
คู่มือ 
โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  

(สร้างรายได้จาก Social Media)   
   

  ด้วยสังคมไทยได้มีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง คนไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
มักจะได้ยินค าว่า “ดิจิทัล 4.0 ” และ “ดิจิทัลไทยแลนด์” บ่อยขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยผู้คนจะมีการใช้
อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสาร สืบค้นข้อมูล การเข้าชม                 
สื่อทางการบันเทิง อาทิ คลิปวีดีทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ เกม และขยายวงกว้างไปจนถึงการสร้างอาชีพ มีการซื้อ
ขายสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ ท าธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นการสื่อสาร เพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนซึ่งอยู่
ในวัยเรียนได้มีองค์ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย มีช่องทางและโอกาส
ที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้
จาก Social Media ที่มีการใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันอยู่แล้วในการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม จึงมีแนวคิดในการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่าย
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคมในยุคปัจจุบัน 
โดยวิวัฒนาการของโลกดิจิทัลจากยุคดิจิทัล 1.0 ถึงยุค 4.0 ในปัจจุบัน มีรายละเอียดแสดงให้เห็นพอสังเขป 
ดังรูปภาพที่ 1 และ 2 ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1  Digital 1.0 - Digital 4.0 
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รูปภาพที่ 2  DIGITAL 4.0 ในยคุปัจจบุนั 

ที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ “ยุค Digital 4.0 เมื่อโลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี” แหลง่ข้อมูล  
        http://www.ops.moe.go.th/ops2017... สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
(สร้างรายได้จาก Social Media) ของส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
นักศึกษา โดยสามารถน าความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้   
จึงได้จัดท าคู่มือโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก 
Social Media) ขึ้น เพ่ือให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินโครงการใช้เป็น
กรอบแนวคิดและทิศทางในการด าเนินงานโครงการได้อย่างชัดเจนสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คู่มือเล่มนี้ได้ก าหนดประเด็นต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินโครงการประกอบด้วย วัตถุประสงค ์
ขอบเขตเนื้อหา ค าจ ากัดความหน้าที่ความรับผิดชอบผังกระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
มาตรฐานการด าเนินงานระบบการติดตามประเมินผลเอกสารอ้างอิงและแบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินงาน 
 

1. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 

 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบจัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์  (สร้างรายได้จาก Social..Media) มีความรู้ความเข้าใจและมี คู่มือใช้ เป็นกรอบแนวทาง 
ในการจัดกิจกรรมและบริหารจัดการโครงการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา 
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  กรอบกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  

(สร้างรายได้จาก Social Media) 
 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ก าหนดจัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้ 
จาก Social Media) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา มีความรู้ในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ ตระหนักถึงผลกระทบ ภัยคุกคาม Social Media ใช้สื่อในการพัฒนา
ตนเอง สร้างสรรค์สื่อปลอดภัยและเป็นประโยชน์ที่ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้ง                   
มีทักษะในการน า Social Media ไปสร้างอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เพ่ือให้หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินโครงการ คือ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น จึงก าหนดกรอบกิจกรรมโครงการในประเด็นต่าง ๆ ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

1. ก าหนดการจัดกิจกรรมโครงการ 
 

เวลา 07.30 - 08.30 น.   รับรายงานตัว/ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 
เวลา 08.30 - 09.00 น.   พิธีเปิดโครงการ 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   การทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 
เวลา 09.30 - 10.30 น.   รู้เท่าทันสื่อสู่การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ (ภาควิชาการ) 
เวลา  10.30 -  12.00 น.   เทคนิคการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (ภาคปฏิบัติ) 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 - 15.00 น.   การสร้างสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (ภาคปฏิบัติ) 
เวลา 15.00 – 15.30 น.  การสะท้อนบทเรียน (Refection) 
เวลา 15.30 - 16.00 น.   การทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 
เวลา 16.00 - 16.30 น.   มอบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร/พิธีปิดโครงการ 
หมายเหตุ : 
1.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภาคเช้าระหว่าง เวลา 10.30– 10.45 น.  
     และภาคบ่ายระหว่าง เวลา 14.30 - 14.45 น. 
2. การแต่งกาย: ชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดยุวกาชาด พิจารณา 
    ตามความเหมาะสมแต่ละบริบทของหน่วยจัด 
3. ก าหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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2.  ภาควิชาการ 
   

ชื่อวิชา : รู้เท่าทันสื่อสู่การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 
จ านวน 1 ชั่วโมง 

 

วัตถุประสงค์   
  ๑. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักเท่าทันสื่อออนไลน์             
อย่างสร้างสรรค์ 
  2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
รู้เท่าทันสื่อสู่การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์    
1. อและประเภทของสื่อออนไลน์ความหมายและองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่  
2. ทักษะและเทคนิคการรู้เท่าทันสื่อขั้นตอนการเรียนรู้  
3. แนวทางการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 
4. กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ 

 

วิธีการเรียนรู้ 
  1. บรรยายประกอบสื่อ 
  2. อภิปรายกลุ่ม 
 

สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 
  สื่อประกอบการบรรยาย อาทิ วีดีทัศน์ แผ่นพับ เพาเวอร์พอยท์ และอ่ืนๆ  
ตามความเหมาะสมของวิทยากรผู้บรรยาย กรณีตัวอย่าง เช่น  

1.คลิป “การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์”  
https://www.youtube.com/watch?v=Y0aACVntBB0 
2. คลิป “รู้เท่าทันสื่อ” 
https://www.youtube.com/watch?v=ttG8B6JNl2I 
3. คลิป “รู้เท่าทันสื่ออย่างง่าย” 
https://www.youtube.com/watch?v=mxmN89xkBpE 

 

การวัดและประเมินผล 
  1. ใบงานการอภิปรายกลุ่ม โดยมีค าถามว่า “แนวทางการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในทศวรรษ 
ที่ 21” เป็นอย่างไร 
  2. ใบงานการอภิปรายกลุ่ม (Story Board) 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0aACVntBB0
https://www.youtube.com/watch?v=Y0aACVntBB0
https://www.youtube.com/watch?v=Y0aACVntBB0
https://www.youtube.com/watch?v=ttG8B6JNl2I
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ใบความรู้ 
๑. ความหมายและองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อและประเภทของสื่อออนไลน์ 
 

