรจุเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อเข้าไปในชั่วโมงกิจกรรม 
หรือในรายวิชาแนะแนว การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น 
การรู้เท่าทันสื่อกับนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  
   2.2) สร้างเครือข่าย เพื่อการสร้างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนมากขึ้น แต่ละสถาบันการศึกษาควรเริ่มสร้าง
การมีส่วนร่วมเกี่ยวกับประเด็น “การรู้เท่าทันสื่อ” ด้วยการจัดให้มีรูปแบบชมรมเกี่ยวกับการรู้ทันสื่อ เพื่อเป็น
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การต่อยอดองค์ความรู้จากภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ  จากแกนน าสู่สมาชิก จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานความรู้
เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยที่สถานศึกษาควรให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเป็น
รูปธรรม และร่วมกันด าเนินกิจกรรมกับสถาบันข้างเคียง 
 
5. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณส านักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่ให้การ
สนับสนุนทุนในการวิจัยในครั้งนี้ 
 
6. เอกสารอ้างอิง  
โครงการวัยมันส์เท่าทันสื่อ. (2552). วัยมนัส์ เท่าทันสื่อ. คู่มือจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เท่าทันสื่อส าหรับ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : ปิ่นโต พับลิชชิ่ง.  
จินตนา ตนัสุวรรณนนท์ (2551). ผลการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสติ. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 14(1), 21-32. 
ธาม เชื้อสถาปนศิริ และคณะ. (2552) รู้เท่าทันสื่อ. กรุงเทพมหานคร : ออฟเซ็ท ครีเอชั่น. 
โตมร อภวิันทนากร. (2552) คิดอ่าน ปฏิบัติการเท่าทันสือ่ คู่มือส าหรับจัดกระบวนการและกิจกรรมเพื่อพัฒนา

เยาวชนรู้ทันสือ่. กรุงเทพมหานคร : กลุ่มมานีมานะ แผนงานสื่อสร้างสขุภาวะเยาวชน ส านักงาน
กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ.  

พรทิพย์ เย็นจะบก. (2552). ถอดรหัสลับความคิดเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ คู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อ. 
กรุงเทพมหานคร : ออฟเซ็ท ครีเอชัน.  

วรัชญ์ ครุจิต. (2554). 10 แนวทางรู้ เท่าทนัสื่อ ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ใน รู้เท่าทันสือ่: รวมบทความ 
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และประสบการณ์ด้านการรู้เท่าทันสื่อ. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธีเพื่อการ
พัฒนาเด็ก.  

สุปราณี วัฒนสิน. (2558). รายงานการด าเนินโครงการพัฒนากลไกการรู้เท่าทันสื่อวทิยุ-โทรทัศน์ส าหรับ
ประชาชน คนทันสื่อ. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.  

ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ. (2556). 100 
เรื่องน่ารู้ ผู้บริโภคสื่อวิทยโุทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. 

 
ผู้เขียน  
 

 

ผศ.สุปราณ ีวัฒนสิน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา  
การศึกษา: 
ปริญญาตรี  ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 
ปริญญาโท  นิเทศศาสตร์ (สื่อสารมวลชน) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 


