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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือของนักศึกษา  กลุมตัวอยางไดแก 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นป 1 ที่อาสาสมัครเขารวมโครงการฝกอบรม หลังจากนั้นจึง
นํามาสุมแบบแยกประเภท ( Stratified random sampling) ตามลักษณะของระดับการรับรูความสามารถของตนในการใช
ส่ือ และตอมาทําการสุมนักศึกษาเขากลุมทดลอง 2 กลุมและกลุมควบคุม 1 กลุม แตละกลุมมีจํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก (1) แบบวัดการรูเทาทันส่ือ  (2) แบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ และ(3) ชุด
ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการรูเทาทันส่ือที่ ทําการวัดการรูเทาทันส่ือ 4 ครั้ง คือ กอนการทดลอง, ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 
1 (10 กิจกรรม), ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 (การฝกทําโครงการ) และติดตามผลหลังการฝกทําโครงการแลว 1 เดือน 
หลังจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนหลายตัวแปร 3 ทางแบบวัดซ้ํา (Three way MANOVA 
with Repeated Measure) ผลการวิจัย พบวา ไมมีปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการฝกอบรม  ระดับการรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือ และครั้งของการวัดตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาในดานการคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึง
ผลกระทบของสื่อและดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ แตพบวามีปฏิสัมพันธระหวางครั้งของการวัดกับ
รูปแบบการฝกอบรมตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษา นักศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือมีคะแนนเฉลี่ย
การรูเทาทันส่ือสูงกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝกและรูปแบบที่ดีที่สุดในการพัฒนาการรูเทาทันส่ือของนักศึกษา คือ การ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดานคือ ดานการคิด  ความรูสึก/จิตใจและพฤติกรรมรวมกับการฝกทําโครงการ   
คําสําคัญ : การรูเทาทันส่ือ   การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ  การทดลอง 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to study the effects of training programs on media literacy 
development among the sample groups. The samples consisted of  freshmen undergraduate students at Suan 
Dusit Rajabhat University. Those students were selected via stratified random sampling according to media self 
efficacy level and assigned equally into three groups :1) the experimental group  A  2) the experimental group B  
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and 3) the control group. Each group consisted of 20 students. The instruments used in this study were as 
following : (1) the media literacy test , (2) the media self efficacy test and (3) the module of media literacy 
development. Each sample was repeated measured 4 stages as following : stage1 : before the experiment , 
stage 2 : at the end of the media literacy development training for 10 sessions , stage 3 : at the end of project 
work practices ,and stage 4: one month after the project work practices. Media literacy scores of samples were 
analyzed with three way MANOVA with repeated measures  The experimental data analyses revealed that there 
was no significantly statistical difference in the interaction of type of programs , level of media self efficacy and 
times of measurement . However, interaction between type of programs and times of measurement was found. 
Students who participated in the media literacy development training programs were higher media literacy 
score than those who did not participated the programs. According to the research finding , it suggested that 
the best program to develop media literacy  was the combination of both the media literacy development 
training programs and project work practices. 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคสังคมสารสนเทศ ส่ือมวลชนไดเขาไปมี
บทบาทสําคัญและมีอิทธิพลในการดําเนินชีวิตของผูคน
ในสังคม  จากการที่ยังมีประชาชนบางกลุมบริโภคสื่อโดย
ขาดภาวะปองกัน ไมไดตระหนักวาส่ือมวลชนมีอิทธิพล 
ทําใหส่ือเขาไปมีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ คานิยม 
ความรูสึกและพฤติกรรมของบุคคลโดยยากที่จะปกปอง
ตนเองจากอิทธิพลของส่ือได (Potter, 2005: 6-7) ทั้งนี้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย พบวา ส่ือมวลชนมี
อิ ท ธิ พลต อป จ เ จกบุ คคล  ก ลุ มบุ คคลและสั ง คม 
โดยเฉพาะในกลุมของเยาวชน วัยรุน และนิสิตนักศึกษา
ซึ่งเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญของธุรกิจส่ือสารมวลชน 
เนื่องมาจากผูบริโภคกลุมนี้มีกําลังซื้อสูง และเปนกลุมที่
คอนขางงายตอการชักจูงเพราะมักใชอารมณและ
ความรูสึกมาเปนตัวแปรในการตัดสินใจ (รดี ธนารักษ, 
2544 : 4-5 ; รําไพ เกตุดี, 2537 : 144 ) 

จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและผลสํารวจ
ความคิดเห็นของหลายๆ สถาบันตางพบวา ในปจจุบัน
เยาวชน วัยรุน นิสิตนักศึกษายังไมรูเทาทันส่ือ สังเกตได
จากการเลือกรับและใชส่ือในลักษณะที่ไมเหมาะสม ทั้ง
ปญหาการเปดรับส่ือลามกอนาจาร ปญหาการเลียนแบบ

พฤติกรรมการบริโภคตามสื่อโฆษณา  ปญหาการเลือกรับ
และใชส่ือที่มีความรุนแรง ฯลฯ ปญหาตาง ๆ เหลานี้
สงผลกระทบใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ตามมามากมาย 
อาทิ ปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของเด็กและ
เยาวชน ปญหาการบริโภคสินคาอยางฟุงเฟอ ฟุมเฟอย 
การตกเปนทาสของวัตถุ การเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมที่ปรากฏในสื่อและการมีพฤติกรรมกาวราว
รุนแรง เปนตน จากปญหาดังกลาวเปนตัวอยางที่สะทอน
ใหเห็นถึงสภาวการณของการไมรูเทาทันส่ือของเยาวชน
ไทยในยุคปจจุบัน อยางไรก็ดี แนวทางในการปองกัน
แกไขปญหาดังกลาวจะตองจัดประสบการณการเรียนรูให
เยาวชนเกิดการรูเทาทันส่ือขึ้น 