  1.1 รู้เท่าทันสื่อ1 คือ การที่เราไม่หลงเชื่อเนื้อหาที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง แต่สามารถคิด 
วิเคราะห์ สงสัยและรู้จักตั้งค าถามว่า สิ่งนั้นจริงหรือไม่จริง ใครเป็นคนให้ข้อมูลเขาต้องการสื่ออะไร หรือ                                
มีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม ่

1.2 “5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่เราต้องมี” ได้แก ่
       1) การเปิดรับสื่อ การเปิดรับการเข้าใจ การวิเคราะห์สื่อ คือ การรู้เท่าทันการเปิดรับ

สื่อของประสาทสัมผัส หู ตา จมูก ลิ้น สัมผัสของเรา ซึ่งเมื่อเปิดรับแล้ว สมองจะสั่งการให้คิดและปรุงแต่งให้
เกิดอารมณ์ต่าง ๆ ตามมา การรู้เท่าทันสื่อในขั้นของการรับรู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องแยกความคิด
และอารมณ์ออกจากกันและความคิดจะท าให้เรารับรู้ความจริงว่า “อะไรเป็นสิ่งที่สื่อสร้างข้ึน” เป็นต้น 

 2) การวิเคราะห์สื่อ คือ การแยกแยะองค์ประกอบในการน าเสนอของสื่อว่ามีวัตถุประสงค์
อะไร 

 3) การเข้าใจสื่อ คือ การตีความสื่อหลังจากเปิดรับสื่อไปแล้ว เพ่ือท าความเข้าใจในสิ่งที่ 
สื่อน าเสนอ ซึ่งผู้รับสารแต่ละคนก็จะมีความเข้าใจสื่อได้ไม่เหมือนกันตีความไปคนละแบบ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ 
พ้ืนฐานการศึกษาคุณสมบัติในการเรียนรู้ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากันมาก่อน 

 4) การประเมินค่าหลังการวิเคราะห์และท าความเข้าใจสื่อแล้ว เราควรประเมินค่าสิ่งที่
สื่อน าเสนอว่ามีคุณภาพและคุณค่ามากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหา วิธีน าเสนอเทคนิคท่ีใช้ เป็นต้น 
 5) การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์  แม้เราจะสามารถวิเคราะห์ เข้าใจและประเมินค่าสื่อได้                 
แต่เราไม่สามารถออกไปจากโลกของสื่อได้ ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องปฏิบัติ ดังนี้  

- น าสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ 
- เลือกรับสื่อเป็น 
- สามารถส่งสารต่อได้ 
- มีปฏิกิริยาตอบกลับสื่อได้ 

  องค์ประกอบนี้ เป็นพ้ืนฐานอันดีของการเป็นผู้ผลิตสื่อที่ดี ส าหรับผู้ที่สามารถคิดวิเคราะห์ เข้าใจ
ธรรมชาติของสื่อได้เป็นอย่างดีแล้ว เราอาจเป็นผู้ผลิตสื่อเอง โดยก่อให้เกิดสื่อดี  ๆ มีประโยชน์เพ่ือสังคม                     
โดยการวางแผนการจัดการสื่ออย่างเหมาะสมและเลือกข้อมูลเพ่ือคิดเขียน พูดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์               
ที่ต้องการภายใต้การผลิตสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมองค์ประกอบนี้เป็นพ้ืนฐานอันดีของการเป็นผู้ผลิตสื่อที่ดี 
 

๒. หลักการและแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่างสร้างสรรค์๒ มีดังนี้ 
2.๑. หลักการและแนวปฎิบัติทั่วไป 

     1) หน่วยงานภายใน บุคลากรสามารถแสดงชื่อผู้ใช้งานในโลกออนไลน์เพ่ือประโยชน์ 
ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับติดต่อสื่อสารระหว่างกัน แต่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่าข้อความใด
เป็น “ข่าวประชาสัมพันธ์” ข้อความใดเป็น “ความคิดเห็น” “ความคิดเห็นส่วนบุคคล” “การแลกเปลี่ยน
ข่าวสารส่วนตัว” “การแผยเพราข่าวสารเรื่องงาน” หรืออ่ืนๆ และความคิดเห็นดังกล่าวควรค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะด้วย 
     2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในนามของหน่วยงาน ผู้เผยแพร่ต้องแสดงต าแหน่ง 
หน้าที่ สังกัดให้ชัดเจน เพ่ือความน่าเชื่อถือ และเพ่ือให้ผู้ที่ติดตามสามารถใช้ดุลพินิจในการติดตามได้ 

1ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, 5 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ,  (2560) , แหล่งข้อมูล    
https: // www.thaihealth.or.th/Content/39558-5%20องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ.html สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
2มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, หลักการและแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) อยา่งสร้างสรรค์, แหล่งข้อมูล 
https://www.webblog.rmutt.ac.th/pongpith/2011/07/28/หลักการและแนวทางการใช้ สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 
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3ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ, ทักษะและเทคนิคขั้นตอนในการรู้เท่าทันสื่อ.  (2555), แหล่งข้อมูล https:// 
www.thaihealth.or.th/Content/20473-ทักษะและเทคนิคขั้นตอนในการรู้เท่าทันสื่อ.html. สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562    
 
 

