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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57262320 : การสอนสังคมศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค้าส้าคัญ : กระบวนการเรียนการสอน DACIR, การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา, การรู้เท่าทันสื่อ, นักเรียนประถมศึกษา 

นางสาว นิสารัตน์ รอดบุญคง: ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ท่ีมีต่อ
การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  : อาจารย์ ดร. ชัยรัตน์ โตศิลา 

  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR 2) เปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 
6 ก่อนและหลังเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน  DACIR 3) ศึกษาค่าขนาด
อิทธิพลของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ท่ีมีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 4) เปรียบเทียบการ
รู้เท่าทันสื่อหลังเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอน DACIR กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เป็นนักเรียนกลุ่มทดลอง 30 คน กลุ่ม
ควบคุม 30 คน นักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนการสอน DACIR และนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา จ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ย  ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน และแบบเป็นอิสระต่อกัน 

  

ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

1.  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 

2.  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .05 

3.  ค่าขนาดอิทธิพลของกระบวนการเรียนการสอน  DACIR ท่ีมีต่อการรู้ เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับมาก 

4.  การรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
.05 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57262320 : Major (TEACHING  SOCIAL  STUDIES) 
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MISS NISARAT RODBUNKHONG : EFFECTS OF SOCIAL 
STUDIES  LEARNING  ORGANIZATION  USING DACIR  INSTRUCTIONAL PROCESS 
ON  MEDIA  LITERACY  OF  SIXTH  GRADE  STUDENTS  THESIS ADVISOR :  CHAIRAT 
TOSILA 

The purposes of this research were to: 1) study the effects of using DACIR instructional process on 
media literacy of sixth grade students. 2) compare  of social studies on  media literacy of sixth grade students 
before and after the usage of DACIR instructional process. 3) study the effect size of using DACIR instructional 
process on media literacy of sixth grade students. 4) compare  of social studies on  media literacy of sixth grade 
students between group being taught by Social studies using DACIR instructional process and being taught by 
Social studies learning using conventional  approach. The study participants were sixth grade students of 
academic year 2018 of the Saint Joseph Convent School, Bangkok. They were divided into two groups, the 
students in the experimental group were taught by using Social studies learning using DACIR instructional process 
and the control group was taught by Social studies learning using conventional approach. The research 
instruments were 3 units of the lesson plan Social studies learning using DACIR instructional process and media 

literacy measurement instrument. The data was analyzed by arithmetic mean (x ̄) standard deviation (S.D.) t-test 
dependent and independent. 

  

The research findings were summarized as follows: 

1) The mean scores of media literacy  learning  of sixth grade students after using DACIR 
instructional  process were at the very good level. 

2) The media literacy learning of sixth grade students after using DACIR instructional process was 
higher than that before using DACIR instructional process at .05 level of significance.  

3) The effect size of using DACIR instructional process on media literacy of sixth grade students 
were at the high level. 

4) The media literacy learning of sixth grade students being taught by using Social studies learning 
using DACIR instructional process were higher than those students being taught by Social studies learning using 
conventional approach at 0.5 level of significant. 
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วิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มีต่อ
การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 ส้าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีด้วยความเมตตากรุณาในการให้
ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า ความช่วยเหลือและก้าลังใจจากอาจารย์  ดร.ชัยรัตน์ โตศิลา อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์จนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส้าเร็จลุล่วง 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สรภัส น้้าสมบูรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ค้าปรึกษา แนะน้า แก้ไขข้อบกพร่อง
เพื่อให้วิทยานิพนธ์มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ  ณัฐพัทธนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร 
โพธิ์เงิน และอาจารย์ ดร.พรพิมล  รอดเคราะห์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย ท้าให้
ผู้วิจัยสามารถด้าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการท้าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ช่วย
อบรมศิลปวิทยาการท้าให้ผู้วิจัยเกิดองค์ความรู้ ความสามารถ และความช้านาญในการท้างานวิจัย 

ขอขอบพระคุณคณะครูและขอบใจนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ที่สละเวลาในการท้าแบบ
วัดการรู้เท่าทันสื่อและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาจนท้าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สมบูรณ์ 

น้อมร้าลึกถึงคุณพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระคุณพระรัตนตรัย และครูบาอาจารย์อันเป็นที่
พึ่งทางจิตใจ ผู้ให้แรงศรัทธา สติปัญญา และก้าลังความรู้ความสามารถจนกล้าเผชิญกับอุปสรรค ขอบคุณความ
อดทน ความเพียรพยายาม ความเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของตนเองที่เกิดขึ้นขณะท้าวิทยานิพนธ์ 
จนท้ายที่สุดสามารถน้าพาตนเองฝ่าฝันอุปสรรคทุกอย่างก้าวจนส้าเร็จในวันนี้ ขอบใจเพื่อน ๆ ทั้งวิเชียร  ภคพา
มงคลชัย  ยุทธศิลป์  แปลนนาค  วิศระ  เชียงหว่อง  อัจฉรา  อยุทธศิริกุล  ธีรพงษ์  สิงห์ทอง  ประทุม  อมรศิริ
อาภรณ์  เบญจมาศ  ภู่สุวรรณ ปัทมาภรณ์  จิตตารมย์และรุ่นพี่ รุ่นน้องทุกท่านที่คอยให้ก้าลังใจและการ
ช่วยเหลือเสมอมาท้ายที่สุดกราบขอบพระคุณทดแทนคุณ คุณพ่อบัญชา รอดบุญคง คุณแม่มาณวิกา  รอดบุญ
คง คุณอาอรัญญา รอดบุญคง พี่ชายและน้องสาว พิชชาพร  รอดบุญคง ที่ให้ก้าลังใจในการเรียนตลอดมา 
สนับสนุนปัจจัยทางการศึกษา และการท้าวิทยานิพนธ์ให้ส้าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยดี 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21 ที่ก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 4.0 และการปฏิวัติดิจิทัลอันน้ามาสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร         
การสื่อสารในระบบเครือข่าย ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีไร้สาย และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ไม่
เพียงแต่ส่งผลให้บุคคลทุกเชื้อชาติสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดนเชื่อมโยงเป็นหนึ่ง
เดียวกันทั่วทุกมุมโลกแต่ยังมีผลต่อการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ์และระบบใน
ภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559) ขณะเดียวกันในด้านการจัดการศึกษาได้มี
การน้าเสนอกรอบแนวความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันเป็นทักษะส้าคัญที่ประกอบด้วย 
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ทักษะด้านสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skill) ได้แก่ การรู้ เท่าทันสารสนเทศ 
(Information Literacy) และการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) และทักษะชีวิตและอาชีพ (Life 
and Career Skills) (Bernie Trilling and Charles  Fadel, 2014) จากกรอบแนวความคิดดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อได้ถูกก้าหนดให้เป็นทักษะด้านสารสนเทศท่ีส้าคัญอย่างหนึ่งส้าหรับบุคคล
ในศตวรรษท่ี 21 ที่พึงมีในการด้ารงชีวิตในยุคของการปฏิวัติดิจิทัล 
 
  การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) เป็นการเลือกรับสื่ออย่างมีประสิทธิภาพด้วย      
การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าเนื้อหาจากสื่อโดยใช้วิจารณญาณ ตระหนักถึงการน้าองค์
ความรู้ที่ได้จากสื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นับได้ว่าเป็นกระบวนที่ส้าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความคิด     
ให้กับเด็กและเยาวชน สามารถรับรู้และเข้าใจสื่อ แยกแยะความเห็นออกจากความจริง รวมทั้ง
ตัดสินใจในสิ่งที่สื่อน้าเสนอได้อย่างเที่ยงตรงโดยไม่ถูกครอบง้า (โตมร อภิวันทนากร, 2552) การรู้เท่า
ทันสื่อยังมีความเก่ียวข้องกับการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากการรู้เท่าทัน
สื่อเป็นพ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่ส้าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาพลเมืองให้มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและตระหนักในหน้าที่ของตนเอง (อรศรี งามวิทยาพงศ์, 2551) ดังค้ากล่าวเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ
มนุษยชนตาม Article 19 ของ The Universal Declaration of Human Rights ที่ว่า “ทุกคนมี
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างเสรี  สิทธินี้รวมทั้งเสรีภาพใน  การออกความ
คิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง” (อุษา บิ้กกินส์, 2555: 142) ซึ่งถือเป็นสิทธิเสรีภาพโดยชอบ
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ธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน อนึ่งการรู้เท่าทันสื่อมิได้
มุ่งหวังเพียงเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สื่อ แต่ยังมุ่งให้น้าข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์มาใช้เพ่ือเป็น
แนวทางในการป้องกันตนเอง  ให้พลเมืองตระหนักถึงสิทธิในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และสร้าง
ความเข้มแข็งให้โครงสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทย (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552) จึงนับได้ว่าการรู้เท่า
ทันสื่อมีความส้าคัญและมีอิทธิพลอย่างมากในวิถีชีวิตของพลเมืองเป็นกลไกส้าคัญในการขับเคลื่อน
สังคม 
 
 สื่อในปัจจุบันมีการน้าเสนอในรูปแบบที่หลากหลายซึ่งมีความสามารถในการชี้น้าสังคม
โดยเฉพาะเยาวชนอันเนื่องมาจากการด้าเนินชีวิตในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงสื่อ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ได้ง่าย ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อที่หลากหลายช่องทาง  โดยไม่สามารถ
ปฏิเสธได้เลยว่าสื่อมีอิทธิพลต่อทัศนคติ การด้ารงชีวิตของทุกคนในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยและส้าคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ จากการศึกษาของนักวิชาการทาง
การศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนใช้เวลาอยู่กับสื่อมากที่สุด รองลงมา คือ เพ่ือน เนื่องจากสภาพทาง
สังคมที่เปลี่ยนไป สถาบันครอบครัวที่เป็นสถาบันหลักในการขัดเกลาทางสังคมไม่สามารถท้าหน้าที่ได้
อย่างเต็มที่   สื่อจึงเป็นทางเลือกส้าหรับเด็กเพ่ือใช้ในการคลายความเหงา ความเพลิดเพลิน            
แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายใหญ่ของสื่อ ไม่ใช่เด็ก เนื้อหาที่สื่อน้าเสนอส่วนใหญ่จึงมีความเหมาะสมกับ
ผู้ใหญ่มากกว่า (ส้านักเฝ้าระวังกระทรวงวัฒนธรรม , 2558: 3) และจากผลการส้ารวจประชากร
เกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีของส้านักงานสถิติแห่งชาติพุทธศักราช 2557 ถึง พุทธศักราช 2561 
ส้ารวจประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปประมาณ 63.3 ล้านคนพบว่ามีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 17.9 ล้านคน       
(ร้อยละ 28.3) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 36.0 ล้านคน (ร้อยละ 56.8) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 56.7 ล้านคน 
(ร้อยละ 89.6) เมื่อพิจารณาแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ           
ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปในช่วงระยะเวลา 5 ปี พบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ลดลงจากร้อยละ 38.2 
(จ้านวน 23.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 28.3 (จ้านวน 17.9 ล้านคน) ผู้ ใช้ อินเทอร์เ น็ตเพ่ิมขึ้น            
จากร้อยละ 34 .9  (จ้ านวน  21 .8  ล้ านคน ) เป็ น ร้ อยละ 56 .8  (จ้ านวน  36 .0  ล้ านคน )                    
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 77.2 (จ้านวน 48.1 ล้านคน) เป็นร้อยละ 89.6 (จ้านวน 56.7 
ล้านคน) (ส้านักงานสถิตแห่งชาติ, 2561) การเพ่ิมจ้านวนของการใช้สื่อและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ    
การใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือยิ่งเป็นการสะท้อนในการเข้าถึงสื่อและเทคโนโลยีที่ง่ายและ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต้องหันมาตระหนัก       
ถึงความส้าคัญและปัญหาที่เกิดกับการรู้เท่าทันสื่อมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะในเด็ก  
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 ปัญหาการใช้สื่อส่วนใหญ่ที่พบในประเทศไทย พบว่า สื่อมีพลังในการสร้างวัฒนธรรม
และรูปแบบพฤติกรรมของคนในสังคมที่เป็นผลกระทบในทางลบได้ เช่น การใช้สื่อน้าเสนอค่านิยม    
ที่ผิดด้านเพศ ภาพโป๊เปลือย กิจกรรมทางเพศ เรื่องราวหรือเนื้อหาที่มีลักษณะอนาจาร ในหมู่เด็กและ
เยาวชน การใช้สื่อสร้างวัฒนธรรมการข่มเหงรังแก โดยการประจานเรื่องราวใช้วาจาดูหมิ่นเกลียดชัง 
ผ่านโซเชียลมีเดียที่กระทบกระเทือนจิตใจผู้ถูกกระท้าบางครั้งก็ไม่เป็นความจริง โดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่
สามารถแก้ไขหรือด้าเนินการอะไรได้ การใช้สื่อสร้างวัฒนธรรมความรุนแรงทางภาษา ปัจจุบันสื่อไม่
จ้าเป็นต้องเผยตัว คนเผยแพร่ข่าวไม่ต้องใช้ความรับผิดชอบ ไม่ต้องระวังภาษาและวัฒนธรรม       
การแสดงความคิดเห็น การเสพติดและเสียงานเสียการเรียน (พนา ทองมีคม, 2559) ทุกวันนี้อุปกรณ์
สื่อสารสามารถพกพาได้ง่ายและติดต่อได้ตลอดเวลาและจ้านวนมากใช้เล่นเกมได้ก่อให้เกิดพฤติกรรม 
“สังคมก้มหน้า” พฤติกรรมเช่นนี้กระทบความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ถ้าเสพติดก็อาจท้าให้หมกมุ่น 
เสียงาน เสียการเรียน วัฒนธรรมเผยตัวผ่านสื่อเป็นการเปิดเผยตัวเองต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีในเรื่อง
ของการโพสต์ข้อความ แชร์สถานที่ เหตุการณ์ส้าคัญ ๆ อย่างขาดสติ เกิดวัฒนธรรมข่าวลือ  ข่าวสาร
และเนื้อหาบนสื่อมีมาก จากความสะดวกในการแบ่งปันและความไม่รอบคอบท้าให้ผู้ใช้สื่อกลายเป็นผู้
มีส่วนเผยแพร่ข่าวลือโดยไม่รู้ตัว ซึ่งบางเรื่องก่อให้เกิดความเสียหายให้บ้านเมืองและสังคม การถูกใช้
สร้างความแตกแยกให้แก่สังคม (สุภาภรณ์  ส้าเนียง , 2561) ดังนั้นอิทธิพลของสื่อจึงมีผลต่อ          
การแสดงออกทางพฤติกรรม หากบุคคลขาดความตระหนักในการใช้สื่ออาจสร้างผลเสียมากกว่าผลดี
ในการด้าเนินชีวิตประจ้าวันได้ 
 

  การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อในสังคมไทย เริ่มมีการตื่นตัวและตระหนักถึงความส้าคัญมาก
ขึ้นเห็นได้จากแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปีพุทธศักราช 2555 ถึง 2559 ที่น้ามาใช้ด้าเนินการ
ต่อเนื่องในกรอบร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปีพุทธศักราช 2560 -2564 ซึ่งกล่าวถึง
สถานการณ์เด็กและเยาวชนในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารใน
รูปแบบหลากหลายที่มีผลต่อเด็ก โดยสามารถเรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา แต่ใน
ขณะเดียวกันก็อาจเกิดภัยคุกคามจากกระแสการคลั่งไคล้และเสพติดเทคโนโลยีมากเกินไปเกิด
เครือข่ายทางสังคมในโลก แต่ขาดการปฏิสัมพันธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง (กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน, 2560) อย่างไรก็ตามการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อนั้นมักจะจัดเป็นกิจกรรมพิเศษนอกเวลา 
การบรรยายพิเศษ หรือหากสถาบันใดมีความตื่นตัวในเรื่องนี้ อาจจะบรรจุเป็น“วิชาความรู้เท่าทันสื่อ” 
ในคณะที่เก่ียวกับสื่อสารมวลชนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการสอนที่มีกลุ่มผู้เรียนรู้ในจ้านวนจ้ากัด 
ไม่ทั่วถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มที่ส้าคัญที่สุดก็คือ นักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา (วรัชญ์ ครุจิต, 2554: 90) การให้การศึกษาเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อมีประสิทธิภาพสูงสุดกับ
เด็กในช่วงอายุระหว่าง 9 - 12 ปีเด็กจะมีความอยากรู้อยากเห็นมีประสบการณ์ทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น 



  4 

เป็นวัยที่สร้างการเรียนรู้ การมีวินัยและความรับผิดชอบ แยกแยะการใช้เวลาเล่นกับการเรียนรู้         
มีลักษณะการเลียนแบบสูง เนื่องจากระบบคิดยังอยู่ ในช่วงการพัฒนาความเป็นเหตุเป็นผล           
การแยกแยะความหมายของข้อมูลที่ได้รับมีแนวโน้มสูงที่จะทดลองด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมโดย
ไม่เข้าใจความหมายของพฤติกรรมนั้น ๆ และยังสร้างค่านิยมต่อพฤติกรรมที่รับรู้ผ่านสื่อว่าเป็นค่านิยม
ที่ยอมรับทางสังคม (พรรณพิมล วิปุลากร, 2555) ซึ่งหากเด็กไม่ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การรู้เท่าทันสื่อก็อาจส่งผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมในมุมกว้างได้จึงมีความจ้าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ควรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้กับบุคคลในช่วงอายุดังกล่าว 
 
 แนวทางการจัดการเรียนรู้เท่าทันสื่อส่วนมากมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีสติในการรับข้อมูลข่าวสารเพ่ือรู้เท่าทันและน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน เกิดเป็นองค์ความรู้ที่คงทน นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการบูรณาการทักษะความรู้เท่าทัน
สื่อเข้ากับรายวิชาที่มีการเรียนการสอนอยู่แล้วอย่างสม่้าเสมอ จะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ  ในการ
สอนมากกว่าการสอนเป็นวิชาพิเศษอย่างมาก (วรัชญ์ ครุจิต, 2554) จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับกระบวนการเรียนการสอน พบว่ากระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่ได้
พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการทางประวัติศาสตร์และแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ            
โดยเรียงล้าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 (Drake & Brown, 2003) มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical thinking skills) และการตรวจสอบความจริงจาก       
การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 65-88) โดยกระบวนการเรียน     
การสอน DACIR มีลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม   
การรู้เท่าทันสื่อ โดยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ฝึกวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานชั้นต้นที่ผู้สอนจัดเตรียมให้ ซึ่งเป็นหลักฐานในการศึกษา
ประเด็นทางประวัติศาสตร์ ต่อมาวิเคราะห์ ตีความ และเปรียบเทียบหลักฐานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมตามที่
ผู้สอนก้าหนด (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 136) หากพิจารณากระบวนการเรียนการสอน DACIR แล้ว
พบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามขั้นตอน
ของกระบวนการเรียนการสอน DACIR นั้นสามารถเกิดขึ้นกับการรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียนได้เช่นกัน
เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนั้น ผู้เรียนต้องมีการ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสื่อ
หลากหลายประเภท  แบ่งเป็นสื่อที่ส้าคัญในประเด็นที่ ศึกษาและสื่อที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้
สาระส้าคัญและข้อเท็จจริงจากสื่อนั้น ๆ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสื่อ ประเมินคุณค่าและน้าข้อมูลที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน นั่นย่อมหมายความว่า กระบวนการเรียนการสอน DACIR  นอกจาก        
จะส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ตามวัตถุประสงค์เริ่มแรกของกระบวนการเรียนการสอน
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แล้ว ยังเป็นพ้ืนฐานส้าคัญที่จะน้าไปสู่การเกิดการรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียนได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยได้
น้าแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR มาปรับประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ โดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1 อภิปรายเพ่ือก้าหนดประเด็นศึกษา (D) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญ (A) ขั้นที่ 3 ขั้น
เปรียบเทียบข้อมูล (C) ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่เก่ียวข้อง (I)   
ขั้นที ่5 ขั้นน้าเสนอข้อค้นพบ (R) 
 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน 
DACIR ทั้ง 5 ขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ล้วนมีส่วนส้าคัญที่จะช่วยในการส่งเสริมพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อ      
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นพื้นฐานส้าคัญในการเป็นพลเมืองที่รู้เท่าทันสื่อซึ่งถือเป็นทักษะ
ที่จ้าเป็นส้าหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ให้สามารถด้ารงตนในยุคปฏิวัติดิจิทัลได้อย่าง      
รู้เท่าทันไม่หลงใหลไปตามอ้านาจของสื่อ มีสติในการรับสื่อ รู้จักวิเคราะห์ แยกแยะประเมินค่า และใช้
สื่ออย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

  กระบวนการเรียนการสอน DACIR ได้ พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์แนวทาง       
การจัดการเรียนการสอนตามวิธีการทางประวัติศาสตร์และแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามวิธี
การศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล้าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 
(Drake & Brown, 2003) มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical 
thinking skills)  การตรวจสอบความจริงเก่ียวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 
65-88) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับข้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา     
ผู้วิจัยพบว่า กระบวนการเรียนการสอน DACIR  มีลักษณะเด่นของกระบวนการเรียนการสอน          
ที่เกี่ยวกับการฝึกวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการวิเคราะห์และตีความหลักฐานชั้นต้น     
ต่อมามีการวิเคราะห์ ตีความ และเปรียบเทียบหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่ผู้สอนก้าหนด 
  
  หากพิจารณากระบวนการเรียนการสอนแบบ DACIR แล้วพบว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้น    
จากกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตามขั้นตอนของกระบวน       
การเรียนการสอนแบบ DACIR นั้ นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสามารถน้ามาใช้กับ              
การรู้เท่าทันสื่อได้เช่นกันเนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อนั้นผู้เรียนต้องมีการวิเคราะห์และ
ศึกษาข้อมูลจากสื่อหลากหลายประเภท มีการเปิดรับสื่อ ท้าความเข้าใจ  เปรียบเทียบ ตีความ
ประเด็นส้าคัญ เชื่อมโยงข้อมูลจากสื่อ ประเมินคุณค่าและน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน        
ซึ่งมีความสอดคล้องกับขั้นตอน ของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่ผู้เรียนจะต้องมีการวิเคราะห์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตีความ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ศึกษาข้อมูลจากหลักฐานหลากหลาย
ประเภท จากความสอดคล้องดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้น้าขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR 
มาใช้กับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยการน้าแนวคิด     
หลักการ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนมาปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการ

สอน DACIR ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 

กระบวนการเรียนการสอน DACIR 
ขั้นที่ 1 อภิปรายเพื่อก้าหนดประเดน็ศึกษา (D)     
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญ (A) 
ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (C) 
ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่เกี่ยวข้อง (I) 
ขั้นที่ 5 ขั้นน้าเสนอข้อค้นพบ (R) 

การรู้เท่าทันสื่อ 

การ เลื อกรับ สื่ อ อย่ า งมี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ วยก าร
วิ เค ร าะห์  ตี ค ว าม แ ล ะ
ประเมินคุณค่าเนื้อหาจาก
สื่ อ โด ย ใช้ วิ จ ารณ ญ าณ
สามารถน้าความรู้ที่ได้จาก
สื่อมาใช้ให้ เกิดประโยชน์
ประกอบด้วยองค์ประกอบ
5 องค์ประกอบ 

1.  การเปิดรับสื่อ 
2.  การเข้าใจสื่อ 
3.  การวิเคราะห์สื่อ 
4.  การประเมินค่าสื่อ 
5 .  ก า ร ใ ช้ สื่ อ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ 

แนวทางการจัดการเรียนรู้เท่าทันสื่อ 
1.  ฝึกการสังเกต การคิดเชิงวิจารณญาณ 
(critical thinking)  
การวิเคราะห์และทักษะการสื่อสาร 
2.  กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในหัวข้อ
ใหม่ ๆอภิปรายแนวความคิด 
3.  สร้างความตระหนักถึงความส้าคัญของ
ที่มา กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
เนื้อหาในสื่อ 
4.  เปรียบเทียบรูปแบบการน้าเสนอข้อมูล
โดยสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ  
5.  วิเคราะห์ผลกระทบที่สื่อมีต่อเรื่องต่าง ๆ 
ต่ อ ผู้ ค น ต่ า งวัฒ น ธร รม แ ล ะ /ห รื อ ต่ อ
ประวัติศาสตร์ 
 

กระบวนการเรียนการสอน DACIR  
เพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 

ขั้นที่ 1 อภิปรายเพื่อก้าหนดประเด็น
ศึ ก ษ า  (The Discussion on the 
Issue of  the study: D)  
ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญ
ข อ ง สื่ อ  (The Analysis of the 
Media information: A)  
ขั้นที ่3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล  
(The Comparison of the Media 
Information data: C)  
ขั้ นที่  4  ขั้ นป ฏิ สั มพั น ธ์ กั บ สื่ อ ที่
เกี่ ย วข้ อ ง  (Interaction with the 

Media information data: I)  
ขั้ น ที่  5  ขั้ น น้ า เส น อข้ อ ค้ น พ บ 
(Report the Findings: R)  
 



  8 

ค าถามการวิจัย  

 1.  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR อยู่ในระดับใด 
 2.  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
อย่างไร  
 3.  ค่าขนาดอิทธิพลของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ทีมีต่อการรู้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับใด 
 4.  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาแบบปกติ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่อย่างไร  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR  
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR 
 3.  เพ่ือศึกษาค่าขนาดอิทธิพลของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มีต่อการรู้เท่า
ทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  
 4.  เพ่ือเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ       
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับนักเรียนที่ได้รับการจัด    
การเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาแบบปกติ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

 ผู้วิจัยจึงได้ก้าหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1.  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 
 2.  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญ    
ทางสถิติ .05 
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 3.  ค่าขนาดอิทธิพลของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ทีมีต่อการรู้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก 
 4.  การรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .05 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล 
เดอ ชารต์ จ้านวน 22 โรงเรียน  จ้านวน 8,500 คน สังกัดส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
    1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ้านวน 530 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561   
จัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ โดยมีวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
      1.2.1 การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการ
จับฉลากเลือกห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถทางการเรียน
ระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ ในห้องเดียวกัน และระดับประถมศึกษาปีที่  6 มีทั้ งหมด                                           
11 ห้องเรียน ซึ่งจับฉลากได้ห้อง Grade 6/1 และ Grade 6/2  
  1.2.2 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับ
ฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ได้ห้อง Grade 6/1 เป็นกลุ่มทดลองมีนักเรียน 30 คน และห้อง 
Grade 6/2 เป็นกลุ่มควบคุม มีนักเรียน 30 คน 
 
 2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย  
                เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง มาตรฐาน ส 2.1 ตัวชี้วัดที่ 2,5 และสาระที่ 3  
เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 จ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ โดยการจัดหน่วย   
การเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และมีการน้าแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ       
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การรู้เท่าทันสื่อของพรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ที่มีการศึกษาการด้าเนินโครงการ“การพัฒนาองค์
ความรู้การรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย” ผลการศึกษาที่ได้ถือว่ามีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทยมาใช้ในขอบเขตการก้าหนดเนื้อหา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  ชี้น้าข่าวสาร 
  2.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง  สถานการณ์วัฒนธรรม 
  2.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง รู้เท่าทันผู้ผลิตผู้บริโภค 
   
          3. ตัวแปรที่ศึกษา  
 3 .1  ตั วแป รจั ดกระท้ า  ได้ แก่   การจั ดการ เรียนรู้ โดย ใช้ กระบวนการเรี ยน                
การสอน DACIR    
 3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ การรู้เท่าทันสื่อ 
  
          4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
          การทดลองใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้เวลาทดลองจ้านวน 
 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที จ้านวน 12 คาบเรียน  
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1.  กระบวนการเรียนการสอน DACIR  หมายถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ที่บูรณาการวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบโดยเรียงล้าดับการพิจารณาเป็น 1-2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) โดยมี
หลักการวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และแนวทางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้น วิเคราะห์ ตีความหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์และเชื่อมโยงข้อมูลจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ 
     2.  กระบวนการเรียนการสอน DACIR เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ขั้นตอน
การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาที่ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากสื่อและ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่หลากหลาย โดยวิเคราะห์ แปลความ ตีความ ข้อเท็จจริง ใช้วิจารณญาณอย่าง
เป็นระบบ พัฒนาขึ้นโดยชัยรัตน์  โตศิลา (2555) จากการบูรณาการแนวคิดของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล้าดับการพิจารณา
เป็น 1 - 2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนโดยผู้วิจัยได้ประยุกต์
ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ขั้นที่ 1 อภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นศึกษา (The Discussion on the Issue 
of  the study: D) อภิปรายข้อมูลที่ได้รับจากสื่อหรือประเด็นส้าคัญที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาสังคม
ศึกษา เพ่ือน้าไปสู่การก้าหนดค้าถามส้าคัญการตั้งสมมติฐาน การก้าหนดกรอบเนื้อหาเพ่ือเป็น
แนวทางในการศึกษา 
 ขั้นที่  2 ขั้น วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของสื่ อ  (The Analysis of the Media 
information: A) ผู้สอนจัดเตรียมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นส้าคัญ 1 ชิ้น เพ่ือให้ผู้เรียนอภิปราย/
วิเคราะห์ 
 ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The Comparison of the MediaInformation 
data: C) ผู้สอนจัดเตรียมสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก้าลังศึกษาจ้านวน  2 - 3 ชิ้น เพ่ือให้ผู้เรียน
วิเคราะห์ ตีความและเชื่อมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพ่ือน้าไปสู่การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบที่ได้จากขั้น
ที่ 2 
  ขั้ น ที่  4  ขั้ น ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ สื่ อที่ เกี่ ย วข้ อ ง ( Interaction with the Media 
information data : I)  ผู้เรียนค้นคว้าและจัดเตรียมสื่อประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ส้าคัญที่มีความสัมพันธ์กับในขั้นตอนที่ 2 โดยน้ามาวิเคราะห์และตีความเพ่ือน้าไปสู่การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ 
 ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ (Report the Findings: R) ผู้เรียนน้าเสนอเรื่องราวที่
ศึกษาเพ่ือตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผล และอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน้าเสนอทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิด
สนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก  
      3. สื่อ หมายถึง ข้อมูลหลักฐานที่ส้าคัญในการจัดการเรียนรู้การรู้ เท่าทันสื่อ 
ประกอบด้วย 
     3.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) หมายถึง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การ์ตูน 
หนังสือ  
     3.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) หมายถึง วิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 4.  การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง การเลือกรับสื่ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ 
ตีความ  และประเมินคุณค่าเนื้อหาจากสื่อโดยใช้วิจารณญาณ สามารถน้าความรู้ที่ได้จากสื่อมาใช้ให้
เกิดประโยชน์โดยองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อมี  5 องค์ประกอบดังนี้ 
    4. 1 การเปิดรับสื่อ หมายถึง การรับรู้ประเภทของสื่อ บอกประเภทของสื่อได้ 
    4. 2 การเข้าใจสื่อ หมายถึง การการระบุสาระส้าคัญที่สื่อน้าเสนอ วัตถุประสงค์ที่
ปรากฎในเนื้อหาของสื่อ 
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    4. 3 การวิเคราะห์สื่อ หมายถึง การแยกแยะข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อออกจากความ
คิดเห็น การน้าเสนอข้อมูลชวนเชื่อโน้มน้าวจูงใจของสื่อประเภทต่าง ๆ ได้   
    4. 4 การประเมินค่าสื่อ หมายถึง การวินิจฉัยยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสื่อ
ประเภทต่าง ๆ และสรุปองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล 
    4. 5 การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ หมายถึง   การน้าความรู้ที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลที่
น่าเชื่อถือมาใช้ในชีวิตประจ้าวัน พัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม 
  5.  การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา หมายถึง การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด้าเนินชีวิตในสังคมและสาระเศรษฐศาสตร์ โดย
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับการรู้เท่าทันสื่อ 
   6.  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน
การสอนตามที่ผู้สอนได้ออกแบบและสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
   7.  นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก้าลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอน-เวนต์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่ออันเป็นทักษะที่จ้าเป็นของการเป็นพลเมืองใน      
วิถีประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21  
 2.  เป็นแนวทางส้าหรับครูสังคมศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้เท่า
ทันสื่อให้กับผู้เรียน  
 3.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตีความ 
และประเมินคุณค่าของสื่ออย่างเป็นระบบ 
 4.  ผู้ เรียนเกิดการตระหนักถึงความส้าคัญของการรู้เท่าทันสื่อที่มีต่อการด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวันและสามารถน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  ต่อตนเองสังคมส่วนร่วม 
อย่างยั่งยืนได ้
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR 
ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ต้ารา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล้าดับต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อ 
  1.1 ที่มาและความส้าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ 
  1.2 ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ 
  1.3 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ 
  1.4 การรู้เท่าทันสื่อกับความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย 
      ตอนที่ 2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 
  2.1 แนวทางการบูรณาการการรู้เท่าทันสื่อกับการเรียนการสอน 
                     2.2 การประยุกต์กระบวนการเรียนการสอน DACIR เพ่ือส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 
 ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง 
  3.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 
  3.3 งานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน DACIR 
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ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 