แนวคิดของการรู เทาทันส่ือไดกลายมาเปน
ความสําคัญที่หลาย ๆ ประเทศตางใหความสนใจที่จะ
ศึกษาและพัฒนา ทั้งนี้ เพราะ การรูเทาทันส่ือจะชวย
ปกปองผูรับส่ือจากอิทธิพลทางลบของสื่อและชวยใหเด็ก
และเยาวชนรูจักเลือกรับและใช ส่ืออยางชาญฉลาด 
สามารถกลั่นกรองส่ิงที่พบวาไม เหมาะสม  รวมทั้ ง
ส าม า ร ถ ใ ช ป ร ะ โ ยชน จ า ก เ นื้ อ ห า สื่ อ ไ ด อ ย า ง มี
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ประสิทธิภาพ (Buckingham, 2005: 4; Halliday, & 
Blackburn, 2003: online ; Baran,  2004 :50) 

จากความสําคัญของการรูเทาทันส่ือที่ไดกลาว
ไวขางตน ทําใหผูวิจัยเห็นถึงความสําคัญและความ
จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาการรูเทาทันส่ือกับกลุมของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งเปนกลุมปญญาชนที่เปน
ทรัพยากรบุคคลอันมีคาของประเทศ  ทั้งนี้การพัฒนาการ
รูเทาทันส่ือจะบรรลุผลสําเร็จไดจําเปนจะตองพัฒนาการ
รูเทาทันส่ือใหครบวงจร กลาวคือ มีการพัฒนาทั้งดานการ
คิด ความรูสึก/จิตใจและ พฤติกรรม รวมทั้งไดรับการฝก
ปฏิบัติดวยการลงมือทําโครงการ  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการพัฒนาการ
รูเทาทันส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ       สวน
ดุสิตระดับปริญญาตรี ชั้นป 1 ทั้งนี้เนื่องจากเปนวัยที่อยู
ในชวงวัยรุน และจัดอยูในกลุมเส่ียงที่จะถูก ชักจูงไดงาย  
กลุมดังกลาวจัดเปนกลุมเปาหมายทางการคาและเปน
กลุมที่คอนขางงายตอการชักจูง การพัฒนานักศึกษา
ตั้งแตในระดับชั้นป 1 จะเปนการสรางพื้นฐานความรู
ความเขาใจและทักษะที่ถูกตองชัดเจนเกี่ยวกับส่ือมวลชน
เพื่อใหนักศึกษาไดนําไปพัฒนาทักษะและความคิดให
กวางขวางลึกซึ้งมากขึ้นในขณะศึกษาชั้นปที่สูงขึ้นตอไป  

ความมุงหมายของการวจิยั 
1. เพื่อสรางชุดฝกอบรมสําหรับพัฒนา 

การรูเทาทันส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
2. เพื่อศึกษาผลของการฝกอบรมเพื่อ 

พัฒนาการรูเทาทันส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต   

สมมติฐานการวิจยั 
มีปฏิ สัมพันธ ร วมกันระหว างรูปแบบการ

ฝกอบรม การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ และ
ครั้งของการวัดตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาในดาน
การคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของ
ส่ือและดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ   

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระดับปริญญาตรี ชั้น ป 1 
ที่อาสาสมัครเขารวมโครงการฝกอบรมตลอดโครงการ ซึ่ง
ประกอบดวยกลุม 2 กลุมที่มีการรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือในระดับที่แตกตางกัน ไดแก กลุมที่มี
ระดับการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือสูงและต่ํา 
กลุมตัวอยางไดมาดวยวิธีการสุมแบบแยกประเภท
(Stratified random sampling) ตามลักษณะของระดับ
การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ หลังจากนั้น
สุมนักศึกษาในแตละกลุมใหไดรับรูปแบบการฝกอบรมที่
แตกตางกันไป 2 รูปแบบโดยใชการสุมอยางงาย กลุม
ทดลอง A ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 ระยะ  
ในระยะที่ 1 เปนการพัฒนาทั้ง 3 ดาน คือดานการคิด 
ความรูสึก/จิตใจ และพฤติกรรม  และในระยะที่ 2 ไดรับ
การฝกทําโครงการ สําหรับกลุมทดลอง B ไดรับการ
ฝกอบรมการรูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่ 1 ซึ่งเปนการ
พัฒนาทั้ง 3 ดาน คือ ดานการคิด ความรูสึก/จิตใจ และ
พฤติกรรม  และ กลุมควบคุม ไมไดรับการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือและไมไดฝกทําโครงการ กลุมตัวอยางแตละ
กลุมมีจํานวน 20 คน โดยภายในกลุมมีนักศึกษาที่มีการ
รับรูความสามารถของตนในการใช ส่ือสูงและต่ําใน
สัดสวนที่เทากันคือกลุมยอยกลุมละ10 คน  

2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
  2.1 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลและ 

ประเมินผล คือ  
2.1.1 แบบวัดการรูเทาทันส่ือ ประกอบดวย  
 2.1.1.1 แบบทดสอบปรนัย สําหรับวัด 

การรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณเปนแบบทดสอบ
ปรนัยที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 16 ขอ ประกอบดวยคําถาม
ปลายปดที่มีตัวเลือก 4 ตัวเลือกใหเลือกตอบ โดยในแต
ละตัวเลือกจะมีเกณฑในการใหคะแนนตามคําตอบวา
ผูตอบมีการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณอยูใน
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ระดับใด (4 ระดับ)  มีคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัคเทากับ .72 
  2 .1.1.2 แบบสอบถามมาตราวัดแบบ
ลิเคอรท 4 อันดับเปนขอความทั้งทางบวกและทางลบ 
สําหรับวัดการรูเทาทันส่ือดานการตระหนักถึงผลกระทบ
ของสื่อ จํานวน 15 ขอ มีคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบัคเทากับ .75 และดานการเลือกรับและใชส่ือ
อยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 21 ขอ มีคาความเชื่อม่ัน
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัคเทากับ .84  
 2.1.2 แบบวัดการรับรูความสามารถของตน
ในการใชส่ือเปนแบบสอบถามมาตราวัดแบบลิเคอรท 4 
อันดับ จํานวน 21 ขอ มีคาความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์แอล
ฟาของครอนบัคเทากับ .92  