    3) พึงระมัดระวังการใช้ถ้อยค าและภาษา ที่อาจเป็นการดูหมิ่น หรือ หมิ่นประมาท
บุคคลอื่นและควรใช้ภาษาให้ถูกต้อง สุภาพ สร้างสรรค์ 
    4) พึงงดเว้นการโต้ตอบ ด้วยความรุนแรง กรณีบุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นที่แตกต่าง           
การละเว้นไม่โต้ตอบจะท าให้ความขัดแย้งไม่บานปลายจนหาที่สิ้นสุดไม่ได้ 
    5) พึงงดเว้นการใช้สื่อสังคมวิพากษ์ วิจารณ์ ตลอดจนแสดงความเห็นในเรื่องที่เป็น
ข้อมูลภายในองค์กร หรืออาจส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ 
       6) พึงใช้รูปแสดงตัวตนที่แท้จริง และพึงงดเว้นการน ารูปบุคคลอื่น รูปบุคคลสาธารณะ 
มาแสดงว่าเป็นรูปของตนเอง เว้นแต่เป็นสื่อสังคมในนามบุคคล 
    7) องค์กร หรือ แผนกงานที่สังกัด อาจใช้รูปสัญลักษณ์ เครื่องหมายแสดงสังกัดได้             
แต่ต้องค านึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน 
    8) พึงระมัดระวังข้อความที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก สตรี หรือ ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
    9) การใช้สื่ อสั งคมที่ แสดงสั งกัด หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ควรแจ้ งให้
ผู้บังคบับัญชาทราบก่อนทุกครั้ง 
  2.2 หลักการส่งต่อข้อมูล 
    1) ควรส่งข้อมูลข่าวสารเฉพาะบุคคลที่รู้จัก แสดงตัวตน ต าแหน่ง หน้าที่การงาน 
สถานะท่ีชัดเจนเท่านั้น 
    2) ละเว้นการส่งข้อมูลที่เป็นข่าวลือ ข่าวไม่ปรากฎที่มา หรือเป็นเพียงการคาดเดา 
    3) งดเว้นการส่งต่อข้อความเกี่ยวข้องกับสถาบันทุกกรณี ยกเว้น ข้อความนั้นๆ เป็นที่
เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว 
    4) พึงระลึกเสมอว่า การส่งต่อข้อความที่เป็นเท็จ หรือ ข้อความที่เจ้าของมีความ
ประสงค์กระจายข่าวสร้างความสับสน วุ่นวายในบ้านเมือง เท่ากับตกเป็นเครื่องมือของบุคคลเหล่านั้น 
    5) ควรงดเว้นการส่งต่อข้อความเรื่องบุคคลเสียชีวิต เว้นเสียแต่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
    6) การส่งต่อข้อความเชิญชวนไปร่วมชุมนุม หรือ กระท ากิจกรรมทางสังคมใดๆ                  
ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดเสียก่อน 
  2.3 หลักความรับผิดชอบ 
    1) ควรแสดงความรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษ แสดงความเสียใจทันที เมื่อรู้ว่า มี                  
การเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือกระทบต่อบุคคลอ่ืน 
    2) กรณีการส่งต่อข้อความข่าวลือ หรือ ข่าวเท็จ ต้องแก้ไขข้อความนั้นโดยทันที               
หากสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ พึงแสดงข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

3. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อที่จะเท่าทันสื่อ 
 

 แนวทางการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑ มีองค์ประกอบที่ส าคัญเรียงล าดับได้ ดังนี้ 
 1. การเข้าถึง (Access)3 
 คือ การได้รับสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็วสามารถรับรู้และเข้าใจเนื้อหาของสื่อ
ประเภทต่างๆได้อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งท าความเข้าใจความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 

 - อ่านเนื้อหาจากสื่อนั้นๆและท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 - จดจ าและเข้าใจความหมายของค าศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิคท่ีใช้ในการสื่อสาร 
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  - พัฒนากลยุทธ์ เพ่ือหาที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่หลากหลาย 
 - เลือกคัดกรองข้อมูล ประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 2. การวิเคราะห์ (Analyze) 
 คือ การตีความเนื้อหาสื่อตามองค์ประกอบและแบบฟอร์มของสื่อแต่ละประเภทว่าสิ่งที่สื่อ
น าเสนอนั้นส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อสังคม การเมืองหรือเศรษฐกิจโดยใช้พ้ืนความรู้เดิมและประสบการณ์ในการ
คาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การแยกองค์ประกอบย่อยต่างๆ หรือการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผลการท าความเข้าใจเนื้อหาบริบทที่ต้องการสื่อ เช่น 

 - ใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเพ่ือท านายผลที่จะเกิด 
 - ตีความเนื้อหา โดยใช้หลักการวิเคราะห์พื้นฐาน 

  - ใช้กลวิธีต่างๆ ได้แก่การเปรียบเทียบ/หาความแตกต่าง/ข้อเท็จจริง/ความคิดเห็นเหตุ 
และผลการล าดับความส าคัญ 

 - ใช้ความรู้เกี่ยวกับบริบททางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจเป็นพ้ืนฐานของ 
การสร้างสรรคแ์ละตีความหมาย 
 3. การประเมินค่าสื่อ (Evaluate)  
 เป็นผลจากการวิเคราะห์สื่อที่ผ่านมาท าให้สามารถที่จะประเมิน ของเนื้อหาที่มี คุณค่าต่อผู้รับ
สารมากน้อยเพียงใด สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับสารในด้านใดได้บ้าง คุณค่าที่ เกิดขึ้นเป็นคุณค่าที่
เกิดขึ้นทางใจ อารมณ์ ความรู้สึก หรือมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรมหรือประเพณี 
ความสามารถในการประเมินเนื้อหา โดยสร้างความเกี่ยวข้องของเนื้อหากับประสบการณ์ พร้อมเสนอความเห็น
ในแง่มุมที่หลากหลาย 
 4. การสร้างสรรค์ (Create) 
 การเรียนรู้สื่อ รวมถึงการพัฒนาทักษะ การสร้างสื่อในแบบฉบับของตนเองขึ้นมา เมื่อผู้เรียน  
มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ ประเมินค่าสื่อได้อย่างถ่องแท้แล้ว  ทุกคนจะต้องวางแผน  
เขียนบท ค้นคว้าข้อมูลเนื้อหามาประกอบความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรือสื่อสาร) เนื้อหาโดยการเขียน
บรรยายความคิดใช้ค าศัพท์เสียงหรือการสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ท่ีหลากหลาย ซึ่งมีวิธีการ
สร้างสื่อแบบสร้างสรรค์ ดังนี้ 

- ใช้ประโยชน์จากข้ันตอนการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแก้ไข 
- ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดตามหลักของภาษาศาสตร์ 
- สร้างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที่ก าหนดไว้ 
- ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการวางโครงสร้างของเนื้อหา 
เทคนิค 3 ขั้นตอนของการรู้เท่าทันสื่อ 