    1.1 ที่มาและความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ 

 1.1.1 ที่มาของการรู้เท่าทันสื่อ  
       การรู้เท่าทันสื่อเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1982 โดยที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้
ก้ าหนดความส้ าคัญของการศึกษาการรู้ เท่ าทั นสื่ อ ไว้ ในปฏิญญ า Grunwald  (Grunwald 
Declaration) ว่า“เราต้องเตรียมเยาวชนส้าหรับการอยู่ในโลกของอิทธิพลจากภาพค้าและเสียง”  
การรู้เท่าทันสื่อเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลดังได้ระบุไว้ในยุทธศาสตร์การด้าเนินงาน
ด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ที่อยู่ในกรอบแนวคิดเรื่อง “การส่งเสริมเสรีภาพ
ในการแสดงออกและการเสริมสร้างสมรรถนะในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน” โดยมีหลักการหนึ่งระบุไว้ว่า “การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อให้สูงขึ้น” ส่งผลให้ประเทศ
สมาชิกนานาประเทศขององค์การยูเนสโกได้ขานรับหลักการนี้และน้าไปขับเคลื่อนในประเทศของตน 
     นอกจากนั้นในปี   ค.ศ.2001 Buckingham ได้ เขียน Policy Paper ส้าหรับ
องค์การยูเนสโกโดยให้ความส้าคัญกับเด็กและวัยรุ่น ซึ่งข้อความในเอกสารดังกล่าวได้ก้าหนดนิยาม
อย่างย่อของ การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อและแนวทางส้าหรับการพัฒนาสื่อที่ส้าคัญที่ว่า การศึกษาการ
รู้เท่าทันสื่อจะต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนส้าหรับเด็ก  การรู้เท่าทันสื่อถือว่า
เป็นสิ่งส้าคัญในการให้การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ที่วัฒนธรรมทางสื่อเฟ่ืองฟู 
มีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในสังคมรวมทั้งทักษะที่ส้าคัญในการสืบหาข้อมูลและ
การแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย (พรทิพย์ เย็นจะบก, 
2552)  
     ความเปลี่ยนแปลงและความเป็นไปในทุกมุมโลกวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของคน       
ยุคปัจจุบันท้าให้มีแนวโน้มว่าเด็กและเยาวชนจะใช้เวลากับสื่อมวลชนมากกว่าเวลาที่ใช้ศึกษาในชั้น
เรียน และมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวน้อยลงการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อใน
สังคมรวมทั้งความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งที่ส้าคัญเป็นอย่างมาก 
 1.1.2 ความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ 
    จากการศึกษาเอกสาร ข้อมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อได้มีผู้กล่าวถึง
ความส้าคัญของการรู้เท่าทันสื่อไว้ดังนี้ 
    Masterman (1985) ได้อธิบายถึงความส้าคัญของการรู้เท่าทันสื่อไว้ 5 ประการดังนี้ 
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     1.  อิทธิพลของสื่อในกระบวนการประชาธิปไตย ประชาชนจ้าเป็นต้องมีทักษะ  3 
อย่างในวัฒนธรรมสื่อสากล เพ่ือเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ได้แก่ การคิดวิเคราะห์         
การแสดงออกในแบบของตนเอง และการมีส่วนร่วม ซึ่งทักษะเหล่านี้ เกิดจากการรู้เท่าทันสื่อ 
 2.  ผู้บริโภคสื่อมีจ้านวนมากและมีการครอบง้าโดยสื่อ การเผยแผ่ข่าวสารในแต่ละวัน 
เช่น โทรศัพท์มือถือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพลง วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา และอิน
เทอร์เนต เป็นต้น การมีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยจาก
รูปภาพและสารที่น้าเสนอผ่านสื่อดังกล่าว 
 3.  อิทธิพลของสื่อเป็นตัวก้าหนดการรับรู้ ความเชื่อและทัศนคติ โดยประสบการณ์สื่อ
ของบุคคลมีผลกระทบต่อความเข้าใจ การตีความการกระท้าของบุคคล ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อช่วยให้
บุคคลเข้าใจอิทธิพลของสื่อและแยกบุคคลออกจากอิทธิพลของสื่อได้ 
  4.  ความส้ าคัญที่ เพ่ิมขึ้นของการสื่อสารที่ เห็น ได้ ในสารสนเทศ การด้าเนิน
ชีวิตประจ้าวันของประชาชนมักได้รับอิทธิพลจากรูปภาพที่เห็นได้ เช่น ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน 
ป้ายประกาศขนาดใหญ่ โทรศัพท์มือถือ และเว็บไซด์ในอินเทอร์เนต การเรียนรู้ วิธีการอ่านสิ่งที่
ต้องการสื่อสารด้วยภาพเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการด้าเนินชีวิตในโลกของสื่อท่ีมีความหลากหลาย 
      5.  ความส้าคัญของสารสนเทศในสังคมและความจ้าเป็นส้าหรับการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตการประมวลผลสารสนเทศและการบริการสารสนเทศเป็นส่วนส้าคัญของการผลิตภาพของ
ประเทศไทย การรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้ครูและนักเรียนสามารถเข้าใจว่าสารสนเทศมาจากไหนและ
ค้นหามุมมองที่เป็นทางเลือกอย่างไร 
   อุษา บิ้กกินส์ (2555) ให้เหตุผลส้าคัญที่ท้าให้เราต้องตื่นตัวกับการสร้างการรู้เท่าทัน
สื่อมี 6 ประการคือ 
     1. ชีวิตประจ้าวันเราแวดล้อมด้วยสื่อ 
     2. การรู้เท่าทันสื่อเน้นที่การคิดเชิงวิเคราะห์ 
     3. การรู้เท่าทันสื่อเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองที่มีการศึกษา 
     4. การรู้เท่าทันสื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 
     5. การศึกษาสื่อช่วยให้เราเข้าใจเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งหมด 
     6. การรู้เท่าทันสื่อสามารถน้าไปบูรณาการกับวิชาอ่ืน ๆ ได้  
    โตมร อภิวันทนากร (2552: 12) ได้กล่าวถึงความส้าคัญของการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า
เป็นกระบวนการที่จ้าเป็นที่จะท้าให้เด็กทุกคนด้ารงชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วยให้
เด็กสามารถรับรู้ เข้าใจ ประเมินและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อโดยไม่ถูกครอบง้าจากสื่อ รู้จักใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์สามารถวิเคราะห์ความหมายของเนื้อความและประเมินคุณค่าเจตนาที่สื่อน้าเสนอผ่าน
เทคนิควิธีการต่าง ๆ สามารถสร้างการรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ สามารถแยกแยะความเห็นออก
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จากความจริง สามารถตัดสินใจในสิ่งที่สื่อน้าเสนอได้อย่างเที่ยงตรง เป็นผู้รับสื่อที่มีพลังอ้านาจและใช้
สื่ออย่างมีจุดยืนทางสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม เข้าใจสิ่งที่สื่อน้าเสนอมีส่วนร่วมตอบโต้หรือแสดง
ความคิดเห็นต่อสื่อด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้  
   เข็มพร วิรุณราพันธ์ (2554) กล่าวถึงความส้าคัญของการรู้ เท่าทันสื่อไว้ว่าเป็น
กระบวนการช่วยพัฒนาความคิดท่ีจ้าเป็นเพ่ือที่จะท้าให้เด็กและเยาวชนทุกคนด้ารงชีวิตที่ดีและเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ หลายประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงอิทธิพลของสื่อและความจ้าเป็นที่จะท้าให้
ประชากรของเขารู้เท่าทันสื่อมีความสามารถและทักษะในการเข้าถึง เข้าใจสื่อและใช้สื่ออย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม หลายประเทศได้ด้าเนินงานเรื่องเท่าทันสื่อ ทั้ง
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติอย่างจริงจัง คู่ขนานไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
    สรุปได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อมีความจ้าเป็นส้าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเป็น
ความสามารถที่จะท้าให้บุคคลรับรู้ เข้าใจ ประเมิน และสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อโดยไม่ถูกครอบง้าจากสื่อ 
รู้จักใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ สามารถวิเคราะห์ความหมายของเนื้อความ และประเมินคุณค่าเจตนาที่สื่อ
น้าเสนอผ่านเทคนิควิธีการต่าง ๆ สามารถสร้างการรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ แยกแยะความเห็น
ออกจากความจริง ตัดสินใจในสิ่งที่สื่อน้าเสนอได้อย่างเที่ยงตรง เข้าใจสิ่งที่สื่อน้าเสนอมีส่วนร่วมตอบ
โต้หรือแสดงความคิดเห็นต่อสื่อด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
 

 1.2 ความหมายของการรู้เท่าทันส่ือ 

   จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ ได้มีผู้ให้
ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อไว้ดังนี้ 

     Baran (2004) การรู้เท่าทันสื่อเป็นการมองผู้บริโภคสื่อที่มีพลังอ้านาจและมีความ
กระตือรือร้นไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อไม่ได้มองสื่อเป็นแง่ลบว่าสื่อเป็นอันตรายแต่เป็น
ผู้บริโภคสื่อที่รู้จักและเข้าใจตนเองเข้าใจสังคม เข้าใจในสิ่งที่สื่อน้าเสนอสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์
ประเมินสิ่งที่สื่อน้าเสนอได้สามารถเลือกรับและใช้ประโยชน์จากเนื้อหาสื่อได้อย่างมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

  Potter (2005) ได้ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า เป็นมุมมองจากการที่
บุคคลเปิดรับสื่อและตีความหมายของเนื้อหาสื่อตามที่ได้เปิดรับด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของ
สื่อและมีสติในการเปิดรับโดยวัตถุประสงค์ของการรู้เท่าทันสื่อ  คือ การเสริมสร้างพลังอ้านาจของ
บุคคลเพื่อให้บุคคลควบคุมสื่อ ไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง้าของสื่อ 

     Tallim (2005) ได้ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า การรู้เท่าทันสื่อเป็น
ความสามารถที่จะเลือกและวิเคราะห์สารจากสื่อต่าง ๆ ซึ่งเป็นความสามารถในการตั้งค้าถามได้อย่าง
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เหมาะสมว่ามีอะไรอยู่ในสารนั้นและอะไรอยู่เบื้องหลังในการผลิตสื่อ  อันได้แก่ วัตถุประสงค์ เงินทุน 
ค่านิยมและเจ้าของ เพ่ือให้รู้ว่าปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเนื้อหาอย่างไร 

      Wood (2006) ได้ให้ความหมายการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า การรู้เท่าทันสื่อ คือ ความ 
สามารถในการท้าความเข้าใจเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน เข้าถึง วิเคราะห์ประเมินและโต้ตอบกับ
สื่อมวลชนได้อย่างกระตือรือร้นด้วยกลยุทธ์แบบวิพากษ์และข้อมูลที่เพียบพร้อม 

      รักจิ ต  มั่ นพลศรี  (2547) ได้ ให้ ความหมายของการรู้ เท่ าทั น สื่ อ ไว้ ว่ า             
เป็นความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ตัดสิน และประเมินค่าข้อมูล
ข่าวสารที่สื่อน้าเสนอทั้งในส่วนที่เป็นข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงซึ่งเป็นผลให้บุคคลนั้นมีพลังอ้านาจใน
การควบคุมอิทธิพลหรือผลกระทบจากสื่อได้ 

      จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) ได้ให้ความหมายการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า การรู้เท่า
ทันสื่อ หมายถึง การที่ผู้รับสื่อมีทักษะการคิดวิจารณญาณ โดยสามารถเข้าใจ  วิเคราะห์ตีความ 
ประเมินสื่อและสิ่งที่ได้รับจากสื่อได้โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อ ตระหนักถึงผลกระทบของสื่อที่
มีต่อบุคคลและสังคมและรู้จักเลือกรับใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชน และสังคม 

      สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2550: 60) ให้ความหมายการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า การรู้เท่าทัน
สื่อ คือความสามารถในการเข้าถึง การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ การประเมินคุณค่าและทักษะการ
ตอบสนอง(สื่อสาร) ต่อข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ 

      อาชัญญา รัตนอุบล (2554: 2) ให้ความหมายการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า การรู้สื่อ 
(Media Literacy) เป็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ ประเมิน และสื่อสารการรู้
สารสนเทศในรูปแบบที่มีความหลากหลายของสื่อได้  

      พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ให้ความหมายการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่า เป็นการอ่านสื่อ
ให้ออกเพ่ือพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การตีความเนื้อหาของสื่อการประเมินค่า
และเข้าใจผลกระทบของสื่อและสามารถใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ 

  จากความหมายของการรู้เท่าทันสื่อดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง 
การเลือกรับสื่ออย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ ตีความ และประเมินคุณค่าเนื้อหาจากสื่อโดย
ใช้วิจารณญาณ ตระหนักถึงการน้าองค์ความรู้ที่ได้จากสื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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1.3 องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ  