2.2 เครื่องมือที่ ใชในการฝกอบรม  คือ  ชุด
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือ  ชุดฝกอบรมนี้พัฒนา
มาจากการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการรู เทาทันส่ือ แนวคิดเกี่ยวกับการคิด
วิจารณญาณ การสรางความตระหนัก กระบวนการ
เปล่ียนแปลงเจตคติ การควบคุมตนเอง การเสริมสราง
พลังอํานาจ การเรียนรูโดยใชโครงการและแนวคิดทฤษฎี
งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมเพื่อเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการรู เทาทันส่ือ  การ
กําหนดจุดมุงหมายและกิจกรรมการฝกอบรมอยูบน
พื้นฐานของกระบวนการกลุมหรือกิจกรรมกลุม 

การฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือ 
แบงเปน 2 ระยะ  

ระยะที่ 1  การพัฒนาทั้ง 3 ดาน ไดแก การ
พัฒนาในดานการคิด ความรูสึก/จิตใจ และพฤติกรรม
โดยใชระยะเวลาในการฝก 10 กิจกรรม ๆละประมาณ 
90-150 นาที และใหผูเขารับการฝกอบรมกลับไปฝกโดย
การควบคุมตนเองในการเลือกรับและใชส่ือเปนเวลา 4 
สัปดาหมีการประเมินและรายงานผลการควบคุมตนเอง 
โดยใช เวลาในการประเมินและรายงานผลครั้ งละ
ประมาณ 60 นาที จํานวน 4 ครั้งเปนเวลา 240 นาที รวม

เวลาในการฝกอบรมระยะที่ 1 ใชเวลาทั้งส้ิน 1,440 นาที 
หรือคิดเปน 24 ชั่วโมง  

ระยะที่ 2 การฝกทําโครงการที่มีวัตถุประสงคให
ผู เขารับการฝกอบรมไดนําความรูจากการได รับการ
พัฒนาในระยะที่ 1 ไปประยุกต ทดลองใชในสถานการณ
จริงเปนการนําหลักการถายโยงการเรียนรูมาใชและไดใช
แนวคิดการฝกอบรมแบบมีสวนรวมและการเรียนรูโดยใช
โครงการ สําหรับขั้นตอนในการฝกทําโครงการ “เยาวชน
ไทยใสใจเฝาระวังส่ือ” ประกอบดวย 5 ขั้น ไดแก (1) การ
เลือกหัวขอเรื่องที่จะทําโครงการ (2) การวางแผน (3) การ
ดําเนินการทําโครงการ (4) แสดงผลงาน และ (5) การ
ประเมินผล  

หลังจากสรางชุดฝกอบรมเสร็จ  ผูวิจัยไดนํา
ชุดฝกอบรมดังกลาวไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 6 ทาน ซึ่ง
ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารมวลชน ดานการ
พัฒนาหลักสูตรและฝกอบรมและผู เชี่ยวชาญดาน
จิตวิทยาทําการตรวจสอบเนื้อหาชุดฝกอบรม กิจกรรม
และแนวคิดทฤษฎีที่นํามาใช  หลังจากนั้นนํามาปรับปรุง
แกไขใหมีความสอดคลองและเหมาะสมมากขึ้นกอนนํา
หลักสูตรไปทดลองใช หลังจากที่ปรับปรุงแกไขตาม
คําแนะนําแลว  ไดนําไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ มี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 คนเพื่อ
เปรียบเทียบผลการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือกอนและหลัง
การฝกอบรม และหาความเหมาะสมดานระยะเวลา การ
ส่ือความหมายและผลกระทบอื่น ๆ เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไขกอนจะนําไปทดลองใชจริง 

3. การดําเนินการทดลอง 
   3.1 ผูวิจัยดําเนินการวัดตัวแปรอิสระที่เปน

ตัวแปรจัดประเภทกอนดําเนินการทดลอง เพื่อจัดกลุม
นักศึกษาเขารับการทดลอง โดยการสุมนักศึกษาที่เขา
รวมโครงการตามระดับการรับรูความสามารถของตนใน
การใชส่ือ (สูงและต่ํา) เขากลุมทดลอง A กลุมทดลอง B 
และกลุมควบคุม 

3.2  ผูวิจัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่เขารวม
โครงการ  เพื่อชี้แจงรายละเอียด  ความสําคัญ  และ
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ประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมในโครงการ และสราง
ความคุนเคยระหวางวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม 

3.3 ผูวิจัยดําเนินการวัดตัวแปรตามคือ การรูเทา
ทันส่ือทั้ง 3 ดาน กอนดําเนินการทดลอง 

3.4  ดําเนินการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือในระยะที่ 1 
กับกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม เปนระยะเวลา 4 สัปดาห 

3.5  ภายหลังส้ินสุดการฝกอบรมการรูเทาทัน
ส่ือระยะที่ 1 ดําเนินการวัดการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดาน ใน
กลุมทดลอง A กลุมทดลอง B และกลุมควบคุม 

3.6  กลุมทดลอง A ดําเนินการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือระยะที่ 2 ฝกทําโครงการโดยมีระยะเวลา  3 
สัปดาห ใหเขาพบกลุม 3 ครั้ง ๆ ละ 1-2 ชั่วโมง สัปดาห
ละ 1 ครั้ง ระหวางการเขาพบกลุมจะมีการรายงานผล 
ปญหาและอุปสรรค การดําเนินการตามแผนที่แตละกลุม
ไดวางแผนไว วิทยากรจะใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ การ
อภิปรายและใหความรูเพิ่มเติมตามความตองการของ
สมาชิกในแตละกลุม 