 ขั้นตอนที่ 1 คือ ความตระหนักถึงความส าคัญของการเลือกและลดเวลาในการชมโทรทัศน์ 
วิดิทัศน์ เล่นเกมส์ ชมภาพยนตร์และ สื่อแบบต่างๆ 
 ขั้นตอนที่ 2 คือ เรียนรู้ทักษะเฉพาะในการวิเคราะห์สื่อ เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และตั้งค าถาม 
ว่าอะไรอยู่ในกรอบ สร้างสรรค์สื่ออย่างไร และ มีสารใดที่ไม่ได้น าเสนอ ทักษะในการวิเคราะห์เป็นการเรียนรู้  
ที่ดีที่สดุด้วยวิธีการตั้งค าถามในห้องเรียน ในกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ พร้อมๆ กับการสร้างสรรค์และผลิตสื่อด้วยตนเอง 
 ขั้นตอนที่ 3 คือ การค้นหาประเด็นในระดับลึกขึ้น ใครผลิตสื่อและเพ่ือวัตถุประสงค์อะไร  
ใครได้ก าไร ใครเสีย และใครเป็นผู้ตัดสินใจในการผลิตสื่อ ขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม ดูว่าคนในสังคมสร้างความหมายจากประสบการณ์ที่ได้รับผ่านสื่ออย่างไร และสื่อสร้างวัฒนธรรม
บริโภคนิยมอย่างไร 
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4. กฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ 
  การศึกษาหาความรู้ประกอบการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อออนไลน์ ในที่นี้จะ
ขอกล่าวถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 ๑. พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. กฎหมายขายของออนไลน์ ที่ผู้ค้าออนไลน์ต้องรู้4 
 จากประกาศราชกิจจานุ เบกษา ที่ เผยแพร่ ณ วันที่  20 มีนาคม 2560 เป็ นประกาศ
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียด
เกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้มี
โอกาสในการเปรียบเทียบ ราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่า
ด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ท่ัวราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้า 
หรือบริการผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ 

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจ าหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด 
น้ าหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระท าให้ปรากฏ ด้วยวิธีอ่ืนใดในระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถ
อ่านได้โดยง่าย การแสดงราคาจ าหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือ
ค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย ส าหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่
กับราคาจ าหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอ่ืนด้วยก็ได้ 
 ข้อ ๔ กรณีท่ีมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจ าหน่ายสินค้าหรือ ค่าบริการที่
ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย 
โดยแสดงไว้ควบคูก่ับการแสดงราคาจ าหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ 
 ข้อ ๕ การแสดงราคาจ าหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ต้องแสดงให้ตรง
กับราคาที่จ าหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ
จ าหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ ากว่า ราคาจ าหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4ไอที24ชั่วโมง, กฎหมายขายของออนไลน์ ที่ผู้ค้าออนไลน์ต้องรู้, (2560), แหล่งข้อมูล  
https:// www.it24hrs.com/2017/e-commerce-shopping-online-laws/ สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562    
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ใบงาน 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียน นักศึกษาร่วมกันอภิปรายและสรุปความคิดเป็นเป็นรายข้อในประเด็นหัวข้อ  
            “แนวทางการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษท่ี ๒๑” เป็นอย่างไร 

 ๑. ................................................................................................... ........................................... 
................................................................................................................................................... ........................... 
........................................................................................................... .................................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
......................................................................................................................................... ...................................... 

 ๒. .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................................. .............................. 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
 ๓. .................................................................................................................... .......................... 
....................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
........................................................................................................ ....................................................................... 
 ๔. .................................................................................................................... .......................... 
............................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................................. .............................. 

 ๕. .................................................................................................. ............................................ 
....................................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
 

 
 

****************** 
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ใบงาน 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียน นักศึกษาเขียนรายละเอียด(Story Board)ของสินค้าและบริการโดยมีหัวข้อดังนี้ 
1. ก าหนดโครงเรื่องของสินค้าและบริการ (Concept) 
2. ชื่อสินค้าและสโลแกน 
3. รายละเอียดของสินค้าและบริการ 
4. ประโยชน์ของสินค้าและบริการ 
5. ช่องทางการซื้อขาย 
    - การจ่ายเงินของลูกค้า 
    - การจัดส่งสินค้าของผู้ค้า 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

****************** 
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3.  ภาคปฏิบัติ      
 

ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์    
จ านวน 90 นาที 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์  
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์

ไปสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
3. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาสามารถน าความรู้และทักษะไปพัฒนาสู่อาชีพ 

 

ขอบเขตเนื้อหากิจกรรม 
การวางแผนและเตรียมการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
1. ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2. ก าหนดผลิตภัณฑ์สินคา้และบริการเชิงนวัตกรรม (แก้ปัญหา/สนองความต้องการ) 
3. ก าหนดกิจกรรมส าคัญการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ 
4. ก าหนดทรัพยากร วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ การพัฒนาและผลิตนวัตกรรม 
5. ก าหนดโครงสร้าง ต้นทุน การพัฒนาผลิตนวัตกรรม  
6. ก าหนดเครือข่ายความร่วมมือ หุ้นส่วน พันธมิตร ลดต้นทุน การผลิต พัฒนานวัตกรรม 
7. ก าหนดช่องทางการติดต่อ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย (การน าเสนอสินค้า) 

วิธีการเรียนรู้ 
1. วิทยากรบรรยายให้ความรู้เทคนิคการสร้างรายได้ผ่านสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
2. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 2.1 ส ารวจความต้องการของผู้บริโภค 
 2.2 ก าหนดสินค้าและบริการ 

 2.3 ก าหนดทรัพยากร วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ คน ต้นทุนการพัฒนาสินค้าและบริการ 
 2.4 ก าหนดเทคนิคการน าเสนอสินค้าเพ่ือสร้างรายได้โดยผ่านสื่อออนไลน์ 
   - เฟสบุ๊ค (Facebook) 

- ไลน์ (Line) 
- ยูทูป (Youtube) 
- LAZADA/Shopee/Weloveshopping 
ฯลฯ 

 2.5 ช่องทางการช าระเงิน 
 2.6 ช่องทางการจัดส่งสินค้า 
 2.7 ระบบโต้ตอบลูกค้าอัตโนมัติ (Auto Replay) 
 2.8 สร้างรายละเอียดเรื่องราว (Story Board) 
  3. ผู้เข้าการฝึกอบรมน าเสนอและอภิปราย 
  4. วิทยากรสรุปองค์ความรู้ 
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ส่ือและอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุค) 
2. อินเทอร์เน็ต 
3. วีดิทัศน์ 
4. PowerPoint 
5. แผ่นภาพ 
6. ใบงาน 

 

การวัดและประเมินผล 
1. การสังเกต 
2. การสัมภาษณ์ 

  3. การน าเสนอผลงาน 
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ชื่อกิจกรรม: การสร้างสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
จ านวน 2 ชั่วโมง 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนมีทักษะในการสร้างสื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 