  องค์กรต่าง ๆ และนักวิชาการในต่างประเทศ รวมถึงนักวิชาการในประเทศไทยต่างก็
ให้ความหมายและจ้าแนกองค์ประกอบของทักษะการรู้เท่าทันสื่อไว้ ดังนี้ 

   European Commission (2007), Canadian Council on Learning (2008) 
และ UNESCO-Teacher Training (2008) อ้างถึงใน Oxstrand (2009) ต่างก็ให้ความหมายของการ
รู้เท่าทันสื่อว่าเป็นแนวคิดสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกันว่า เป็นความสามารถในการ
เข้าถึง (access) เข้าใจ (understand) ประเมิน (evaluate) และสร้างสรรค์ (create) เนื้อหาสื่อใน
รูปแบบที่หลากหลายภายใต้บริบทที่ต่างกัน 

 Potter (2005) จ้าแนกองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อออกเป็น  การเปิดรับ 
(access) การตีความและการท้าความเข้าใจความหมาย (understand)  

    รักจิต มั่นพลศรี (2547) ได้จ้าแนกองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ การ
เข้าถึง ตีความ วิเคราะห์ วิพากษ์ ตัดสินและประเมินค่า เปิดรับสื่อด้วยเมื่อเราเข้าได้ถึงเทคนิคเชิงศิลป์ 
ของสื่อแต่ละประเภทมิใช่มุ่งแต่วิเคราะห์เฉพาะเนื้อหาสาระของสื่อ โดยลดทอนคุณค่าของสุนทรียะ
หรือบทบาทเชิงศิลป์ ของสื่อเหล่านั้น 

   จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) ได้จ้าแนกองค์ประกอบของการรู้ เท่าทันสื่อ 
ประกอบด้วย เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ ประเมิน และตระหนักถึงผลกระทบจากสื่อ 
   พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) กล่าวถึงองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อตามแนวคิด
ของการด้าเนินโครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้การรู้เท่าทนัสื่อในประเทศไทย” 
          1.  มิติในการรับสื่อ ตามทฤษฎีการสื่อสารของ Berlo ที่ว่าด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 
5 ที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับ อันได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น สัมผัสจะเป็นสิ่งที่
เปิดมิติการรับสื่อของผู้รับ โดยสื่อมวลชนจะส่งผ่านประสาทสัมผัสทางด้านหูกับตามากกว่าประสาท
สัมผัสด้านอ่ืน ๆ เนื่องจากข้อจ้ากัดของสื่อเอง และในการนี้ประสาทสัมผัสจะส่งข้อมูลไปยังระบบ
สมองเพ่ือตีความและรับรู้ต่อไป 
          2.  การวิเคราะห์สื่อหรือการอ่านสื่อ การวิเคราะห์สื่อหรือการอ่านสื่อ หมายถึง 
การแยกแยะองค์ประกอบในการน้าเสนอของสื่อ ในประเด็นของวัตถุประสงค์ของสื่อ 
          3.  การเข้าใจสื่อหรือการตีความสื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวผู้รับสารหลังจากเปิดรับ
สื่อไปแล้วเพ่ือที่จะท้าความเข้าใจในสิ่งที่สื่อน้าเสนอ เข้าใจภาษาเฉพาะของสื่อแต่ละประเภทและรู้จัก
ที่มาของข้อมูลประเภทต่าง ๆ ซึ่งผู้รับสารแต่ละคนจะมีความเข้าใจสื่อได้ไม่เหมือนกันตีความไปคนละ



  19 

แบบขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม พ้ืนฐานการศึกษา และคุณสมบัติต่าง ๆ ในการเรียนรู้ ตลอดจนการรับรู้
ข้อมูลของแต่ละบุคคลที่ไม่เท่ากันมาก่อนการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ จะท้าให้เราเห็นภาพ
ความเป็นจริงของสื่อได้อย่างชัดเจนขึ้น  
          4.  การประเมินค่าสื่อหลังจากการที่ผู้รับสารผ่านการวิเคราะห์และการท้าความ
เข้าใจสื่อแล้วผู้รับสารควรที่จะท้าการประเมินค่าสิ่งที่สื่อน้ามาเสนอว่ามีคุณภาพและคุณค่ามากน้อย
เพียงไร ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่สื่อน้าเสนอหรือวิธีการน้าเสนอในรูปแบบใดก็ตาม สื่อได้ใช้เทคนิคอะไร
ก่อให้เราเกิดความสนใจ ความพอใจขึ้น หรือท้าให้หลงเชื่อไปโดยขาดการวิเคราะห์อย่างถ่องแท้ 
          5.  การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ถ้าผู้รับสารได้ใช้การวิเคราะห์และท้าความเข้าใจใน
องค์ประกอบขั้นต้นทั้ง 4 ได้เป็นอย่างดีแล้ว เท่ากับว่าผู้นั้นได้ผ่านกระบวนการการรู้เท่าทันสื่อที่
ครบถ้วน แต่ยังไม่เพียงพอเพราะเมื่อเราเข้าใจองค์ประกอบสื่อ อ่านสื่อได้ ประเมินค่าได้ ต้องสามารถ
น้าไปปฏิบัติในชีวิตประจ้าวันได้ 
      สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (2560) ได้ระบุองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อไว้ว่าเป็น
สามารถเข้าถึงสื่อที่หลากหลาย วิเคราะห์ประเมินคุณภาพ คุณค่า ความน่าเชื่อถือ ผลกระทบของสื่อ
ได้ กลั่นกรอง เลือกสรรใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ร้องเรียนให้มีการแก้ไขเมื่อ
ได้รับผลกระทบโดยตรง 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  20 

 
ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อ 

องค์ประกอบ 
การรู้เท่าทันสื่อ 

ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ 

องค์ประกอบการู้เท่าทันสื่อองค์กรต่าง ๆ และนักวิชาการในต่างประเทศ รวมถึงนักวิชาการในประเทศไทย 

European 
Commission 

(2007), 
Canadian 

Council on 
Learning 

(2008) และ 
UNESCO-
Teacher 
Training 

Potter 
(2005) 

รักจิต  
 มั่นพลศรี 
(2547) 

จินตนา   
ตันสุวรรณนนท์ 

(2550) 

พรทิพย์   
เย็นจะบก 
(2552) 

 สถาบันสื่อเด็ก
และเยาวชน 

(2560) 

1.  การเปิดรับ
สื่อ  

ความสามารถ
ในการเข้าถึง
ของบุคคลทุก
ระดับ 

 

การเปิดรับ 
ในสิ่งที่สื่อ
น้าเสนอ 

การเข้าถึง 
เทคนิคเชิง
ศิลป์ในการ
สร้างสรรค์
ของสื่อ 

การเข้าใจ
สามารถรับรู้
สื่อ 

มิติในการรับสื่อ
ประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 ที่เปน็
สื่อกลางในการ
ส่งผ่านสารจาก 
ผู้ส่งสารไปยัง
ผู้รับ 

การเข้าถึงสื่อ
ที่หลากหลาย
ประเภท 

 

2.  การเข้าใจสื่อ  การเข้าใจ 
ในสิ่งที่สื่อ
ต้องการ
น้าเสนอใน
ด้านเนื้อหา  

การท้าความ
เข้าใจใน
ความหมาย
ของสื่อเนื้อหา
ของสื่อ 

  การเข้าใจการ
ตีความสื่อเป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นในตัว
ผู้รับสาร
หลังจากเปิดรับ
สื่อไปแล้ว
เพื่อท่ีจะท้า
ความเข้าใจในสิ่ง
ที่สื่อน้าเสนอ      

 

3.  การวิเคราะห์
สื่อ 

 การตีความใน
เนื้อหาท่ีมี
วัตถุประสงค์
ของสื่อ 

การตีความ 
วิเคราะห์ 
วิพากษ์และ
เนื้อหาสื่อ 

 
 

การวิเคราะห์
วัตถุประสงค์
เนื้อหาสาระ
และสิ่งที่สื่อ
ต้องการ
น้าเสนอ 

การวิเคราะหส์ื่อ
การแยกแยะ
องค์ประกอบใน
การน้าเสนอของ
สื่อ  

 

การวิเคราะห์
การประเมิน
คุณภาพคณุค่า 
ควาน่าเชื่อถือ 
ผลกระทบของ
สื่อ 
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ตารางที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบ 
การรู้เท่าทันสื่อ 

ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ 

องค์ประกอบการู้เท่าทันสื่อองค์กรต่าง ๆ และนักวิชาการในต่างประเทศ รวมถึงนักวิชาการในประเทศไทย 

European 
Commission 

(2007), 
Canadian 

Council on 
Learning 

(2008) และ 
UNESCO-
Teacher 
Training 

Potter  
(2005) 

รักจิต  
 มั่นพลศรี 
(2547) 

จินตนา   
ตันสุวรรณนนท์ 

(2550) 

พรทิพย์   
เย็นจะบก 
(2552) 

 สถาบันสื่อเด็ก
และเยาวชน 

(2560) 

4.  การประเมิน
ค่าสื่อ 

การประเมินใน
สิ่งที่สื่อน้าเสนอ
ถึงคุณค่า 

 การประเมิน
ค่าสิ่งที่สื่อ
น้าเสนอด้าน
เนื้อหา ความ
น่าเชื่อถือ 

การตีความการ
ประเมินค่าสื่อ
คุณภาพรูปแบบ 

การประเมิ น
ค่ า สิ่ ง ที่ สื่ อ
น้าเสนอด้าน
คุณภาพและ
คุ ณ ค่ า ด้ า น
เนื้ อ ห าที่ สื่ อ
น้าเสนอหรือ
วิธีการรูปแบบ
น้าเสนอ 

การประเมิน
คุณภาพ 
คุณค่า ด้าน
เนื้อหาความ
น่าเชื่อถือ 

5.  การใช้สื่อให้
เกิดประโยชน ์

การสร้างสรรค์ 
เนื้อหาสื่อ
น้ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

  การตระหนักถึง
ผลกระทบที่
ได้รับจากสื่อการ
ใช้ปรธโยชน์ 

การ ใช้ สื่ อ ให้
เกิดประโยชน์ 
น้าไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ้าวัน 

การใช้สื่อให้
เกิดประโยชน์
น้าคุณค่าที่
ได้รับนา้มาใช้
ในชีวิต 



  22 

จากองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อข้างต้น ทีผู่้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ที่ง่ายและชัดเจนมีความหมายเชิงพฤติกรรมเหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้ที่น้าองค์ประกอบของการ
รู้เท่าทันสื่อมาใช้วัดการรู้เท่าทันสื่อในนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการเรียบเรียง
ภาษาขององค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อแต่ละด้านเพ่ือแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่สามารถวัดได้ ดังนี้ 

    1.  การเปิดรับสื่อ หมายถึง การรับรู้ประเภทของสื่อและเนื้อหาที่สื่อน้าเสนอ 
    2.  การเข้าใจสื่อ หมายถึง การการระบุสาระส้าคัญที่สื่อน้าเสนอ วัตถุประสงค์    

ที่ปรากฎในเนื้อหาของสื่อ 
    3.  การวิเคราะห์สื่อ หมายถึง การแยกแยะข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อออกจาก

ความคิดเห็น การน้าเสนอข้อมูลชวนเชื่อโน้มน้าวจูงใจของสื่อประเภทต่าง ๆ ได้   
    4.  การประเมินค่าสื่อ หมายถึง การวินิจฉัยยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลจาก

สื่อประเภทต่าง ๆ และสรุปองค์ความรู้อย่างมีเหตุผล 
     5.  การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ หมายถึง  การน้าความรู้ที่เป็นประโยชน์จากข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือมาใช้ในชีวิตประจ้าวัน พัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม 
 

 1.4 การรู้เท่าทันสื่อกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

       การรู้เท่าทันสื่อมีความส้าคัญในการส่งเสริมความสามารถในการเปิดรับสื่อ เข้าใจ 
วิเคราะห์ ประเมินและน้าสื่อไปใช้ประโยชน์แล้ว  การรู้เท่าทันสื่อยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองในวิถีประชาธิปไตยอีกด้วยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   อรศรี งามวิทยาพงศ์ (2551) ได้กล่าวถึงการศึกษาความส้าคัญของการรู้เท่าทันสื่อ
กับความเป็นพลเมืองไว้ว่าเป็นพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่งในการพัฒนาพลเมืองให้สามารถใช้สื่อ
และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง   
   พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) กล่าวว่าความสามารถในการสื่อสารการศึกษาเรื่องการ
รู้เท่าทันสื่อมิได้มุ่งหวังเพียงเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์วิจารณ์สื่อได้เท่านั้น แต่ยังมุ่งให้น้าข้อวิเคราะห์นั้น
มาใช้เพ่ือเป็นทางป้องกันตนเองได้ นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้เราสามารถตระหนักถึงสิทธิในการสื่อสาร
ของเรา และสามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ อันเป็นการเพิ่มอ้านาจให้แก่ประชาชนและสร้างความ
เข้มแข็งให้โครงสร้างทางประชาธิปไตยของสังคม  
       อุษา บิ้กกินส์ (2555) ได้กล่าวถึงความส้าคัญของการรู้เท่าทันสื่อกับความเป็น
พลเมืองไว้ว่าเป็นการเรียนรู้ในการใช้สื่อ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของสื่อการสร้างภาพลักษณ์การมีส่วน
ร่วมกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพ่ือน้าไปสู่การสร้างความเป็นประชาธิปไตยอันท้าให้เกิดความ
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เป็นธรรมในสังคมมีการก้าหนดขอบเขตในสังคมให้เท่าเทียมกัน ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตนเองรวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อและพัฒนาให้สังคม 
  การรู้เท่าทันสื่อมีความส้าคัญกับการเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย โดยเกี่ยวข้อง
กับพ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชน การสร้างความเข้มแข็งทางอ้านาจให้แก่พลเมืองในการเลือกรับและใช้
สื่ออย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือไม่ให้ตนเองตกอยู่ภายใต้การครอบง้าของสื่อรวมทั้งมีการใช้สื่อ             
ในการแสดงออกทางความคิดเห็นเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 