3.7  เมื่อส้ินสุดการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือ
ระยะที่ 2 การฝกทําโครงการ ดําเนินการวัดการรูเทาทัน
ส่ือทั้ง 3 ดาน ในกลุมทดลอง A    กลุมทดลอง B และ
กลุมควบคุม 

3.8  เมื่อส้ินสุดการฝกทําโครงการแลว 1 เดือน 
ดําเนินการวัดการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดานในกลุมทดลอง A 
กลุมทดลอง B และกลุมควบคมุ 

4. การวิเคราะหขอมูล 
3.9  ขอมูลที่ไดจากการทดลองนี้ไดนํามา

วิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนหลายตัวแปร 3 ทางแบบวัดซ้ํา (Three Way 
MANOVA, Repeated Measures (Two between 
subject factors and one within subject factor) ดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัย  สรุปได
ดังนี้ 

1. ไมมีปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการฝกอบรม  
ระดับการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ และครั้ง
ของการวัดตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาในดานการคิด
วิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและ
ดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
การรูเทาทันส่ือไมมีความแตกตางกันไปตามรูปแบบการ
ฝกอบรม ระดับของการรับรูความสามารถของตนในการ
ใชส่ือ และครั้งของการวัด  

2. มีปฏิสัมพันธระหวางครั้งของการวัดกับ
รูปแบบการฝกอบรมตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาใน
ดานการคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบ
ขอ ง ส่ื อ และด า นกา ร เ ลื อ ก รั บ และ ใ ช ส่ื อ อย า งมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงทําการทดสอบอิทธิพลยอยของ
การรูเทาทันส่ือระหวางครั้งของการวัดกับรูปแบบการ
ฝกอบรม ผลการวิเคราะหพบวา  

       2.1 ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 
นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 
ระยะ (กลุมทดลอง A)และนักศึกษากลุมที่ไดรับการ
ฝกอบรมการรูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่ 1 (กลุมทดลอง 
B)  มีคะแนนเฉลี่ยของการรู เทาทัน ส่ือดานการคิด
วิจารณญาณและดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ
สูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมการรูเทาทัน
ส่ือ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และนักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 
2 ระยะ (กลุมทดลอง A) มีคะแนนเฉลี่ยของการรูเทาทัน
ส่ือดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพสูงกวา
นักศึกษากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรมการรู เทาทันส่ือ 
(กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

       2.2 ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 (การ
ฝกทําโครงการ)  นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือทั้ง 2 ระยะ (กลุมทดลอง A) มีคะแนนเฉลี่ย
ของการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณ ดานการ
ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและดานการเลือกรับและใช
ส่ืออยางมีประสิทธิภาพสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับ
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การฝกอบรมการรูเทาทันส่ือ (กลุมควบคุม) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

       2.3 หลังการฝกทําโครงการแลว 1 เดือน  
นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 
ระยะ (กลุมทดลอง A) และนักศึกษากลุมที่ไดรับการ
ฝกอบรมการรูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่ 1 (กลุมทดลอง 
B)  มีคะแนนเฉลี่ยของการรู เทาทัน ส่ือดานการคิด
วิจารณญาณสูงกวานักศึกษากลุมที่ไมไดรับการฝกอบรม
การรูเทาทันส่ือ (กลุมควบคุม) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

       2.4 นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือทั้ง 2 ระยะ (กลุมทดลอง A) มีคะแนนเฉลี่ย
ของการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณ ดานการ
ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและดานการเลือกรับและใช
ส่ืออยางมีประสิทธิภาพ ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1,
ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 และติดตามผลสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีคะแนนเฉลี่ยของการรู เทาทันส่ือดานการคิด
วิจารณญาณในระยะติดตามผลสูงกวาภายหลังการ
ฝกอบรมระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

       2.5 นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกอบรมการ
รูเทาทันส่ือเฉพาะในระยะที่1(กลุมทดลอง B) มีคะแนน
เฉล่ียของการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณ ดานการ
ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและดานการเลือกรับและใช
ส่ืออยางมีประสิทธิภาพ ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 ,
ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 และติดตามผลสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การอภิปรายผล 
สมมติฐานการวิจัย  มีปฏิ สัมพันธ ร วมกัน

ระหวางรูปแบบการฝกอบรม การรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือกับครั้งของการวัดตอการรูเทาทันส่ือของ
นักศึกษาในดานการคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนัก
ถึงผลกระทบของสื่อและดานการเลือกรับและใชส่ืออยาง
มีประสิทธิภาพ   

จากผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
พบวา ไมมีปฏิสัมพันธระหวางรูปแบบการฝกอบรม  
ระดับการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ และครั้ง
ของการวัดตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาในดานการคิด
วิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ และ
ดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
การรูเทาทันส่ือไมมีความแตกตางกันไปตามรูปแบบการ
ฝกอบรม ระดับของการรับรูความสามารถของตนในการ
ใชส่ือและครั้งของการวัด ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน 
อาจเปนเพราะวาการรับรูความสามารถของตนในการใช
ส่ือหากอยูตามลําพังจะสงผลตอกระบวนการคิดและการ
เลือกกระทําพฤติกรรมของบุคคลแตกตางกันแตเมื่อ
นํามาพิจารณารวมกับรูปแบบการฝกอบรมและครั้งของ
การวัดอาจมีผลใหไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ของปฏิสัมพันธ ในกรณีของการรับรูความสามารถของตน
ในการใชส่ือนั้นถาวิเคราะหโดยลําพัง พบวา นักศึกษา
กลุมทดลองที่มีการรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ
สูงมีคะแนนเฉลี่ยการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดานไมแตกตาง
จากนักศึกษากลุมทดลองที่มีการรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือต่ํา ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในกระบวนการ
ฝกอบรมเพื่อการพัฒนาการรูเทาทันส่ือ ไดมีการนําเอา
แนวคิดหลักการเสริมสรางพลังอํานาจมาใช ซึ่งหลักการ
ดังกลาวอาจมีสวนทําใหนักศึกษาที่เขารับการฝกอบรม
เกิดการตระหนักรูในศักยภาพและความสามารถของตน
เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังไดนําเอาแนวคิดการควบคุม
ตนเองมาใชโดยใหนักศึกษาทําการสังเกตและบันทึก
พฤติกรรมของตนเอง เปนขอมูลปอนกลับที่สงผลตอการ
พัฒนาพฤติกรรมในการเลือกรับและใชส่ือของนักศึกษา 
กระบวนการพัฒนาในสวนนี้นอกจากจะมีผลตอการ
พัฒนาการรูเทาทันส่ือแลวยังอาจสงผลตอการพัฒนาการ
รับรูความสามารถของตนในการใช ส่ือใหสูงขึ้นดวย 
โดยเฉพาะในกลุมทดลองที่มีการรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือต่ําเมื่อไดรับการฝกอบรมอาจมีผลทําให
การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือเพิ่มสูงขึ้นได 
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นอกจากนี้ จากการที่กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เปนกลุมอาสาสมัครซึ่งใชคามัธยฐานในการแบงกลุมการ
รับรูความสามารถของตนในการใชส่ือ จึงอาจเปนเหตุให
การรับรูความสามารถของตนในการใชส่ือไมสงผลตาม
แนวคิ ดทฤษฎี อั น เ นื่ อ ง ม าจากกลุ ม ที่ มี ก า ร รั บ รู
ความสามารถของตนในการใชส่ือสูงและต่ําไมไดมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน  เนื่องจากคะแนนการรับรู
ความสามารถของตนในการใชส่ือของกลุมสูงและกลุมต่ํา
มีการเกาะกลุมคะแนนกันกับคามัธยฐาน  

ดวยเหตุผลขางตนจึงทําใหไมพบปฏิสัมพันธ
ระหวางรูปแบบการฝกอบรม การรับรูความสามารถของ
ตนในการใชส่ือและครั้งของการวัดที่มีตอการรูเทาทันส่ือ
ของนักศึกษา 

 2. พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของ
ปฏิ สัมพันธระหวางครั้ งของการวัดกับ รูปแบบการ
ฝกอบรมที่มีผลตอการรูเทาทันส่ือของนักศึกษาดานการ
คิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ
และดานการเลือกรับและใช ส่ืออยางมีประสิทธิภาพ  
แสดงวา  คะแนนเฉลี่ยการรู เทาทัน ส่ือดานการคิด
วิจารณญาณ การตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและการ
เลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพจะแตกตางกันไป
ตามรูปแบบการฝกอบรมและครั้งของการวัด ดังนั้นจึงทํา
การทดสอบที่เรียกวาการวิเคราะหอิทธิพลยอยของการ
รู เทาทัน ส่ือระหวางครั้ งของการวัดกับ รูปแบบการ
ฝกอบรม ผลการทดสอบพบอิทธิพลระหวางกลุมและ
อิทธิพลภายในกลุม ดังจะนําเสนอสรุปผลและการ
อภิปรายผลจําแนกตามครั้งของการวัด ดังนี้ 