ปลอดภัย และเป็นประโยชน์ 
2. เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนน าทักษะการสร้างสื่อออนไลน์ ไปสร้างรายได้             

แก่ตนเองและครอบครัว 
 

ขอบเขตเนื้อหา 
1. ก าหนดโครงเรื่องของสินค้า (Concept) 
2. สร้างรายละเอียดเรื่องราว (Story Board) 
3. ผลิตสื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราว (Story Board) 
4. เผยแพร่ตามช่องทางสื่อต่าง ๆ  

 

วิธีการเรียนรู้ 
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้ากลุ่มตามความสนใจ 
 ฐาน – เฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตราแกรม (Instagram), ไลน์ (Line) 

 ฐาน – ยูทูป (YouTube) 
 ฐาน - Shutter Stock,  LAZADA, Shopee, Weloveshoppingฯลฯ 
2. ก าหนดโครงเรื่องของสินค้าและบริการ (Concept) 
 2.1 ชื่อสินค้าและสโลแกน 
 2.2 รายละเอียดของสินค้าและบริการ 
 2.3 ประโยชน์ของสินค้าและบริการ 
 2.4 ช่องทางการซื้อ - ขาย (การเงิน การจัดส่งสินค้า) 
3. สร้างรายละเอียดเรื่องราว Story Board  
4. ผลิตสื่อให้สอดคล้องกับเรื่องราว Story Board 
 4.1 คลิปวิดีโอ 
 4.2 ภาพถ่ายโฆษณาสินค้าและบริการ 
5. เผยแพร่ตามช่องทางสื่อออนไลน์ 

 5.1 เฟสบุ๊ค (Facebook), อินสตราแกรม (Instagram), ไลน์ (Line) 
 5.2 ยูทูป (YouTube) 
 5.3 Shutter Stock,  LAZADA, Shopee, Weloveshopping ฯลฯ 
 

สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา) 
2. อินเทอร์เน็ต 
3. วีดิทัศน์ 
4. PowerPoint 
5. โปรแกรมตัดแต่งภาพ ตัดต่อวิดีโอ /แอปพลิเคชั่นมือถือ 
6. ใบงาน 
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การวัดและประเมินผล 
1. การตรวจผลงาน 
2. การน าเสนอผลงาน 
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ใบความรู้ 

ฐานกิจกรรม : เฟสบุ๊ค (Facebook)    
วิธีการเรียนรู้ 

ขั้นตอนที่ 1 
  เริ่มต้นด้วยการเปิดหน้าเว็บไซต์ไปที่ https://www.facebook.com/pages/create         
เพ่ือสร้างเพจร้านขึ้นมาโดยจะมีหน้าเพจทั้งหมด 6 แบบให้เลือกตามรูปแบบของสินค้า หรือธุรกิจของเรา ดังนี้ 

 - ธุรกิจหรือสถานที่ในท้องถิ่น เหมาะส าหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์สร้างเพจขายของธุรกิจ
ขนาดเล็กธุรกิจ SME หรือการส่งเสริมสถานที่บางแห่งให้เป็นที่รู้จัก เป็นต้น 

- บริษัท องค์กรหรือสถาบัน เหมาะส าหรับการสร้างแฟนเพจให้กับบริษัท องค์กรหรือสถาบันใด ๆ 
ก็ตาม 

 - แบรนด์หรือสินค้า เหมาะส าหรับการสร้างแฟนเพจเพื่อโปรโมทสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ให้เป็น
ที่รู้จัก 

 - ศิลปิน วงดนตรี หรือบุคคลสาธารณะ เหมาะส าหรับการสร้างแฟนเพจเพ่ือโปรโมทตัวตน
ของบุคคลสาธารณะ 

 - ความบันเทิง เหมาะส าหรับการสร้างแฟนเพจของกิจกรรมเพ่ือความบันเทิงประเภทต่าง ๆ 
เช่น ภาพยนตร์ ละครเพลง เป็นต้น 
  - การกุศลหรือชุมชน เหมาะส าหรับการสร้างแฟนเพจให้กับองค์กรการกุศลหรือชุมชน             
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลภายนอก 
 

 
รูปภาพที่ 3 ประกอบขั้นตอนที่ 1 

https://www.facebook.com/pages/create
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ขั้นตอนที่ 2 
  ในกรณีที่ต้องการสร้างเพจขายของ ก็ให้คลิกเลือกไปที่ช่องแรก “ธุรกิจหรือสถานที่                         
ในท้องถิ่น” จากนั้นจึงกรอกรายละเอียดของร้านค้าลงไป จากช่องแรกจนถึงช่องสุดท้ายดังนี้ 

 - ใช้เม้าส์คลิกไปที่ช่อง เลือกหมวดหมู่ เพ่ือเลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับความต้องการของเรา                 
มากที่สุด อย่างเช่นในกรณีท่ีต้องการสร้างเพจขายของ ก็ให้เลือกไปที่ “การช้อปปิ้งและสินค้าปลีก” 

 - กรอกชื่อธุรกิจ )ชื่อร้าน (หรือสถานที่  
 - กรอกท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งหากต้องการให้ Facebook สามารถค้นหาต าแหน่ง รวมไป

ถึงการมาร์คจุด Check-in ได้ถูกต้องแม่นย า ก็ควรจะกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 
- ในช่องของเมือ แนะน าให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันจังหวัด  

 - ใส่รหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้อง 
 - ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราที่สามารถติดต่อได้ 

  เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว ให้กดไปที่แถบสีน้ าเงิน ซึ่งมีข้อความว่า เริ่มต้นใช้งาน                    
ในกรณีที่คุณกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนจะมีแถบอักษรสีแดงขึ้นมาว่า ต้องกรอกให้ครบทุกฟิลด์ก่อนจึงจะสามารถ
สร้างเพจได้ 
 

 
 

รูปภาพที่ 4 ประกอบขั้นตอนที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 3 
ด้านบนของหน้าเพจจะมีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ว่าควรจะท าอะไรบ้าง ดังนี้ 

 - เพ่ิมรูปโปรไฟล์ จะเป็นรูปของสินค้า หรือโลโก้ร้าน 
 - เพ่ิมภาพหน้าปก จะเป็นภาพอะไรก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องใส่ช่องทางการติดต่อใดๆ หรือข้อความ