         2.1 แนวทางการบูรณาการ การรู้เท่าทันสื่อกับการเรียนการสอน 

               วรัชญ์ ครุจิต (2554) กล่าวถึงแนวทาง 10 ประการในการบูรณาการ การรู้เท่าทัน
สื่อเข้ากับการเรียนการสอน โดยกล่าวถึง Project Look Sharp ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน เรื่องความรู้เท่าทันสื่อในสหรัฐอเมริกาของมหาวิทยาลัย Ithaca ได้เสนอแนวคิดใหม่ใน
การเรียนการสอนทักษะความรู้เท่าทันสื่อ นั่นคือ แทนที่จะจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชาพิเศษที่
แยกออกมาต่างหาก แต่หากสามารถบูรณาการทักษะความรู้เท่าทันสื่อเข้ากับรายวิชาที่มีการเรียนการ
สอนอยู่แล้วอย่างสม่้าเสมอ จะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพในการสอนมากกว่าการสอนเป็นวิชาพิเศษ
อย่างมาก ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนจะไม่ได้สอน “วิชาความรู้เท่าทันสื่อ” แต่เป็นการปลูกฝัง 
“ทักษะความรู้เท่าทันสื่อ” ให้นักเรียนในชั้นในขณะที่สอนแต่ละรายวิชา ไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือรายวิชาใด ๆ ก็ตาม โดยข้อเสนอของ Project Look Sharp นี้เดิมมี 
12 ข้อ แต่ผู้เขียนเห็นว่าบางข้อก็มีความใกล้เคียงกันบางข้อก็สามารถอยู่ในหัวข้อเดียวกันได้ จึงได้
เรียบเรียงและสรุปออกมาได้เป็น 10แนวทาง โดยได้เพ่ิมเติมและปรับเนื้อหาบางส่วนให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในประเทศไทย จากประสบการณ์ในฐานะอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ และจากการ
เป็นวิทยากรพิเศษให้กับกระทรวงวัฒนธรรมในหัวข้อเรื่องความรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งทั้ง 10 ข้อนี้อาจารย์
ผู้สอนสามารถเลือกใช้บางข้อหรือทุกข้อได้ตามความเหมาะกับลักษณะของรายวิชาและระดับชั้น โดย
มีดังต่อไปนี้  
  2.1.1 ฝึกการสังเกต การคิดเชิงวิจารณญาณ (critical thinking) การวิเคราะห์    
การเปลี่ยนมุมมอง และทักษะการสื่อสารให้แก่นักเรียน 
   2.1.1.1 สอนให้นักเรียนเคยชินกับการตั้งค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ       
ที่ได้รับในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น รายการโทรทัศน์ ข่าว 
ภาพยนตร์ เพลง โฆษณา หรือแม้แต่ข้อมูลจากต้าราเรียน การตั้งค้าถามเหล่านี้ ไม่ใช่การมุ่งเน้นที่จะ
จับผิด แต่เป็นการสร้างนิสัยแห่งการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของเนื้อหาในสื่อ
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นั้น  ๆ โดยสามารถใช้ค้าถามในการถอดองค์ประกอบเนื้ อหาสื่ อ (Media Deconstruction 
Questions) เป็นแนวทางในการตั้งค้าถาม (ดูตัวอย่างค้าถามจากตารางในภาคผนวก) 
   2.1.1.2  ในการใช้สื่อประกอบการสอนแต่ละครั้ง อาจารย์ผู้สอนควร
อธิบายถึงเหตุผลของการเลือกใช้สื่อนั้น ๆ ว่าเลือกมาเพ่ือวัตถุประสงค์ใด สื่อนี้แสดงให้ เห็นสิ่งใดได้
อย่างชัดเจน มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของ
แหล่งที่มาของสื่อนั้น เช่น หากข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ต ควรบอกด้วยว่าเป็นเว็บไซต์อะไร ใครเป็น
ผู้เขียนหรือรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาต้นฉบับเป็นแบบใดข่าว ความคิดเห็น หรืองานวิจัย ไม่เพียงเหมา
รวมว่าเป็น “ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต”เท่านั้น 
   2.1.1.3 ตั้งค้าถามและชี้ให้นักเรียนเห็นว่าเนื้อหาจากสื่อประกอบการสอนที่
น้ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นข่าวคลิปวีดีโอ ละคร ภาพยนตร์ หรือโฆษณาชิ้นเดียวกัน สามารถถูกตีความได้
หลากหลายความหมาย โดยเฉพาะจากผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันทางลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ 
อายุ การศึกษา รายได้ วัฒนธรรม เรื่องตลกส้าหรับคนกลุ่มหนึ่งอาจเป็นเรื่องหยาบคายส้าหรับคนอีก
กลุ่มหนึ่งก็ได้ 
  2.1.1.4 ในการอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อ (ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเนื้อหา
ที่เป็นตัวอักษร แต่รวมถึงเนื้อหาที่เป็นภาพและเสียง เช่น เสียงดนตรี และเสียงเทคนิคพิเศษด้วย) ควร
เริ่มต้นด้วยการตั้งค้าถามนักเรียนว่า “นักเรียนสังเกตเห็น (หรือได้ยิน) อะไรบ้าง” และแยกแยะ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ออกมาตามแต่ละประเภทเช่น เนื้อหา ภาพ เสียง เพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนแยก
องคป์ระกอบของสื่ออกมาทีละส่วนเพ่ือความตระหนักรู้เนื้อหาของสื่อทุกประเภทมาจากการประกอบ
สร้างข้ึนของหลายองค์ประกอบ 
  2.1.1.5 ให้โอกาสนักเรียนสร้างสื่อขึ้นมาเองในการท้ารายงานในหัวข้อต่าง 
ๆ เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะในการประกอบสร้างเนื้อหาของสื่อเข้าด้วยกัน  ซึ่งความส้าคัญไม่ได้อยู่
ที่ความสวยงามหรือความสมบูรณ์ แต่อยู่ที่การเรียนรู้แต่ละขั้นตอนของการสร้างเนื้อหาของสื่อ โดยที่
โจทย์ต้องยืดหยุ่นได้ นักเรียนควรสามารถเลือกเองได้ว่าสื่อแบบใดเหมาะสมในการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพที่สุดตามวัตถุประสงค์ เช่นการน้าเสนอข้อมูลด้วยเหตุผล การชักจูงใจด้วยอารมณ์                 
 2.1.2 ใช้สื่อเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในหัวข้อใหม่ ๆ 
     2.1.2.1 ให้นักเรียนหาใช้สื่อในการค้นหาข้อมูลในการเรียนเกี่ยวกับหัวข้อ
ต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหนังสือพิมพ์ หนังสือ อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ รวมถึงสื่อบุคคล และรายงาน
เหตุผลในการเลือกใช้สื่อนั้น ๆ จากนั้นควรมีการเปรียบเทียบว่าข้อมูลในหัวข้อเดียวกันที่ได้มาจากสื่อ
ที่แตกต่างกัน มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะจากสื่ออินเทอร์เน็ต สามารถแสดงให้
เห็นว่าเว็บไซต์และ search engine ที่ต่างกัน (เช่น google กับ yahoo) สามารถให้ข้อมูลที่ต่างกันได้
อย่างไร 
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     2.1.2.2 ใช้สื่อสร้างสรรค์ประกอบการสอนในหัวข้อต่าง ๆ โดยควรเป็นสื่อที่
นักเรียนในระดับอายุนั้นให้ความสนใจ มีความน่าตื่นเต้น ไม่ว่าจะเป็นคลิปวีดีโอ มิวสิควีดีโอ ภาพถ่าย
หรือภาพที่น้ามาจากเว็บไซต์ รวมทั้งนิทาน บทกลอน หรือเรื่องสั้นที่เก่ียวข้องกับหัวข้อนั้น ๆ 
     2.1.2.3 แบ่ งนั ก เรี ยน เป็ น กลุ่ มย่ อย เพ่ื อท้ าการ อ่านบทความจาก
หนังสือพิมพ์นิตยสาร หรืออินเทอร์เน็ต ที่อยู่ในกระแสความสนใจในขณะนั้น แล้ววิเคราะห์ และ
อภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชา 
     2.1.2.4 ในการเริ่มต้นรายวิชา (หรือบทใหม่ของรายวิชา) อาจารย์ผู้สอน
ควรท้าการพูดคุยตกลงกับนักเรียนทั้งห้องเกี่ยวกับสื่อที่จะใช้เพ่ือหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ที่จะ
เรียน โดยอาจอภิปรายเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของสื่อต่าง ๆ  
 2.1.3 อภิปรายแนวความคิดหรือทัศนคติของที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปิดรับ
สื่อ 
  2.1.3.1 ยกตัวอย่างข้อมูลที่มีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงที่นักเรียนหรือ
ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้จากสื่อบันเทิงประเภทต่าง ๆ เช่น  โดยเฉพาะละครและภาพยนตร์ที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เรียน เช่น การเสนอความเชื่อเกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับโรค
ระบาด ความเป็นไปได้ในการเดินทางย้อนเวลา ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศภาษา และวัฒนธรรมต่าง ๆ 
หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ แล้วอภิปรายข้อมูลเหล่านั้นว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไร 
  2.1.3.2 นอกจากข้อมูลที่มีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงแล้ว อาจารย์ผู้สอน
ควรยกตัวอย่างทัศนคติ หรือค่านิยมต่าง ๆ ที่สื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อบันเทิงปลูกฝัง(stereotypes) 
เช่น ผู้ชายที่เก่งต้องต่อสู้เก่ง การมีหน้าตาสวยงามท้าให้ประสบความส้าเร็จ คนต่างจังหวัดงมงาย ไม่
ฉลาด สีชมพูเป็นสีส้าหรับผู้หญิงเท่านั้น แล้วอภิปรายข้อมูลและค่านิยมเหล่านั้นว่าถูกต้องหรือไม่
ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร 
  2.1.3.3 แสดงให้นักเรียนเห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาษาและค้าที่ใช้ใน
สื่อมวลชน กับการใช้ทางวิชาการ โดยปกติแล้วสื่อมวลชนจะใช้ภาษาและค้าที่เข้าใจง่าย น่าสนใจ 
จดจ้าได้ง่าย แต่อาจไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเสมอไป โดยเฉพาะในโฆษณา ที่มั กใช้ค้าที่มุ่งให้เกิด
ความรู้สึก จินตนาการ มากกว่าเหตุผลและความเป็นจริง เช่น “ซึมซาบลึกล้้าเข้าถึงทุกอณู” “ส่อง
ประกายเพริดแพร้ว น่าหลงใหลราวมีมนต์สะกด” หรือ “ที่สุดแห่งความแข็งแกร่ง ไร้ข้อจ้ากัดทาง
กาลเวลา” เป็นต้น หรือการโฆษณาสินค้าที่ท้าจากส่วนประกอบทางธรรมชาติ ว่า Organic ใน
ภาษาอังกฤษและแปลว่า “ปลอดสารพิษ” หรือ “All Natural” และแปลว่า “ผลิตจากธรรมชาติ 
ล้วน ๆ” จะถูกต้องตามความเป็นจริงและตามหลักวิชาการหรือไม่ รวมถึงการใช้ภาษาผิด ๆ ในสื่อที่
อาจก่อให้เกิดภาษาวิบัติด้วย 
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  2.1.3.4 น้าประสบการณ์ที่นักเรียนได้เรียนรู้ข้างต้นมาผลิตตัวอย่างสื่อที่
อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม แล้วน้ามาน้าเสนอในชั้นเรียน จากนั้นจึงช่วย 
“หักล้างความคิด” (debunk) ให้กับเพ่ือนในชั้น 
  2.1.3.5 ฝึกให้นักเรียนแยกแยะองค์ประกอบของสื่อ ด้วยการให้นักเรียน
อธิบายสิ่งที่รับรู้ได้เฉพาะจากภาพและเสียง (โดยตัดเนื้อหาออกไป) หรือเปิดรับเฉพาะภาพหรือเฉพาะ
เสียง ว่าสามารถรับรู้ข้อมูลหรือความรู้สึกอะไรได้บ้าง มีความแตกต่างอย่างไรกับการเปิดรับทั้งภาพ 
ทั้งเสียง และทั้งเนื้อหาบ้าง 
 2.1.4 ใช้สื่อเป็นเครื่องมือประจ้าในการสอน 
  2.1.4.1 ออกแบบการบ้านที่นักเรียนต้องใช้สื่อมากกว่าหนึ่งประเภทขึ้นไป
ในการท้า เช่น การสั่งงานที่ให้นักเรียนติดตามและเขียนรายงานเกี่ยวกับข่าวหนึ่ง ๆ จากสื่อหลาย
ประเภท ซึ่งอาจเป็นสื่อที่แปลก ๆ ก็ได้ เช่น แผ่นรายการอาหาร สามารถน้ามาวิเคราะห์เรื่องราคา
อาหาร การตั้งชื่ออาหาร การแปลชื่ออาหารเป็นภาษาอังกฤษการโฆษณาหรือจูงใจให้อาหารน่า
รับประทานด้วยส้านวน หรือข้อมูลทางโภชนาการโดยนักเรียนต้องรายงานเหตุผลที่เลือกสื่อนั้น ๆ 
และความน่าเชื่อถือของสื่อนั้น และให้เพื่อน ๆ ร่วมอภิปราย 
  2.1.4.2 ส้าหรับการบ้านที่เป็นรายงาน หรือเรียงความที่ต้องมีการเขียนเป็น
ย่อหน้า อาจให้นักเรียนเขียนออกมาในรูปแบบเหมือนบทหนึ่งของหนังสือ โดยมีพาดหัวพาดหัวรอง 
ภาพประกอบ แผนภูมิ สารบัญ บรรณานุกรม และอ่ืน ๆ ซึ่งอาจมีการเน้นข้อความที่ส้าคัญโดยการท้า
ตัวอักษรขนาดใหญ่ หรือท้ากรอบพิเศษ 
  2.1.4.3 ใช้สื่อประกอบการสอนหลากหลายประเภท และเปรียบเทียบความ
แตกต่างทั้งความแตกต่างของเนื้อหาจากสื่อแต่ละประเภท และข้อดีข้อด้อยในการน้าเสนอข้อมูลของ
สื่อแต่ละประเภท เช่น การรายงานข่าวเหตุการณ์เดียวกัน รายงานในโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ
เว็บไซต์ต่างกันอย่างไร และในปัจจุบัน มีเว็บไซต์ 
 2.1.5 สร้างความตระหนักถึงความส้าคัญของที่มา กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของเนื้อหาในสื่อ 
  2.1.5.1 สอนนักเรียนให้วิเคราะห์ความส้าคัญของที่มาของแหล่งข้อมูล ไม่
ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้พูด และผู้เผยแพร่ข้อมูล เช่น หากข้อมูลนี้น้าเสนอโดยผู้พูดผู้อ่ืน เช่นเปลี่ยนจาก
ชายเป็นหญิง จากนักแสดงที่มีชื่อเสียงเป็นบุคคลธรรมดา จะมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลอย่างไร และความ
แตกต่างนั้นมาจากค่านิยมที่ถูกปลูกฝังโดยสื่อมวลชนหรือไม่ (เช่น ผู้ชายขับรถเก่งกว่าผู้หญิง คนที่ใส่
แว่นตาจะดูฉลาดกว่าคนที่ไม่ใส่แว่น) 
  2.1.5.2 สอนให้นักเรียนตระหนักถึงความส้าคัญของผู้อยู่เบื้องหลังผู้ผลิต
เนื้อหาซึ่งก็คือผู้สนับสนุน (ผู้ออกทุนให้ผลิตสื่อหรือเนื้อหานั้น) รวมถึงจุดประสงค์ในการผลิตและ
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เผยแพร่ข้อมูลนั้น ว่ามีอิทธิพลต่อการผลิตข้อมูลและเนื้อหาหรือไม่ อย่างไร และข้อมูลและเนื้อหาส่วน
ใด ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียง ที่อาจถูกตัดทอน ละทิ้งและมีผลกระทบอย่างไรต่อ
ความหมายโดยรวมของข้อมูลนั้น เช่น การน้าเสนอข่าวจากสื่อหนึ่ง ๆ ซึ่งบรรณาธิการหรือเจ้าของสื่อ
นั้นไม่สนับสนุนบุคคลในข่าวนั้น อาจมีผลอย่างไรต่อความครบถ้วนในการน้าเสนอข่าวนั้น ๆ โดยอาจ
น้าเสนอแต่ด้านลบและตัดทอนแง่มุมในด้านดี 
  2.1.5.3 ฝึกนักเรียนให้สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหาในสื่อนั้นได้ว่า
เป็นคนกลุ่มใด และการน้าเสนอเนื้อหาในครั้งนี้ ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ และมีคนกลุ่มใดหรือไม่ที่อาจ
เสียประโยชน์ ทั้งท่ีเสียประโยชน์จากการถูกน้าเสนอ และเสียประโยชน์จากการไม่ถูกน้าเสนอ 
  2.1.5.4 ฝึกให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของ
เนื้อหาสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสื่อ ทั้งสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุอินเทอร์เน็ต นิตยสาร
ทั่วไป วารสารวิชาการ และสื่อต่าง ๆ ในประเภทเดียวกัน เช่นความแตกต่างของหนังสือพิมพ์แต่ละ
ฉบับ เว็บไซต์แต่ละแห่ง ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้การแยกแยะความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ลง
ท้ายต่างกัน (เช่น .com, .ac.th,.go.th, ฯลฯ) 
 2.1.6 เปรียบเทียบรูปแบบการน้าเสนอข้อมูลโดยสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เรื่องหนึ่ง ๆ 
  2.1.6.1 ยกตัวอย่างข้อมูลเรื่องเดียวกันที่น้าเสนอแตกต่างกันในสื่อต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นข่าวโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ สารคดี ซีดีประกอบการสอน อินเทอร์เน็ต เว็บบอร์ดหรือ
แม้กระทั่งการรายงานข่าวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (SMS) และข่าวผ่านสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น 
twitter, facebook ทั้งในด้านเนื้อหา การใช้ภาษา การใช้ภาพประกอบ ปริมาณเนื้อหา (เวลาหรือ
พ้ืนที่) การเน้นย้้าประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ข้อสรุปของหัวข้อนั้น แล้วอภิปรายเหตุผลที่เป็นเช่นนั้น 
รวมทั้งการอภิปรายการตีความเนื้อหาที่อาจแตกต่างกันของผู้รับสื่อที่ต่างประเภทกัน และจุดเด่นและ
จุดด้อยของสื่อต่าง ๆในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน 
  2.1.6.2 ฝึกให้นักเรียนสามารถแยกแยะความคิดเห็นและส่วนต่อเติมออก
จากข้อเท็จจริงที่น้าเสนอในสื่อต่าง ๆ เช่น การสัมภาษณ์ครั้งหนึ่ง อาจมีทั้งส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็น 
  2.1.6.3 ให้นักเรียนลองผลิตรายงานเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยสื่อหลาย
ประเภทและอาจลองผลิตข้อมูลหรือภาพให้สามารถตีความได้หลากหลายความหมาย เช่นข่าว
เดียวกันสามารถท้าให้น่าตื่นเต้นหรือน่าเบื่อได้ด้วยเทคนิคที่ต่างกัน 
 2.1.7  วิเคราะห์ผลกระทบที่สื่อมีต่อเรื่องต่าง ๆต่อผู้คนต่างวัฒนธรรมและ/หรือต่อ
ประวัติศาสตร์ 
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  2.1.7.1 อภิปรายผลกระทบของเนื้ อหาสื่อใน เรื่องหนึ่ งต่อผู้คนต่าง
วัฒนธรรมที่มีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ต่างกัน ทั้งในต่างประเทศและใน
ประเทศเดียวกัน และอภิปรายผลกระทบของสื่อมวลชนต่อการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ เช่น 
ความแตกต่างของประวัติศาสตร์ในยุคก่อนมีอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และยุคหลังจากมี
อินเทอร์เน็ตใช้ 
  2.1.7.2 อภิปรายความแตกต่างเกี่ยวกับการใช้สื่อของคนในยุคก่อนและยุค
ปัจจุบัน ว่าหากเป็นหัวข้อหนึ่งคนสมัยก่อนหาข้อมูลได้จากแหล่งใดบ้าง และปัจจุบันท้าอย่างไร (เช่น 
การท้ารายงานในสมัยที่อาจารย์ผู้สอนยังเรียนหนังสือและสมัยปัจจุบัน) และมีผลต่างกันอย่างไรต่อ
คุณภาพของข้อมูล 
  2.1.7.3 วิเคราะห์ความถูกต้องของการรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น
เหตุการณ์ที่รายงานโดยนักข่าวไทย กับการรายงานข่าวเดียวกันโดยส้านักข่าวต่างประเทศ ว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร 
  2.1.7.4 อภิปรายความแตกต่างในการหาข้อมูลจากสื่อของประชาชนใน
ประเทศต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อการด้าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ จากการมีหรือไม่
มีสื่อต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกัน (digital divide) รวมทั้งการอภิปรายสื่อต่าง ๆ ที่มีการใช้
ในต่างประเทศ แต่ไม่ได้ใช้ในประเทศไทย มีผลกระทบอย่างไรต่อวิถีชีวิตและการเรียนรู้ โดยนักเรียน
อาจท้าเป็นรายงานเกี่ยวกับสื่อมวลชนในต่างประเทศ 
 2.1.8 ใช้สื่อในการช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ต่าง ๆ 
  2.1.8.1 ใช้สื่อที่มีข้อความ (เช่นหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ 
ฯลฯ) ในการช่วยฝึกการอ่านและการท้าความเข้าใจ การเรียบเรียงใจความ การแยกแยะประเภทต่าง 
ๆ ของการเขียน การข้ึนต้นและการสรุปเนื้อหา 
  2.1.8.2 ใช้ตัวอย่างเนื้อหาจากสื่อในการฝึกทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ไวยากรณ์ การสะกด การค้านวณ การวิเคราะห์รูปประโยคและหน้าที่ของค้า 
  2.1.8.3 สื่อบันเทิงที่ เป็นเรื่องราว เช่น วรรณกรรม เรื่องสั้น ละคร 
ภาพยนตร์สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีในการฝึกเรื่องการเรียงล้าดับความคิด และการเล่าเรื่อง
(storytelling) การผูกประเด็นปัญหาให้น่าติดตาม การหักมุม และการคลี่คลาย 
  2.1.8.4 ใช้การผลิตสื่อในการฝึกทักษะต่าง ๆ เช่น การพูด การค้นคว้าวิจัย
ข้อมูลการเขียน การค้านวณ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและน้าเสนอ 
  2.1.8.5 หาช่องทางให้นักเรียนเผยแพร่สื่อที่ผลิตได้ดีไปสู่สาธารณชน เช่น 
การน้าเสนอในเว็บไซต์ของโรงเรียน หรือช่องทางการประกวดต่าง ๆ 
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 2.1.9 ใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดละความเข้าใจ
ต่อโลก 
  2.1.9.1 ให้นักเรียนได้วิเคราะห์เนื้อหาของสื่อเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
และเกี่ยวข้องกับหัวข้อของวิชาที่เรียน เช่น หัวข้อการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน โทษของยาเสพติด          
ความรุนแรงในสังคม การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการรักษาวัฒนธรรมไทย หรือหัวข้ออ่ืน ๆ โดย
เปรียบเทียบระหว่างเนื้อหาที่น้าเสนอใน “โลกของสื่อ”ไม่ว่าจะเป็นละคร ภาพยนตร์ มิวสิควีดีโอหรือ
โฆษณา กับโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ในโลกของการโฆษณาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะน้าไปสู่
มิตรภาพ ความสนุกสนาน แต่ในความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
  2.1.9.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่สะท้อนความ
เข้าใจการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นักเรียนคนอ่ืน ๆ ได้อภิปรายเนื้อหาของสื่อที่
เพ่ือนร่วมชั้นผลิต ว่ามีมุมมองที่แตกต่างไปอย่างไร ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง และสามารถ
แลกเปลี่ยนเทคนิคในการผลิตในแบบอ่ืน ๆ ด้วย 
  2.1.9.3 ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินการเรียนรู้ โดยหลังจากการ
เรียนรู้ในเรื่องหนึ่ง ๆ แล้ว อาจน้าตัวอย่างจากสื่อมาให้นักเรียนชม และให้นักเรียนชี้ข้อมูลที่ถูกและผิด
จากเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนมา หรืออาจให้นักเรียนสรุปสิ่ งที่ได้เรียนด้วยการผลิตสื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
รายงาน นอกจากนั้น ยังสามารถใช้สื่อในการทดสอบทักษะการจ้าได้ด้วย 
 2.1.10 เชื่อมนักเรียนเข้ากับชุมชน เพ่ือน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 
  2.1.10.1 หาโครงการที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์หรือผลิต
สื่อให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด มูลนิธิต่าง ๆ (เช่น การประกวดการผลิต
สื่อต่าง ๆ โครงการ “สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์” ของกระทรวงวัฒนธรรม) ซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะใน
การผลิตสื่อ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพ ออกแบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การเขียน และการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  2.1.10.2 สนับสนุนให้นักเรียนชั้นสูงกว่าช่วยแนะน้าทักษะความรู้เท่าทันสื่อ
รวมทั้งเทคนิคการผลิตสื่อให้แก่นักเรียนชั้นเล็กกว่า 
  2.1.10.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาคมที่เกี่ยวข้องผ่านทางสื่อต่าง 
ๆเช่น เคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน เว็บบอร์ด หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นเทคนิคการสอน ผลการวิจัยและสถิติใหม่ ๆ 
  2.1.10.4 หาโอกาสให้นักเรียนตระหนักของพลังของสื่อ ด้วยการสนับสนุน
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อเพ่ือเป็นปากเสียงให้กับชุมชนและผู้ด้อยโอกาส เช่น  การให้
สัมภาษณ์ถึงปัญหาในชุมชน การประชาสัมพันธ์เพื่อองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ 
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                      2.1.2 รูปแบบการรู้เท่าทันสื่อ 
            จากหนังสื่อการรู้เท่าทันสื่อที่จัดท้าขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวถึง
รูปแบบของการจัดการรียนรู้เท่าทันสื่อไว้ดังนี้ 

            พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ได้กล่าวถึงรูปแบบการเรียนรู้เท่าทันสื่อใน
หนังสือเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อไว้ดังนี้ 
             รูปแบบการเรียนรู้เท่าทันสื่อมีเงื่อนไข 4 ประการต่อไปนี้เป็นหลักส้าคัญ
ส้าหรับการสร้างสรรค์สถานการณ์หรือการเรียนเรื่องรู้เท่าทันสื่อ 
     1. การศึกษาเป็นกลุ่มการรู้เท่าทันสื่อไม่สามารถท่ีจะรู้ได้ตามล้าพังจริงอยู่
ที่การวิเคราะห์อะไรบางอย่างและการคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งนั้นด้วยตัวเองก่อนเป็นการเรียนรู้สารใน
สื่อแต่ทั้งนี้สื่อไม่ได้น้าเสนอโลกส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่น้าเสนอภาพรวมทั้งหมดภาพ
สะท้อนสังคมนี้จะชัดเจนขึ้น หากได้น้าการอ่านหรือประสบการณ์ของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกับของ
คนอ่ืนหรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ไม่มีใครมีสิทธิพิเศษหรือได้เปรียบเสียเปรียบใคร แม้ว่าแต่ละ
คนจะมีความแตกต่างกันทางด้านประสบการณ์ อายุ เพศหรือฐานะทางสังคมก็ตาม ในทางกลับกัน
มุมมองและความเห็นที่แตกต่างกันสามารถสร้างโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 
    2. ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมเมื่อมีการท้างานเป็นกลุ่มสมาชิกใน
กลุ่มควรรู้จักพูดฟังและโต้ตอบอย่างเหมาะสมสมาชิกบางคนมีความสามารถในการฟังที่ดี  บางคนมี
ความถนัดพูดและถ่ายทอดได้ดี  ในการฝึกอบรมด้านการรู้เท่าทันสื่อแต่ละกลุ่มจะต้องรู้จักใช้
บุคลิกลักษณะเด่นของสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือปรับให้เข้ากับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    3. เรียนรู้ผ่ านการแลกเปลี่ยนของกระบวนการกลุ่มหรือที่ เรียกว่า
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องมีกระบวนการที่เพ่ิม
การตระหนักรู้ให้สูงขึ้นและยังเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเป็นหลัก  ยังไม่มีความรู้ใดที่
เป็นค้าถามที่ถูกต้องมีเพียงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่ได้มาจากการสนทนาผ่านกลุ่มผู้เรียนที่ถูกจุด
ประกาย  โดยค้าถามที่เลือกสรรมามีการอธิบายที่ชัดเจนถึงสิ่งที่บุคคลหนึ่งคิดและท้า   การคิดการฟัง
และการตอบสนองต่อคนอ่ืนจะเป็นกระบวนการซึ่งสร้างสรรค์ความรู้ใหม่  ดังนั้นการเปิดใจรับฟัง
มุมมองและความคิดใหม่ ๆ ของผู้อื่นเป็นสิ่งที่จ้าเป็นที่สุด 
   4. บทบาทของผู้สอน ผู้น้าการอบรมในการเรียนรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อไม่
เหมือนกับสถานการณ์สอนแบบดั้งเดิมอาจารย์ต้องให้ความสะดวกในการเรียนและยังต้องเป็นผู้เรียน
อีกด้วย ดังนั้นสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดท้ังอาจารย์หรือผู้น้าการอบรมต้องน้ามาปรับใช้  ผู้น้าการอบรม
จะอยู่ในฐานะเป็นผู้เรียนคนหนึ่งท่ามกลางผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ไม่ควรใช้วิธีผลักดันความคิดเห็นของตัวเอง
ไปใส่ให้กับผู้อ่ืนแม้ว่าผู้น้าการอบรมจะต้องมีส่วนร่วมและต้องเรียนรู้จากบทสนทนาด้วยก็ตาม ผู้น้า
การอบรมจะเป็นผู้สร้างสรรค์ภาวะแวดล้อมและสถานการณ์สมมติในการเรียนรู้โดยเลือกสื่อหรือ
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หัวข้อที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน และต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมบรรยากาศในการอบรมใน
ชั้นเรียนควรสนุกสนานน่าตื่นเต้น   ความแตกต่างหลักระหว่างผู้น้าการอบรมและผู้ เรียนคือ
ประสบการณ์ ความรู้ในการรู้เท่าทันสื่อและเนื้อหาที่ใช้ในอบรม  ดังนั้นผู้น้าการอบรมจะสามารถช่วย
ให้การสนทนาไปสู่ระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นและเน้นที่ประเด็นส้าคัญ  ซึ่งเกิดขึ้นในการสนทนาและการ
น้าเสนอ พยายามน้าค้าถามปลายเปิดเพ่ือก่อให้เกิดบรรยากาศแลกเปลี่ยน  บทบาทของผู้น้าการ
อบรมคือการพยายามท้าให้การสนทนาในกลุ่มด้าเนินต่อไปซึ่งอาจจะเป็นการใช้วิธีการถามค้าถาม 
ที่มาจากกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สื่อแบบต่าง ๆ 
  2.1.3 การด าเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อ 
   2.1.3.1 การสอดแทรกความรู้เข้าในวิชาเรียน การสอดแทรกความรู้เข้าใน
วิชาเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อในวิชาเรียนนั้นเป็นภาระอันหนักของครูแต่ละวิชา  ดังนั้นหาก
ผู้บริหารด้านการศึกษาเห็นความส้าคัญและสนับสนุนให้ครูผู้สอนสร้างความรู้ด้านสื่อเข้าในวิชาเรียน
ตามปกติจะเป็นการสร้างก้าลังใจให้กับครูผู้สอน ให้มีความมั่นใจในการสอนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลโดยตรง
ต่อนักเรียนให้รู้เท่าทันสื่อมากขึ้นด้วย 
   2.1.3.2 ค่ายรู้เท่าทันสื่อกิจกรรมค่ายรู้เท่าทันสื่อเป็นกิจกรรมที่ได้จัดครั้งละ
จ้านวนน้อย แต่มีคุณภาพซึ่งในระยะต่อไปนี้สามารถน้านักเรียนที่ผ่านกิจกรรมมาเป็นแกนน้าในการ
ขยายผลในรูปแบบอื่น ๆ ได ้
   2.1.3.3  กิจกรรมลักษณะการตั้งเป็นชมรม ชุมนุมจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเพ่ือให้ชมรม ชุมนุมได้รับการรองรับรับรองจากทางโรงเรียนรวมทั้ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะสามารถบูรณาการเข้ากับกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้อย่างสอดคล้องเป็นที่ยอมรับของ
โรงเรียนและภายนอก นอกจากนี้ยังมีส่วนส้าคัญในการเปิดเวทีให้แก่นักเรียนที่ผลิตผลงานด้านการ
รู้เท่าทันสื่อในนามชมรม 
   2.1.3.4 กิจกรรมกับโรงเรียนเครือข่ายเป็นกิจกรรมที่รับความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย ท้าให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม ผู้ที่มีส่วนร่วมจึงสมควรรักษาความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเดิม
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรใหม่ ๆ  
           2.1.3.5 ค้าถามเพ่ือการถอดองค์ประกอบเนื้อหา (Deconstruction) เพ่ือ
การวิเคราะห์ เนื้อหาของสื่อสมาคมเพ่ือการรู้ เท่าทันสื่อแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(NationalAssociation for Media Literacy Education – NAMLE) ได้เสนอแนวคิดว่าการรู้เท่าทัน
สื่อนั้น มีพ้ืนฐานจากความสามารถในการ “ถอดองค์ประกอบเนื้อหา”(deconstruction) ของสื่อ ให้
เหลือแต่ข้อมูลที่วิเคราะห์ด้วยตนเอง ซึ่งความสามารถในการถอดประกอบเนื้อหานั้น เริ่มต้นด้วยการ
ตั้งค้าถามเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อในมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ สามารถ
น้าไปใช้ถามนักเรียนเกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ ที่น้ามาใช้ประกอบการสอน  
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ตารางที่ 2 แสดงมิติการวิเคราะห์/องค์ประกอบและค้าถามเพ่ือการถอดองค์ประกอบเนื้อหาสื่อ 
 