2.1 การวัดครั้งที่ 2: ภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่ 1  

 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมทดลอง 
A และกลุมทดลอง Bที่ไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการ
รูเทาทันส่ือในระยะที่ 1 ซึ่งเปนการพัฒนาดานการคิด 
ความรูสึก/จิตใจและพฤติกรรม มีคะแนนเฉลี่ยการรูเทา
ทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณ และ ดานการตระหนักถึง
ผลกระทบของสื่อสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 และในกลุมทดลอง A มีคะแนน
เฉล่ียการรูเทาทันส่ือดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมี
ประสิทธิภาพสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  นอกจากนี้ยังพบอีกวา ทั้งกลุมทดลอง 
A และกลุมทดลอง  B มีการรู เทาทัน ส่ือทั้ ง  3  ดาน
ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 สูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้แสดง
ใหเห็นวา รูปแบบการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทันส่ือ
ในระยะที่ 1 ซึ่งเปนพัฒนาทั้ง 3 ดาน กลาวคือ ไดรับการ
พัฒนาทั้งในดานการคิด ความรูสึก/จิตใจ และพฤติกรรม
สามารถพัฒนาใหนักศึกษามีการรูเทาทันส่ือสูงขึ้นได 
และผลการวิจัยนี้ยังแสดงใหเห็นวาชุดฝกอบรมที่สรางขึ้น
เปนชุดฝกอบรมที่พัฒนาการรูเทาทันส่ือไดเพราะสรางขึ้น
ตามหลักการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการ
หลักของการพัฒนาดานการคิด ความรูสึก/จิตใจและ
พฤติกรรมเขากับเนื้อหาแนวคิดหลักของการรูเทาทันส่ือที่
นักศึกษาสามารถนําไปใช ในชีวิตประจําวันได  ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดของบราวน(Brown.1998)ที่ไดให
ขอเสนอแนะวา โปรแกรมการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือที่มี
ประสิทธิภาพควรจะมีการพัฒนาทั้งในดานการคิดหรือ
กระบวนการทางปญญา การพัฒนาดานความรูสึกหรือ
ดานจิตใจ และการพัฒนาทักษะทางพฤติกรรมโดย
โปรแกรมที่สรางขึ้นควรจะเนนการเตรียมผูรับส่ือใหไดรับ
การพัฒนากระบวนการคิดโดยสนับสนุนการใชการคิด
วิจารณญาณ (Brown,1998 citing Bruner,1962 ; 
Sample,1979) ทั้งนี้กิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรมที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเปนกิจกรรมที่ไดใหนักศึกษามีสวนรวม ไดฝกคิดเปน
รายบุคคลและฝกคิดในกลุมยอยและกลุมใหญ ฝกลงมือ
ปฏิบัติในหลายรูปแบบทั้งกิจกรรมกลุมที่มีการอภิปราย
กลุม การคิดคําขวัญ คิดบทละครและนํามาแสดงบทบาท
สมมติและกิจกรรมที่ไดปฏิบัติดวยตนเอง  การเขียน
จดหมายตรวจสอบสื่อ การฝกสังเกตและตั้งคําถามกับส่ือ
และการฝกควบคุมตนเองในการเลือกรับและใชส่ือเปน
เวลา 4 สัปดาหโดยมีวิทยากรเปนผูกระตุนใหเกิดการคิด
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และเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดสภาพแวดลอม
และสรางบรรยากาศที่ เอื้อตอการพัฒนาเพื่อกระตุน
กระบวนการเรียนรูดวยการเลือกส่ือและเนื้อหาในสื่อที่
นักศึกษาสนใจ ใหการสนับสนุนขอมูลความรู การฝก
ทักษะ รวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใหขอมูลปอนกลับ 
เปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมไดสรางการเรียนรูจากการ
สนทนา มีอิสระในการเลือก ตัดสินใจ การแสดงความ
คิดเห็น วิพากษวิจารณ  รวมทั้งสงเสริมใหผูเขารับการ
ฝกอบรมดึงศักยภาพในตนเองออกมาโดยใหแสดงความ
คิดเห็น ทักษะความสามารถอยางเต็มที่ และมีสวนรวม
ในกระบวนการตางๆ ของการทํากิจกรรมกลุม  กิจกรรม
เหลานี้สามารถพัฒนากระบวนการในการเปลี่ยนแปลง
การรูคิด เจตคติ และแบบแผนพฤติกรรม นอกจากนี้ 
รูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นทําใหนักศึกษามีความพึงพอใจ 
ประทับใจ เกิดความสนุกสนานและมีเจตคติที่ดีตอการ
ฝกอบรม ทั้งนี้เมื่อ ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความ
เขาใจที่ถูกตอง มีเจตคติที่ดีตอเรื่องที่ทําการฝกอบรม 
และไดฝกปฏิบัติดวยการลงมือกระทําดวยตนเองก็ยอม
นําสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกรับและใช
ส่ือมวลชนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.2 การวัดครั้งที่ 3 : ภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่ 2  

จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การวัดการ
รูเทาทันส่ือครั้งที่ 3 : ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 กลุม
ทดลอง A ซึ่งไดรับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทัน
ส่ือทั้ง 2 ระยะมีคะแนนเฉลี่ยการรูเทาทันส่ือดานการคิด
วิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อและ
ดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพสูงกวา
กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .05   

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลภายในกลุมทดลอง 
A ยังพบวา  กลุมทดลอง A มีคะแนนเฉลี่ยการรูเทาทันส่ือ
ดานการคิดวิจารณญาณ ดานการตระหนักถึงผลกระทบ
ขอ ง ส่ื อ และด า นกา ร เ ลื อ ก รั บ และ ใ ช ส่ื อ อย า งมี
ประสิทธิภาพภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 สูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี

คะแนนเฉลี่ยการรู เทาทันส่ือทั้ง 3 ดานภายหลังการ
ฝกอบรมระยะที่ 2 เพิ่มขึ้นจากภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่  1 แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ในขณะที่กลุม
ทดลอง B มีคะแนนเฉลี่ยการรู เทาทันส่ือดานการคิด
วิจารณญาณและดานการเลือกรับและใชส่ือมวลชนอยาง
มีประสิทธิภาพภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 2 ลดลงจาก
การวัดเมื่อ ส้ินสุดการฝกอบรมระยะที่  1อยางไม มี
นัยสําคัญทางสถิติ  สรุปไดวา การฝกอบรมในระยะที่ 2 
ซึ่งเปนการฝกทําโครงการสามารถพัฒนาการรูเทาทันส่ือ
ของนักศึกษากลุมทดลอง A ได เนื่องมาจากการเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติดวยการทําโครงการ
และใหอิสระในการทําโครงการโดยใหเลือกส่ือและหัวขอ
เรื่องที่จะทําการศึกษาในโครงการตามความสนใจและให
มีสวนรวมในการทําโครงการทุกขั้นตอน จากการไดสราง
ความรูดวยตนเองนี้จึงทําใหความรูนั้นมีคุณคาตอชีวิต
และไดนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันตอไปได 