ทีเ่ป็นการโฆษณาอย่างเด็ดขาด 
 - เพ่ิมค าอธิบายเพจแบบสั้นๆ เพ่ือบอกเล่าว่าธุรกิจของเราท าเกี่ยวกับอะไร หรือขายอะไร   

ขอเน้นว่าควรเป็นประโยคท่ีอ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่ก ากวม 
 - สร้างชื่อผู้ใช้ของเพจ เพ่ือให้ลูกค้าสามารถค้นหาเพจของเราได้อย่างง่าย  

รูปภาพที่ 5 ประกอบขั้นตอนที่ 3 

ที่มา : ภาพที่ 3 - 5 จาก โฆษณาดอทคอม : วิธีสร้างแฟนเพจ Facebook ขายของไดภ้ายใน 5 นาที อัพเดท-2018,     
         แหล่งที่มา https://www.kodsana.com/blog/วิธีสร้างแฟนเพจ-facebook/, สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
 

 

https://www.kodsana.com/blog/วิธีสร้างแฟนเพจ-facebook/
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ใบความรู้ 
ฐานกิจกรรม : ไลน์แอท (LINE@) 
 

วิธีการเรียนรู้ 
๑. วิทยากรให้ความรู้ การดาวน์โหลด การสมัครและการใช้โปรแกรม LINE@ 
๒. ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติ 
๓. น าเสนอสินค้าผ่าน LINE@ 
๔. น าเสนอผลงาน 
๕. วิทยากรสรุปวิพากษ์ผลงาน 
 

การสมัคร LINE@ เป็นของตัวเอง 

 
รูปภาพที่ 6 การสมัคร LINE@ 
  ๑. ในขั้นตอนแรก ผู้ใช้ต้องล็อคอินผ่านไลน์แอคเคาท์ของตนเอง ซึ่งถ้าหากมี LINE Account  

เป็นของตนเองอยู่แล้ว  ให้คลิกที่  1.2 แต่หากยังไม่มี  LINE Account เป็นของตนเองให้ คลิกที่  1.1                   
เป็นการเริ่มต้นสมัคร Line Account 

2. หลังจากนั้นคลิกที่ Allow เพ่ือยอมรับการเข้าถึง LINE Account เพ่ือใช้งาน Line @  
  3. หลังจากนั้นจะเข้ามาที่หน้าสร้าง Account โดยผู้ใช้งานต้องใส่ภาพประจ าของ Account 
จากนั้นมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1 เป็นชื่อของ Line Account (แต่ชื่อตรงนี้จะไม่ถูกตั้งเป็น ID ของ Account) 
   3.2 เลือกประเภทธุรกิจหลักของ LINE@ Account  
   3.3 จะเป็นรายละเอียดร้านค้าท่ีลึกเข้าไปอีกซึ่งทางไลน์จะบังคับให้เลือก 
   4. เมื่อกรอกรายละเอียดทั้งหมดจนเสร็จแล้ว กด Create Account  

5. เป็นการยอมรับกฏการใช้งานต่างๆ เพื่อใช้งาน LINE@เมื่อติ๊กถูกทั้ง 2 ข้อแล้วกด Next    
ก็จะเป็นการสร้าง LINE@ เรียบร้อย 
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การใช้งาน LINE@ และฟังก์ชั่นต่างๆ เบื้องต้นซ่ึงอาจมีข้อสงสัยว่า ID ของ LINE@อยู่ตรงไหน 
แล้วใช้ชื่อตอนไหนที่ตั้ง 
 

 

รูปภาพที่ 7  LINE@ และฟังก์ชั่นต่างๆ 
 

  LINE@ ID – คือ ID ของ Line@ ของเรา ซึ่งจะได้มาจากการสุ่ม ซึ่งหากต้องการที่จะตั้งชื่อ LINE@ 
IDเป็นของตัวเอง ต้องช าระเงินผ่านทาง LINE Pay จ านวน $5.99 หรือประมาณเกือบ 200 บาท ถึงสามารถ
เปลี่ยนชื่อได้ และจะเปลี่ยนชื่อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
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ประเภทของบัญชี – จะมีแตกต่างกันไป 3 ระดับ ซึง่แตกต่างกันไปดังนี้ 
 

 
รูปภาพที่ 8 ประเภทของบัญชี  
  

- Official Account บัญชีอย่างเป็นทางการเป็นบัญชีอย่างเป็นทางการที่จะเข้าถึงคนในวงกว้าง 
และแสดงผลอยู่ในหน้า Official Account ใน $  

 - Approved Account บัญชีที่ ได้รับการรับรอง (โดยเงื่อนไขขึ้นอยู่กับทาง LINE) และ        
จะแสดงผลอยู่ในหน้าการค้นหาของ LINE  

- Standard Account บัญชีทั่วไปอย่างที่เราได้สมัครไปข้างต้นก็จะอยู่ในหมวดนี้  ซึ่งหาก 
ผู้ใช้งานอยากเปลี่ยนจาก Standard Account เป็น Approve Account ต้องเสียค่าบริการกับทางไลน์               
เป็นรายเดือนดังนี้ 

รูปภาพที่ 9 ราคาแพ็กเกจต่าง ๆ 

ที่มา : ภาพที่ 6 – 9 จาก https://at.line.me/th/ สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 
 

 



34 
 

 ชื่อฐานกิจกรรม : ยูทูป (YouTube)  
 

ขอบเขตเนื้อหากิจกรรม 
1. สร้างบัญชีผู้ใช้ และช่อง (Channel) ของตนเอง 
2. น าเข้าคลิปวีดีโอ และใช้งานการถ่ายทอดสด (Live) 
3. จัดการเนื้อหาภายในช่อง (Channel) ของตนเอง 
4. ใช้งานโปรแกรมตัดต่อส าเร็จรูปของ YouTube 

 

สิ่งท่ีต้องใช้  
  1. คอมพิวเตอร์ 
  2. บัญชี Google 
  3. คลิปวีดีโอ 
  4. อินเทอร์เน็ต 

 

วิธีการเรียนรู้ 
1. นักเรียน นักศึกษา สร้างบัญชีผู้ใช้ ด้วยการลงทะเบียนกับ Google เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้แล้ว 

จะสามารถเข้าใช้งานช่องของตนเองได้ 
2. นักเรียน นักศึกษา สร้างเนื้อหาและท าการน าเข้าสู่ YouTube  
3. เมื่อน าเข้าแล้วจะสามารถใช้งานระบบการตัดต่อเบื้องต้นของ YouTube ได้ ให้นักเรียน 