มิติในการวิเคราะห์ องค์ประกอบ 
ในการวิเคราะห์ 

ค าถามเพ่ือการถอดองค์ประกอบเนื้อหา 

ผู้ผลิตและผู้รับสาร 
(Authors &Audiences) 

ผู้ผลิต 
(Authorship) 

• ใครเป็นผู้ผลิตเนื้อหานี้ และใครเป็นผู้เผยแพร่เนื้อหานี้ 
• เนื้อหาท่ีเห็นนี้ สร้างขึ้นมาได้อย่างไร 
• ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหานี้ 
• มีปัจจัยอะไรบ้าง (เช่นทางการเงิน หรือการเมือง)ท่ีอาจมีอิทธิพล
ต่อการเขียนบท การผลิต และการเผยแพร่เนื้อหานี้ 

วัตถุประสงค์ 
(Purpose) 

• เนื้อหานี้ผลิตขึ้นเพื่ออะไร 
• ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหานี้ 
• เนื้อหานี้ต้องการจะบอกอะไรกับผู้รับสาร 
• เนื้อหานี้ต้องการจะจูงใจอะไรผู้รับสาร 

เนื้อหาและความหมาย 
(Messages &Meanings)  

เนื้อหา (Content) • ตัวละครมีบุคลิกแตกต่างอย่างไรบ้าง มีการตอก 
ย้้าความเช่ือเกี่ยวกับบุคคลหรือสังคมอย่างไรบ้าง 

 เทคนิคการน้าเสนอ 
(Techniques) 

• เนื้อหานี้มีการใช้เทคนิคพิเศษอะไรบ้าง 
• ท้าไมจึงมีการใช้เทคนิคพิเศษนั้น ๆ และเทคนิคพิเศษนั้นสื่อสาร
ความหมายเพิ่มขึ้นจากเนื้อหาเดิมอย่างไร ท้าให้เนื้อหานั้นเกินจาก
ความเป็นจริงหรือไม่ 
• มีเทคนิคอะไรที่ท้าให้สิ่งที่ไม่เป็นจริงดูเสมือนจริง 
• เนื้อหานี้มีเทคนิคในการเล่าเรื่องอย่างไรเพื่อสร้างความน่าสนใจ 

 การตีความ 
(Interpretations) 

• ฉันตีความหมายเนื้อหานี้อย่างไรดีหรือไม่ดีอย่างไร ชอบหรือไม่
ชอบอะไรบ้าง 
• ผู้รับสารคนอื่น ๆ อาจมีการตีความเนื้อหานี้แตกต่างกันอย่างไร
บ้าง 
• การตีความเนื้อหาของฉันสะท้อนอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวฉัน 

การน้าเสนอและความ
เป็นจริง
(Representations 
& Reality) 

บริบท (Context) • เนื้อหานี้ผลิตขึ้นเมื่อใด บริบททางสังคมของช่วงเวลานั้นเป็น
อย่างไร 
• เนื้อหานี้ถูกเผยแพร่ทางช่องทางใดบ้าง 
เผยแพร่อย่างไร 

 ความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) 

• เนื้อหานี้น้าเสนอข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็นหรืออ่ืน ๆ 
• เนื้อหานี้น่าเชื่อถือเพียงใด(และท้าไมถึงคิดเช่นนั้น) 
• ข้อมูล แนวความคิด หรือทัศนคติในเนื้อหานี้มีแหล่งที่มาจาก
ใคร/ที่ไหน 



  33 

 2.1.3.5 แนวทางในการใช้วิดีโอเพ่ือเป็นสื่อการสอน 
  1) ไม่ควรเปิดให้ชมทั้งหมดในครั้งเดียว ควรเปิดให้ชมครั้งละสั้น ๆ แล้วท้า
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับชมไป เพ่ือให้สามารถยกตัวอย่างได้อย่างเฉพาะเจาะจง 
  2) อย่าปิดไฟขณะเปิดให้ชม เพ่ือการรับชมอย่างตั้งใจและสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการฉายได้ 
  3) แจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าถึงภาพหรือข้อความที่ควรตั้งใจชมและ
ตั้งใจฟัง 
  4) หยุดฉายเป็นระยะ แล้วชี้ให้นักเรียนเห็นถึงภาพหรือข้อความที่ส้าคัญ 
        2.1.3.6 แนวทางการบูรณาการแนวคิด “ความรู้เท่าทันสื่อ” ด้วยการตั้งค้าถามต่อ
จากค้าถาม“ร-อ-ร” (รู้-อยาก-เรียนรู้) 
  1) ก่อนเริ่มต้นสอนหัวข้อหนึ่ ง ๆให้ถามว่า “นักเรียน รู้  อะไรมาบ้าง
เกี่ยวกับเรื่องนี้” (พ้ืนฐานความรู้ที่มีอยู่ )และถามต่อว่า “นักเรียนได้ข้อมูลนี้มาจากไหน” หรือ 
“แหล่งข้อมูลของนักเรียนคืออะไร” 
  2) เมื่อสอนหัวข้อนั้นจบ และจะสั่งงานให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมให้ถามว่า 
“นักเรียน อยาก ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมอะไรบ้างในเรื่องนี้” (การเรียนรู้ในที่จะเกิดขึ้น)และถามต่อว่า 
“นักเรียนคิดว่าจะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากแหล่งใดบ้างเพ่ือตอบค้าถาม” 
  3) เมื่อนักเรียนน้างานที่ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมมาส่งหรือน้าเสนอให้ถามว่า 
“นักเรียนได้ เรียนรู้ อะไรบ้างจากการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม” (การเรียนรู้ที่ได้เกิดขึ้นเพ่ิมเติมจากเดิม)
และถามต่อว่า “ข้อมูลจากแหล่งใดช่วยในการเรียนรู้ได้ดีที่สุด” 

 2.1.3.7 ค้าถาม 2.1.3.6 ข้อที่อาจารย์ผู้สอนต้องตอบว่า “ใช่” ในการวางแผนการ
สอนแต่ละรายวิชา 

  1) ในการสอนรายวิชานี้  อาจารย์ผู้สอนจะได้ฝึกให้นักเรียนสามารถ
วิเคราะห์ความหมายของเนื้อหาด้วยตนเอง แทนที่จะคอยให้อาจารย์ผู้สอนบอกนักเรียนว่าเนื้อหานั้น
หมายความว่าอย่างไร 

  2) ในการสอนรายวิชานี้ อาจารย์ผู้สอนจะบอกให้นักเรียนได้รับรู้โดยทั่วกัน
ว่า อาจารย์ผู้สอนยินดีเปิดรับความคิดเห็นและการตีความเนื้อหาใด ๆ ที่มีเหตุผล แทนที่จะแสดงให้
นักเรียนเข้าใจโดยนัยว่าการตีความของอาจารย์ผู้สอนเป็นมุมมองเดียวที่ถูกต้อง 

  3) เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชานี้แล้ว และนักเรียนได้ผ่านการฝึกฝนทักษะ
ความรู้เท่าทันสื่อแล้ว นักเรียนจะมีความสามารถในการวิเคราะห์ (analytical) เนื้อหาต่าง ๆ โดยที่ไม่
กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายหรือไม่เชื่อใจผู้อื่น (cynical) 
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 จากข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
รู้เท่าทันสื่อจะเห็นได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อให้มีประสิทธิภาพ
นั้น จะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีขั้นตอนกระบวนการที่น่าสนใจ 
เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ สัง เคราะห์ ประเมิน
ค่า เพ่ือที่สามารถน้าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันของตนเองได้ 

 

  2.2 การประยุกต์กระบวนการเรียนการสอน DACIR เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 

  ในการศึกษากระบวนการเรียนการสอน DACIR ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของ
กระบวนการเรียนการสอน DACIR แนวคิด หลักการพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ DACIR และกระบวนการเรียนการสอน DACIR ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมาย 

   2.2.1 ความเป็นมาของกระบวนการเรียนการสอน DACIR 
         กระบวนการเรียนการสอน (DACIR) ได้พัฒนาขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพ่ือ

พัฒนาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical thinking skills) ส้าหรับนักเรียนที่เรียนระดับ
มัธยมศึกษาในช่วงระดับอายุ 14–15 ปี อันเป็นวัยที่ เหมาะสมต่อการพัฒนาความเข้าในทาง
ประวัติศาสตร์ที่มุ่งความสนใจไปที่การศึกษาเรื่องราวความเป็นจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับวีรกรรมของบุคคลส้าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความเป็นอัตลักษณ์ของ
ตนเอง (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 65-88)  
            2.2.3  แนวคิดแหลักการพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของกระบวนการเรียนการสอน 
DACIR 
   กระบวนการเรียนการสอน  DACIR ได้ พัฒ นาขึ้ น จากวิ ธี ก ารท าง
ประวัติศาสตร์ และวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล้าดับการ
พิจารณาเป็น 1-2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.3.1 วิธีการทางประวัติศาสตร์ 
  ชัยรัตน์  โตศิลา (2555: 19 -24) ได้อธิบายขั้นตอนของวิธีการทาง

ประวัติศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1) การก าหนดประเด็น/ ปัญหา/ เรื่องท่ีจะศึกษา 
      ผู้เรียนต้องก้าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะศึกษาอะไร สมัยไหน เพราะ

เหตุใด กล่าวคือ จะต้องมีการคิดถึงสมมติฐานหลักและตั้งค้าถามประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการ
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ตั้งค้าถามที่ดีจะน้าไปสู่การแสวงหาค้าตอบด้วยเหตุผล ในการก้าหนดประเด็นปัญหานั้นสิ่งจ้าเป็น
ส้าหรับผู้ศึกษาก็คือเขาจะต้องถามและตอบปัญหาดังต่อไปนี้ 

 1. อะไร จะศึกษากิจกรรมของมนุษย์ในด้านใด อาจเป็นด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง การปฏิสัมพันธ์ในสังคม ค้าถามนี้เป็นปัญหาในด้านกิจกรรม 

 2. ที่ไหน ผู้ศึกษาจะต้องระบุสถานที่หรือดินแดนที่สนใจจะศึกษา
ค้นคว้า เช่น ประเทศของข้าพเจ้าเอง จังหวัดของข้าพเจ้าเอง หรือสถานที่อ่ืนใดที่สนใจจะศึกษาค้าถาม
นี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ 

 3. ใคร ใครเป็นผู้ศึกษาสนใจ โดยอาจจะเป็นชาวจีน ชาวไทย 
บรรพบุรุษของข้าพเจ้า ค้าถามนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับด้านชีวประวัติ 
    4. เมื่อไหร่ สมัยหรือยุคใดที่ข้าพเจ้าสนใจจะศึกษา เช่น ก่อน
ประวัติศาสตร์ สมัยประชาธิปไตย ยุคมืด ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ค้าถามนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเวลา 
  ถ้าผู้ศึกษาสามารถระบุขอบเขตของปัญหาหรือประเด็นที่จะศึกษาให้ชัดเจนมากขึ้น
เพียงใดก็จะเป็นการช่วยให้สามารถศึกษาค้นคว้าในขั้นตอนที่สองได้อย่างมีทิศทางมากข้ึน ในทางการ
สอนสังคมศึกษานั้นโดยทั่วไปสามารถแบ่งการได้มาซึ่งหัวข้อหรือประเด็นในการศึกษาเป็น 2 ประเภท 
คือ ผู้สอนก้าหนดหัวข้อหรือประเด็นให้ผู้เรียน หรือผู้สอนก้าหนดแต่ขอบข่ายกว้าง ๆ แล้วให้ผู้เรียน
เสนอหัวข้อที่สนใจ แต่ทั้งนี้ หัวข้อหรือประเด็นที่จะศึกษาจะต้องอยู่ในขอบข่ายของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้สอนจะต้อง
พิจารณาความยากง่ายของหัวข้อหรือประเด็นที่จะศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และมีหลักฐานหรือ
แหล่งข้อมูลทีเ่พียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า 

2) การสืบค้น รวบรวม และจัดระบบหลักฐานหรือข้อมูลต่าง ๆ  
          หลังจากที่ได้ก้าหนดประเด็นหัวข้อได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือต้องหา
ข้อมูลเพ่ือที่จะได้ทราบสถานภาพความก้าวหน้าหรือเนื้อหาในหัวข้อนั้น ๆ การอ่านหนังสือจ้านวน
มากและดูบรรณานุกรมหรืออ้างอิงในหนังสือนั้นดูจะช่วยให้สร้างเครือข่ายทางความรู้ในประเด็นที่จะ
ศึกษาได้ง่ายขึ้น ผู้เรียนต้องเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาที่มีอยู่หลากหลาย
ประเภท ทั้งหลักฐานชั้นต้น (Primary source) และหลักฐานชั้นรอง (Secondary source) ให้
ได้มากท่ีสุด 

3) การวิเคราะห์ วิพากษ์ และตีความหลักฐาน 
      เป็นการตรวจสอบหลักฐานด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือประเมินคุณค่าของ