ผลการวิจัยดังกลาว สะทอนใหเห็นวา การฝก
ทําโครงการมีผลทําใหการรู เทาทันส่ือมีความคงทน
มากกวากลุมที่ไมไดรับการฝกทําโครงการ  หากมีการ
สนับสนุนใหพัฒนาการรูเทาทันส่ืออยางตอเนื่องโดยใหได
ฝกลงมือปฏิบัติดวยการทําโครงการ ใหอิสระในการเรียนรู 
นําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชสรางความรูดวยตนเอง ก็
จะทําใหการเรียนรูนั้นมีความคงทนและมีการพัฒนาได
อยางตอเนื่องตอไป  นอกจากนี้การที่นักศึกษาไดรับ
ประสบการณในการเรียนรูที่มีระยะเวลานานขึ้นก็ทําให
การเรียนรูมีพัฒนาการและมีความคงทน ซึ่งผลการวิจัย
ดังกลาวก็สอดคลองกับงานวิจัยของฟู เออรสไตน 
(Feuerstein,1999)ที่พบวา เมื่อผูเรียนผานประสบการณ
การเรียนรูเรื่องการรูเทาทันส่ือมากขึ้น เขารวมหลักสูตร
เปนเวลานานขึ้นจะมีความสามารถในการวิเคราะหส่ือ
และมีทักษะการคิดวิจารณญาณเพิ่มมากขึ้น การที่กลุม
ทดลอง A ไดรับการฝกอบรมในระยะที่ 2 ซึ่งเปนการฝก
ทําโครงการโดยนําความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมระยะที่ 
1 มาใชในการทําโครงการและไดลงมือฝกปฏิบัติจริง ทํา
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ใหความคงทนของการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 ดานมากกวากลุม
ทดลอง B และกลุมควบคุม  สวนกลุมทดลอง B ที่ไดรับ
การฝกอบรมเฉพาะในระยะที่ 1 เทานั้นมีคะแนนเฉลี่ย
การรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณ และดานการ
เลือกรับและใช ส่ืออยางมีประสิทธิภาพลดลงจาก
ภายหลังการฝกอบรมระยะที่ 1 แสดงใหเห็นวา เมื่อไมได
รับการฝกอบรมอยางตอเนื่องโดยเนนการฝกปฏิบัติจาก
การใหทําโครงการมีผลใหการรูเทาทันส่ือทั้ง 2 ดานนี้คง
อยูนอยกวากลุมทดลอง A   

2.3 การวัดครั้งที่ 4 : ติดตามผล  
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมทดลอง 

A และ กลุมทดลอง Bมีคะแนนเฉลี่ยการรูเทาทันส่ือทั้ง 3 
ดานในระยะติดตามผลสูงกวากอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาคะแนน
เฉล่ียการรูเทาทันส่ือในแตละระยะจะพบวามีคาสูงขึ้น
ตามครั้งของการวัด  นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบผล
คะแนนเฉลี่ยระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมยังพบ
อีกวา ในระยะติดตามผล กลุมทดลอง Aและ กลุมทดลอง 
Bยังคงมีคะแนนเฉลี่ ยการรู เท าทัน ส่ือดานการคิด
วิจารณญาณสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่คะแนนเฉลี่ยการ
รูเทาทันส่ือดานการตระหนักถึงผลกระทบของสื่อ  และ
ดานการเลือกรับและใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพก็มีคาสูง
กวากลุมควบคุม นอกจากนี้ การที่พบผลวาคะแนนเฉลี่ย
การรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณของกลุมทดลอง 
Aในระยะติดตามผลเพิ่มขึ้นจากภายหลังการฝกอบรม
ระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นาจะ
อธิบายไดวา หลังจากการฝกอบรมการรูเทาทันส่ือ ส่ิงที่
เกิดกับนักศึกษากลุมทดลอง A คือ ปญญาที่เกิดจากการ
ตกผลึกของประสบการณและการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย
ความสามารถในการคิดอยางมีเหตุผล การประเมิน เปน
ตน ซึ่งนักจิตวิทยาเรียกปญญาชนิดนี้วา ปญญาที่ผาน
การเจียระไน(Crystallized Intelligence)  (อารี  พันธมณี. 
2534 : 55) ปญญาลักษณะนี้จะมีความคงทน เพราะเปน
ความเขมแข็งจากฐานภายในจึงทําใหนักศึกษากลุม

ทดลอง A มีการรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณใน
ระยะติดตามผลสูงกวากอนการทดลองและสูงกวาระยะ
หลังการฝกอบรมระยะที่ 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

จากผลการวิจัยดังกลาวที่นําเสนอมาขางตน
แสดงใหเห็นวาชุดฝกอบรมที่ ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถ
พัฒนาการรู เ ท าทั น ส่ื อ ให แก นั กศึ กษา ได อย า งมี
ประสิทธิภาพและมีความคงทนในการพัฒนาการรูเทาทัน
ส่ือใหแกนักศึกษาไดเปนอยางดี  ผลการศึกษาที่ไดจาก
การวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยที่ผานมา ที่พบวา
การรูเทาทันส่ือสามารถพัฒนาไดโดยการสอน การเขา
รวมกิจกรรมการฝกอบรม การเขารวมติดตามตรวจสอบ
ส่ือ (Gathercoal,1991;อดุลย เพียรรุงโรจน2543;อางอิง
จากAustin, &Johnson,1997 ; Hobbs, 1998)การ
พัฒนาการรูเทาทันส่ือเปนส่ิงที่สามารถกระทําไดโดยการ
เ รี ย น รู แ ล ะ มี ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง 
(Potter.1998) 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาในครั้งนี้สะทอนใหเห็น
วา การรูเทาทันส่ือดานการคิดวิจารณญาณมีการพัฒนา
อยางเดนชัดที่สุด มีความคงทนและมีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาการรูเทาทันส่ือครั้งนี้
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดวิจารณญาณ 
เพราะจากการศึกษาแนวคิดเรื่องของการพัฒนาการรูเทา
ทันส่ือทั้งในและตางประเทศ พบวา การสอนการรูเทาทัน
ส่ือไมเพียงแคการบรรยายหรือสอนใหผูเรียนเรียนรูจาก
ส่ือ แตตองสนใจพัฒนาทักษะที่จะชวยเสริมสรางพลัง
อํานาจของผูรับส่ือใหมีศักยภาพมากขึ้น โดยเครื่องมือ
สําคัญในการทําใหบุคคลเปนผูรูเทาทันส่ือไดก็คือ การคิด
วิจารณญาณ (Considine,1995 ; Potter, 998 ; Brown,1998 ; 
Worsnop.n.d.;เอื้อจิต วิโรจนไตรรัตน, 2540;   พรทิพย 
เย็นจะบก, 2547) ในการฝกอบรมครั้งนี้ไดพัฒนาทักษะ
การคิดวิจารณญาณโดยบูรณาการ เขากับแนวคิด
หลักของการรูเทาทันส่ือผานกิจกรรมการพัฒนาการรูเทา
ทันส่ือในระยะที่ 1 ซึ่งไดเนนกิจกรรมการพัฒนาดานการ
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คิดอยางหลากหลาย อาทิ การอภิปรายกลุม การฝก
สังเกตและตั้งคําถามกับส่ือ การใชกรณีศึกษา การฝกคิด
รายบุคคล ฝกคิดในกลุมยอย กลุมใหญ ฯลฯ และไดมี
การฝกทําโครงการซึ่งเปนกระบวนการที่นักศึกษาจะไดรับ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงซึ่งนําไปสูการสรางความรู
ดวยตนเองอันจะทําใหการเรียนรูนั้นมีความคงทน 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
1. ในการนําชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนาการรูเทาทัน

ส่ือไปใช วิทยากรหรือผูดําเนินการฝกอบรมควรศึกษาทํา
ความเข า ใจแนวคิดทฤษฎีต าง  ๆ  ที่ นํ ามาใช การ
พัฒนาการรูเทาทันส่ือทั้งในเรื่องของการพัฒนาทักษะ
การคิดวิจารณญาณ กระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคติ 
การควบคุมตนเอง แนวคิดหลักของการรูเทาทันส่ือ การ
เรียนรูโดยใชโครงการใหเขาใจอยางลึกซึ้ง รวมทั้งควรมี
ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา การฝกอบรม การจัดกิจกรรม
กลุม การเสริมสรางพลังอํานาจ เพราะจะชวยใหผลของ
การฝกอบรมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

2. กิจกรรมที่นํามาใชในการพัฒนาในระยะแรก
ของการฝกอบรมควรเปนการพัฒนากระบวนการทาง
ความรูสึก/จิตใจ  ใหเห็นถึงผลดีและผลเสียของการเลือก
รับและใชส่ือที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน อันจะ
นําไปสูการสรางความตระหนัก การเปลี่ยนแปลงเจตคติ
และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมตามมาในที่สุด 

3 .  ชุดฝกอบรมนี้ สามารถนําไปใช ในการ
ฝกอบรมไดโดยตรงหรือบูรณาการสอดแทรกเขาไปใน
รายวิชาตาง ๆที่ เกี่ยวของกับการพัฒนามนุษย อาทิ 
รายวิชาพฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต การคิดและการตัดสินใจ เปนตน หรือ
นําไปบรรจุเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของนักศึกษา  

4. เนื้อหาและเวลาที่ใชในการฝกอบรมสามารถ
เปล่ียนแปลง ยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 

5 .  ผู บ ริ ห า ร ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ค ว ร ใ ห
ความสําคัญและใหการสนับสนุนการพัฒนาการรูเทาทัน
ส่ือของนักศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยถือวาเปน
การพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในยุค
สังคมสารสนเทศที่มีขอมูลขาวสารมากมายทวมทนทั้งที่มี
ประโยชนและไรประโยชน 

6. องคกรภาครัฐควรใหการสนับสนุน สงเสริม
การจัดทํานโยบาย และสนับสนุนดานงบประมาณในการ
จัดทําโครงการพัฒนาการรูเทาทันส่ือของเด็กและเยาวชน
เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชนไทยในการดําเนินชีวิตใน
สังคมอยางปกติสุข 

7. องคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานเกี่ยวของกับ
การผลิตส่ือหรือดูแลติดตามตรวจสอบการทํางานของสื่อ
ควรมีการผลิตรายการหรือเนื้อหาส่ือที่สอนใหประชาชน
รูเทาทันส่ือมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. จากผลการวิจัยที่พบวา การรูเทาทันส่ือ

สามารถพัฒนาไดผานการฝกอบรม ดังนั้น ควรสรางและ
พัฒนาชุดฝกอบรมและนําไปทดลองใชกับนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหไดชุดฝกอบรมที่จะ
นําไปใชพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกชวงอายุ   

2. ผลการวิจัย พบวา การวัดผลในระยะหลัง
การฝกอบรมระยะที่ 2 กับระยะติดตามผล ซึ่งมีระยะหาง
กัน 1 เดือนไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ดังนั้นในการวิจัยครั้งตอไปควรจะทิ้งระยะหาง
ระหวางหลังการฝกอบรมจนถึงระยะติดตามผลอยางนอย
ประมาณ 2-3 เดือนเพื่อติดตามผลระยะยาวดูวาการรูเทา
ทันสื่อของนักศึกษาที่พัฒนาไปแลวยังคงอยูกับนักศึกษา
หรือไม 

 3. ควรมีการพัฒนาแบบวัดการรูเทาทันส่ือให
เปนเครื่องมือวัดมาตรฐานซึ่งสามารถนําไปใชประโยชน
ไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 
 4. ควรนําชุดฝกอบรมชุดนี้ไปทดลองทําการวิจัย
อีกครั้ง โดยทําการปรับปรุงเพิ่มเติมในสวนของกิจกรรม
การพัฒนาการรู เทาทันส่ือดานพฤติกรรม โดยขยาย
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ระยะเวลาในการฝกควบคุมตนในการเลือกรับและใชส่ือ
ใหมีระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น  
 5. ควรจัดใหมีกลุมตัวอยางในจํานวนที่มากขึ้น 
เพื่อจะไดคัดเลือกกลุมตัวอยางที่มีการรับรูความสามารถ

ของตนในการใชส่ือโดยสามารถแบงกลุมสูง-กลุมต่ําที่มี
ความแตกตางกันไดอยางชัดเจนมาเขารับการทดลอง 
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