นักศึกษา ท าการตัดต่อเบื้องต้นให้กับเนื้อหาของตนเอง 
4. เมื่อเสร็จสิ้นการตัดต่อและน าเข้าเนื้อหาแล้ว ให้นักเรียน นักศึกษา จัดการเนื้อหาของตนเอง 

ด้วยการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 4.1 เข้าไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ YouTube ก่อนจะสมัครใช้งาน มีข้อส าคัญบางประการ 

ที่ต้องท าความเข้าใจก่อนดังนี้ 
- การสมัคร YouTube เป็นการสมัครอีเมล์ของ Gmail ด้วยในเวลาเดียวกัน          

โดยอีเมล์ Gmail นั้นจะมีชื่อเป็น [ชื่อผู้ใช้งาน YouTube ของนักเรียน นักศึกษา] @gmail.com 
- การสร้างบัญชี  YouTube เป็นการสร้างบัญชีผู้ ใช้  Google+account ด้วย                 

ในเวลาเดียวกัน Google+ คือสื่อสังคมออนไลน์หรือ social network อย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับ Facebook 
นักเรียน นักศึกษา จะสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่าง ๆ ในแถบ Google+ บนบราวเซอร์ของนักเรียน นักศึกษา 
เมื่อนักเรียน นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้งาน YouTube หรือ Gmail หากนักเรียน นักศึกษาไม่ต้องการบัญชี Google+ 
ก็สามารถลบมันทิ้งได้ภายหลังโดยที่บัญชี YouTube จะไม่ถูกลบไปดว้ย 

- การกระท าต่างๆ บน YouTube แยกต่างหากจากบริการอื่นๆ ของ Google นั่นคือ 
หากนักเรียน นักศึกษา ท าอะไรบางอย่างในเว็บไซต์ YouTube การกระท านั้นจะไม่ปรากฏบน Google+ 
อย่างนี้เป็นต้น 
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รูปภาพที่ 10 การน าเข้าสู่ YouTube 
 

4.2 คลิกปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้งาน” (Sign in) ที่มุมขวาบนของหน้าเว็บไซต์หลัก 
 

 
รูปภาพที่ 11 การลงชื่อเข้าใช้งาน” (Sign in) 

 
 
 



36 
 

4.3 คลิกปุ่ม “สร้างบัญชี” (Create an account) ที่ด้านล่างของหน้าลงชื่อเข้าใช้ 
   - หากนักเรียน นักศึกษา มีบัญชี Gmail อยู่แล้ว หมายความว่า นักเรียน นักศึกษา        
ก็มีบัญชี YouTube อยู่แล้วเช่นกัน ใช้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน Gmail ลงชื่อเข้าใช้ YouTube ได้เลย 
 

 
รูปภาพที่ 12 สร้างบัญชี (Create an account) 
 

  4.4 กรอกข้อมูลที่จ าเป็นให้ครบถ้วน ใส่อีเมล์ ชื่อผู้ใช้งาน (username) วันเกิด เพศ และ
คลิก “ยอมรับข้อตกลง” 
 

 
รูปภาพที่ 13 การกรอกข้อมูลที่จ าเป็น 
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4.5 ระบุหมายเลขโทรศัพท์ เพ่ือขั้นตอนการยืนยันว่านักเรียนเป็นคนจริงๆ ทั้งนี้ เพ่ือลดจ านวน 
บัญชีผู้ใช้ปลอม หรือบัญชีที่ควบคุมโดยโปรแกรมอัตโนมัติ บางครั้ง Google จะขอให้นักเรียน นักศึกษา                
ท าการยืนยันตัวตนของนักเรียน นักศึกษาเองด้วยการใส่รหัสยืนยันถ้าปรากฏในขั้นตอนการสมัคร 
 

 
รูปภาพที่ 14 การระบุหมายเลขโทรศัพท์ 

4.6 ใส่รหัสยืนยันถ้าปรากฏในขั้นตอนการสมัคร 
 

 
รูปภาพที่ 15 ใส่รหัสยืนยัน 
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4.7 ตกแต่งหน้าเพจ YouTube ในหน้าแรกของบัญชีของนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะสามารถ
เพ่ิมภาพหลัก เพ่ิมภาพพ้ืนหลัง และอ่ืนๆ อีกมากมาย ลองแสดงตัวตนของตนเองผ่านหน้าเพจ YouTube ของตนเอง 

- ติดตามผู้ใช้งานหรือ YouTuber คนโปรดของนักเรียน นักศึกษา โดยการกด subscribe 
ช่อง YouTube ของพวกเขา 

- จัดการอัลบั้มเพลง คลิปวีดีโอ และละครออนไลน์เรื่องโปรดของนักเรียน นักศึกษา 
- แสดงความเห็นเกี่ยวกับคลิปวีดีโอต่างๆ และพูดคุยสังสรรค์กับสมาชิกคนอ่ืนๆ ในชุมชน  

YouTube 
 

 
รูปภาพที่ 16 การตกแต่งหน้าเพจ YouTube 
 
ที่มา : ภาพที่ 10 – 16 จาก WikiHow : วิธีการสมัครใช้งาน YouTube, แหล่งที่มา https://th.wikihow.com/สมัครใช้งาน- 
Youtube, สืบค้นเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธุ์ 2562 
 

วิธีสร้างรายได้ด้วยโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube 
อาจสร้างรายได้จาก YouTube ด้วยฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้เมื่อมีบัญชี YouTube ของตัวเองแล้ว  
จะสามารถท าการสร้างและอัพโหลดคลิปวีดีโอลงในชุมชนออนไลน์บน YouTube ได้เช่น 
 

• รายได้จากการโฆษณาผ่านโฆษณาแบบดิสเพลย์ 
โฆษณาซ้อนทับ และโฆษณาวิดีโอ 

• การเป็นสมาชิกของช่อง สมาชิกจะช าระเงิน
ประจ าแบบรายเดือน เพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษ                   
ที่คุณมอบให้ 

• ชั้นวางสินค้า สมาชิกสามารถเลือกดูและซื้อสินค้า
ที่มยีี่ห้อตราสินค้าอย่างเป็นทางการบนหน้า
ส าหรับดูได้ 

• Super Chat สมาชิก ช าระเงินเพื่อไฮไลต์
ข้อความในแชทของสตรีมได้ 

• รายได้ YouTube Premium รับส่วนหนึ่งของ
ค่าบริการ YouTube Premium เมื่อผู้สมัครใช้
บริการรับชมเนื้อหาของคุณ 

 
 



39 
 

ตารางท่ี  1  ข้อก าหนดของการได้รับสิทธิ์ขั้นต่ าในการเปิดใช้ฟีเจอร์การสร้างรายได้ 
 

ที่มา : จาก YouTube ความช่วยเหลือ : วิธีสร้างรายได้จาก YouTube, แหล่งที่มา            
https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=th, สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อก าหนดของการได้รับสิทธิ์ขั้นต่ าในการเปิดใช้ฟีเจอร์การสร้างรายได้ 
รายได้จากโฆษณา • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หรือมีผู้ปกครองตามกฎหมายที่มีอายุมากกว่า 18 ปี

ที่จัดการการช าระเงินผ่าน AdSense ได ้
• สร้างเนื้อหาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ส าหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลง

โฆษณา 

การเป็นสมาชิกของช่อง • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
• มีผู้ติดตามมากกว่า 30,000 คน 
• ไม่มีประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน 

ชั้นวางสินค้า • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
• มีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คน 
• ไม่มีประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน 

Super Chat • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 
• เปิดใช้งานแชทสดแล้ว 
• อาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคที่มี Super Chat ให้บริการ 

รายได้ YouTube      สร้างเนื้อหาส าหรับผู้ชมที่สมัครใช้บริการ YouTube Premium 
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เมื่อเปิดการสร้างรายได้ในวิดีโอที่เราเลือกไว้แล้ว YouTube จะแสดงโฆษณาในรูปแบบนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
รูปภาพที่ 17 รูปแบบการโฆษณาของ YouTube 
 

ที่มา :  จาก YouTube ความช่วยเหลือ:รูปแบบการโฆษณาของ YouTube, แหล่งที่มา  
https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=th, สืบค้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2562 
 
วิธีรับเงิน 

1. สมัครเป็น YouTube Account 
2. สมัคร Google AdSenseคือ บริการจาก Google ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเว็บไซต์สามารถ

หารายได้จาก Google โดยการน าเว็บไซต์ของนักเรียน นักศึกษาไปสมัครเป็นสมาชิกของ Google หลังจากนั้น 
Google จะเป็นผู้ก าหนดและส่งโฆษณาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เรามาให้ เช่น เว็บไซต์เราท าเกี่ยวกับบริษัท
ท่องเที่ยว โฆษณาที่ส่งมา เป็นประเภท โฆษณาเกี่ยวกับทัวร์ โรงแรมสายการบิน หรือ เรื่องความสวยความงาม 
Google ก็จะส่งโฆษณาที่เก่ียวกับ ผลิตภัณฑ์ความสวยความงามมาที่เว็บไซต์เรา เป็นต้นท่านสามารถสมัครใช้
งานGoogle Adsenseได้ที่ URL ด้านล่างนี้ 
https://www.google.co.th/adsense/start/#/?modal_active=none 

    2.1 Upload วิดีโอและกดท ารายได้ 
      2.2 ยืนยันตัวตน และรอรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
วิธีคิดรายได้โดยประมาณ 

1. Google จ่าย 68% ของรายได้ AdSense ดังนั้นส าหรับทุก ๆ 100 ดอลลาร์ที่ผู้โฆษณา
จ่ายเงิน  

2. Google จ่าย $68 ให้กับผู้เผยแพร่ อัตราจริงที่ผู้โฆษณาจ่ายแตกต่างกันไป 
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3. โดยปกติระหว่าง $0.10 ถึง $0.30 ต่อการดู แต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ $0.18 ต่อการดูโดยประมาณ
15% ของผู้ชมโดยเฉลี่ยดูวิดีโอโฆษณาที่จ าเป็น 30 วินาทีเพ่ือนับการช าระเงิน ซึ่งหมายความว่าส าหรับ 1,000 ครั้ง 
มีผู้เข้าชม 150 คนที่จะดูโฆษณาที่ $0.18 ต่อการดู Google จะเรียกเก็บเงินผู้โฆษณา $27 โดยรักษา 32% ($9) 
ด้วยตนเอง ช่อง YouTube จะได้รับ $18 ต่อการดู 1,000 ครั้ง  

เห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งส าคัญส าหรับช่องทางที่จะมากับวิดีโอใหม่อย่างน้อย 1 - 2 วิดีโอต่อ
สัปดาห์หากช่องสามารถได้รับฐานแฟนคลับทั้งหมด 1,000,000 เพ่ือดูวิดีโอใหม่สองรายการต่อสัปดาห์จะ
ได้รับในแต่ละสัปดาห$์18 x 1,000 x 2 = $36,000 ต่อสัปดาห์จาก AdSense เพียงอย่างเดียว 

 

วิธีตรวจสอบยอดรายได้วิดีโอโดยประมาณ  
สามารถตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์  
https://influencermarketinghub.com/how-much-do-youtubers-make/ 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 18  รูปแบบการโฆษณาของ YouTube 
 
ที่มา : จาก Influencer MarketingHub: How Much do YouTubers Make?, แหล่งที่มา    
       https://influencermarketinghub.com/how-much-do-youtubers-make/สืบค้นเมื่อวันที ่27 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://influencermarketinghub.com/how-much-do-youtubers-make/สืบค้นเมื่อวันที่
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ชื่อกิจกรรม: การสะท้อนบทเรียน (Refection) 
จ านวน 30นาท ี

 

วัตถุประสงค์ 
  1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะในการน าเสนอ 

2.เพ่ือประเมินผลและให้ค าชี้แนะชิ้นงานของนักเรียน นักศึกษา หลังการฝึกอบรม 
 

ขอบเขตเนื้อหากิจกรรม 
1. การน าเสนอชิ้นงาน  
2. การรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

วิธีการเรียนรู้ 
1. นักเรียน นักศึกษาน าเสนอแนวคิดและชิ้นงาน )ทั้งหมดทุกกลุ่มหรือสุ่มตัวอย่าง(  
2. นักเรียน นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
3. วิทยากรสรุปองค์ความรู้สะท้อนบทเรียนจากการน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์พกพา) 

การวัดและประเมินผล 
 สังเกตการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสะท้อนบทเรียนจากทุกภาคส่วน 
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สัญลักษณ์ (โลโก้)  

โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
(สร้างรายได้จาก Social Media) 
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