หลักฐานว่าน่าเชื่อถือเพียงใด โดยแบ่งเป็น 2 วิธี คือ  
  1 . การวิพ ากษ์ ภ ายนอก  เป็ น กรรมวิ ธี ใน การตรวจสอบ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่แท้จริงของข้อมูล โดยจะท้าการตรวจสอบเวลา สถานที่ ชื่อผู้แต่งหรือ
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ผู้เขียน ความมุ่งหมายของผู้เขียน และจะต้องหาค้าตอบว่าข้อมูลหรือหลักฐานนั้นถูกท้าขึ้นเมื่อไร ที่
ไหน เพราะเหตุใด และโดยใคร 
  2. การวิพากษ์ภายใน เป็นกรรมวิธี ในการตรวจสอบสืบหา
ความหมาย ความน่าเชื่อถือได้ในเนื้อหาของข้อมูลโดยอาศัยหลักฐานเกี่ยวกับผู้เขียน เวลา สถานที่ 
พยายามค้นหาความหมายของศัพท์ที่ผู้เขียนใช้ว่าหมายถึงอะไร ข้อความน่าเชื่อถือเพียงใด ผู้เขียนมี
เหตุจูงใจอะไร มีวิธีการด้าเนินงานอ้างหลักฐานถูกต้องหรือไม ่ 
 ในการวิพากษ์หลักฐานทั้งการวิพากษ์ภายนอกและภายในต้องอาศัย
ความช้านาญและฝึกฝน โดยเน้นที่ให้ผู้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่อความน่าเชื่อถือ ความเที่ยงตรงแม่นย้า 
แนวคิดแทรก ทัศนคติ ความเชื่อ การช้าระในหลักฐานประเภทต่าง ๆ เท่านั้น 

4) การสังเคราะห์และผูกเรื่องจากหลักฐาน 
      การน้าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงในอดีตผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์

และการตีความจากหลักฐานต่าง ๆ มาผสมผสานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน เพ่ือที่จะอธิบายประเด็นปัญหาหรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งการสังเคราะห์ที่ดีต้องมาจากการวาง
โครงเรื่องและตั้งสมมติฐานที่ชัดเจน ความสามารถของผู้ศึกษาในการวิเคราะห์และตีความหลักฐาน 
ความสามารถในการสรุปเรื่อง และการอธิบายอย่างเที่ยงธรรม และความสามารถเชิงวรรณศิลป์ใน
การเรียบเรียงน้าเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องกัน  

5) การน าเสนอ 
       การจัดระเบียบข้อเท็จจริงแล้วน้าเสนอประเด็นทางประวัติศาสตร์ให้

น่าสนใจ มีความต่อเนื่อง และมีความเป็นจริงมากที่สุด การน้าเสนออาจอยู่ในรูปแบบของการเขียน 
การบอกเล่า ซึ่งต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษา ตลอดจนอ้างอิงหลักฐานอย่างมีเหตุผลซึ่งจะท้าให้เป็น
ผลงานทางประวัติศาสตร์มีคุณค่าและมีความหมาย   

 
2.2.4 วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล าดับการ

พิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 (The Systematic Approach of 1st -/2nd -/ and 3rd – Order 
Document) Drake และ Brown (2003) 
   ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 24-28) ได้อธิบายว่า วิธีการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล้าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 (The Systematic 
Approach of 1st -/2nd -/ and 3rd – Order Document)  นั้ น  Drake and Brown (2003) ได้
ส้ารวจนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนการสอนของครูประวัติศาสตร์ ได้ข้อค้นพบว่า
ครูสอนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะใช้หลักฐานชั้นต้นทั้งในส่วนที่เป็นเอกสารและรูปภาพโดยน้ามาใช้ 2 
แนวทาง ได้แก่ การใช้หลักฐานชั้นต้นเพียงหลักฐานเดียว และการใช้หลักฐานชั้นต้นที่มีความ
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หลากหลายเป็นแนวทางในการศึกษาประวัติศาสตร์ ครูส่วนหนึ่งจะใช้หลักฐานชั้นต้นหลักฐานเดียวใน
การศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะส่งเสริมนักเรียนได้รับข้อมูลจากการ
น้าเสนอของครูได้ นอกจากนี้ครูส่วนใหญ่จะมีการจัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นที่มีความหลากหลายเพื่อให้
นักเรียนได้ค้นพบข้อมูลที่ครูนั้นทราบอยู่แล้วด้วยตนเอง ในแนวทางท่ี 2 นี้มีความซับซ้อนและเกี่ยวพัน
กันกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบจิ๊กซอว์และเทคนิคกระบวนการกลุ่ม เนื่องจากความ
หลากหลายของแหล่งข้อมูลจะน้าไปสู่หัวข้อทางประวัติศาสตร์ในห้องเรียน โดยที่แนวทางที่ 2  
ในการศึกษาประวัติศาสตร์นั้น Joan (2001) ได้น้าเสนอแนวทางท่ีครูควรด้าเนินการ ดังนี้ 

1. ควรเลือกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอายุเหมาะสม 
2. ครูควรมีความมั่นใจในการเลือกหลักฐานที่สามารถจะอ่านได้และมีการเรียบ

เรียงอย่างเหมาะสม 
       3. ครูควรมีพ้ืนความรู้ในการช่วยนักเรียนแปลความหมายจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ 
       4. ครูควรจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการศึกษาหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ 

5. ครูควรสร้างเป้าหมายและแรงจูงใจในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
     เหตุผลที่ผู้สอนควรใช้หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนการ

สอนประวัติศาสตร์นั้น เนื่องจากจะเป็นการช่วยให้บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่าง
ตื่นตัว ซึ่งครูควรใช้ค้าถามเพ่ือเป็นสาเหตุที่น้าไปสู่การอ่านและตรวจสอบหลักฐานชั้นต้นทาง
ประวัติศาสตร์แก่ผู้เรียน วัตถุประสงค์ของแนวทางในการศึกษาดังกล่าวนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
มีมุมมองเชิงบวกในท้ายที่สุดซึ่งจะเป็นการช่วยในการสืบสอบทางประวัติศาสตร์และการตีความทาง
ประวัติศาสตร์แก่ผู้เรียน 

   จากวิธีการในการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วนั้นจะช่วยให้มี
การน้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามครูควรพิจารณาวิธีการ 
3 ซึ่งจะช่วยในการศึกษาหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ โดยที่ได้มีการค้นพบจากบัณฑิต นักศึกษา 
และครูในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ว่าวิธีการดังกล่าวนี้สามารถท้าให้ผู้สอนประสบความส้าเร็จในการ
สอนประวัติศาสตร์ วิธีการที่ 3 นี้ คือ วิธีการในการสืบสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งครอบคลุม
ขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ล้าดับที่  1 (First-Order 
Documents) การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้าดับที่ 2 (Second-Order Documents) 
และการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้าดับที่ 3 (Third-Order Documents) (Drake & 
Brown, 2003)  
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 Drake and Brown (2003: 465-470) ได้กล่าวว่า วิธีการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบนี้มีเป้าหมายในการเตรียมการเริ่มต้นให้กับครูประวัติศาสตร์ในการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้ครูสามารถออกแบบ
การสอนเพ่ือพัฒนาความรู้ทั้งในด้านเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และสมรรถภาพในการคิดทาง
ประวัติศาสตร์ให้กับผู้เรียน โดยเป็นการน้าเสนอเก่ียวกับวิธีการเชิงระบบในการใช้หลักฐานขั้นต้น โดย
มุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ วิธีการเชิงระบบนี้มีความสอดคล้องกับการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือการปฏิบัติดีเลิศในศาสตร์ทางด้านการสอน  วิธีการดังกล่าวนี้ออกแบบครอบคลุม
ล้าดับขั้นตอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้าดับที่ 1 (First-Order 
Documents) การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้าดับที่ 2 (Second-Order Documents) 
และการพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้าดับที่ 3 (Third-Order Documents) วิธีดังกล่าว
จัดเป็นแนวทางเชิงระบบส้าหรับครูเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้
ได้มีครูและนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนได้น้าวิธีการเชิงระบบดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และได้ข้อค้นพบว่า วิธีการดังกล่าวช่วยสร้างให้ผู้เรียนได้เกิดการคิดอย่างระมัดระวังในการใช้หลักฐาน
ชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ โดยที่หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์สามารถหาได้จากหนังสือและใน
อินเตอร์เน็ต ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ช่วยให้ผู้เรียนได้มีความคิดในการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
ใกล้เคียงกับนักประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ และ
ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงหลักฐานทางประวัติศาสตร์จาก 1 หลักฐานไปสู่หลักฐานทางประวัติศาสตร์
อ่ืน ๆ ได้อย่างเชื่อมโยง ทั้งนี้ นักวิชาการทางประวัติศาสตร์มีความเชื่อว่าวิธีการศึกษาหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์และสามารถที่จะ
พัฒนาความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน 

ค้าศัพท์ที่ใช้เป็นขอบเขตของวิธีการนี้ใช้ค้าว่าล้าดับ (Order) ซึ่งผู้พัฒนาวิธีการ
ดังกล่าวตระหนักว่าค้าดังกล่าวไม่มีความหมายในเชิงปฏิบัติการที่ชัดเจนส้าหรับครูในการน้าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์เพ่ือพัฒนาความรู้และความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ของ
ผู้เรียน ทว่าวิธีการดังกล่าวสามารถน้าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม การตัดสินใจน้าวิธีการดังกล่าวไปใช้นี้ขึ้นอยู่กับความรู้ในเนื้อหาและหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ของผู้สอน 

ขั้นตอนของวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล้าดับ
การพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 Drake and Brown (2003: 467-468) ได้น้าเสนอล้าดับขั้นตอนของ
วิธีการการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล้าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 
และ 3 ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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 1 . ก าร พิ จ ารณ าห ลั ก ฐ าน ท างป ระวั ติ ศ าสต ร์ ล้ าดั บ ที่  1(First-Order 
Documents) ขั้นตอนนี้ผู้สอนต้องเป็นผู้จัดเตรียมหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญจ้านวน 1 
ชิ้น โดยที่ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความส้าคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวซึ่งต้องเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ขาดไม่ได้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ในประเด็นนั้น  ๆ ทั้งนี้ผู้สอนจะใช้
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการจัดการเรียนการสอน และผู้สอนจะเป็นผู้น้า
ในการอภิปรายหลักฐานดังกล่าว โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นอิสระซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้ใช้ค้าถามทั้ง
ปลายเปิดและปลายปิดแก่ผู้เรียน ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนจะต้องไม่มีอคติในการใช้หลักฐานดังกล่าว 
 2. การพิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้ าดับที่  2 (Second-Order 
Documents) เป็นการใช้หลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์จ้านวนที่เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือน้ามาใช้ในการ
สนับสนุนหรือท้าทายหลักฐานในล้าดับที่ 1 โดยผู้สอนควรใช้หลักฐานประมาณ 3-5 ชิ้น โดยที่อาจจะ
เป็นหลักฐานเอกสาร ภาพ หรือสิ่งประดิษฐ์ ในการด้าเนินการในล้าดับนี้มีเป้าหมาย 2 ประการ ได้แก่ 
เพ่ือสนับสนุนแนวคิดที่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษาหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ในล้าดับที่ 1 
เพราะฉะนั้นล้าดับที่ 2 จะมีความเกี่ยวข้องกับล้าดับที่ 1 ทั้งนี้เป้าหมายดังกล่าวมีเพ่ือให้ผู้เรียนได้
อภิปรายอันจะน้าไปสู่ความแตกต่างทางความเข้าใจเกี่ยวกับอดีตที่พวกเขาได้พิจารณาจากวิธีการใน
ล้าดับที่ 2 ที่เป็นการสนับสนุนหรือท้าทายข้อค้นพบจากล้าดับที่ 1  
 3 . การ พิ จารณ าหลั กฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ล้ าดั บที่  3 (Third-Order 
Documents) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนเป็นผู้จัดหาหลักฐานชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ด้วยตนเอง โดย
ผู้สอนจะเป็นผู้อธิบายถึงแหล่งข้อมูลของหลักฐานชั้นต้นที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับหัวข้อ  ประเด็น 
หรือแนวคิดในการอภิปรายในชั้นเรียนที่ผู้เรียนจะต้องไปค้นคว้าและจัดหา อาทิ ภาพถ่าย จดหมาย 
บทความในหนังสือพิมพ์ เรื่องเล่าจากบุคคล อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าว จะเป็นการ
ส่งเสริมประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นล้าดับที่ 3 จะเป็นการใช้
หลักฐานชั้นต้นที่ผู้เรียนเป็นผู้จัดเตรียมเป็นส้าคัญ ทั้งนี้ การค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐานของผู้เรียน
ในล้าดบัที่ 3 จะต้องมีความสัมพันธ์กับหลักฐานที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ในล้าดับที่ 1  
 สรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนแบบ DACIR ได้พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์แนว
ทางการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการทางประวัติศาสตร์และแนวทางการจัดการเรียนการสอนตาม
วิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเรียงล้าดับการพิจารณาเป็น 1 - 2 และ 3 
(Drake & Brown, 2003) เกิดเป็นหลักการของกระบวนการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
วัตถุประสงค์ของกระบวนการการเรียนการสอน และขั้นตอนของการเรียนการสอน ซึ่งผู้วิจัยได้น้า
ขั้นตอนการเรียนการสอนมาใช้กับงานวิจัยแต่ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียน 
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       2.2.5 วัตถุประสงค์และหลักการพื้นฐานของกระบวนการเรียนการสอน DACIR 
   กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียน (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 131)  
   ชัยรัตน์ โตศิลา (2555: 130) ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอน DACIR 
โดยมีหลักการพื้นฐานส้าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
    1.  ในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนฝึก
ตั้งสมมติฐานไว้เป็นกรอบความคิดเพ่ือเชื่อมโยงค้าถามที่ผู้เรียนต้องการหาค้าตอบกับวิธีการค้นคว้า
ข้อมูลมาตอบค้าถามนั้นได้ตรงตามประเด็นที่ตั้งไว้ 
    2.  การจัดเตรียมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของครูเพ่ือน้ามาใช้ใน
การศึกษาและอภิปรายประเด็นทางประวัติศาสตร์มีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนการสอน
และส่งเสริมทักษะในการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของผู้เรียนเพ่ือน้ามาใช้ในการเรียนการ
สอน 
    3. การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับประเด็น
ทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้มีการ
ปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดมุมมองและแนวคิดทาง
ประวัติศาสตร์ที่กว้างขวางมากขึ้น 
    4. การให้ผู้ เรียนได้ ใช้ความคิดในการวิพากษ์หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในประเด็น   ต่าง ๆ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีความหลากหลายที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ศึกษาจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ใช้ทักษะการคิดในระดับต่าง  ๆ ในการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ 

   5.  การให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติในการแสวงหาข้อเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร์ โดยการสืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และสังเคราะห์ข้อมูลช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้พัฒนาความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยงข้อความรู้ได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล จนน้าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์ 
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       2.2.6 ขั้นตอนการเรียนการสอน DACIR 
           กระบวนการเรียนการสอน DACIR เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์
ของผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการสอน ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 131-133)  
 
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR  

 

ขั้นตอน 
การเรียนการสอน 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 1  
อภิปรายเพื่อก้าหนด
ประเด็นศึกษา 

เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับเหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์ที่จะน้าไปสู่การ
ก้ า ห น ด ค้ า ถ า ม ส้ า คั ญ  ก า ร
ตั้ งสมมติฐาน การก้ าหนดกรอบ
เนื้อหาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
และการศึ กษาเนื้ อหาสาระ เพื่ อ
น้ า ไ ป สู่ ก า ร ศึ ก ษ า ห ลั ก ฐ า น
ประวัติศาสตร์ที่ผู้ เรียนต้องศึกษา
ค้นคว้าและตรวจสอบ 

    1. ผู้ ส อนยกตั วอย่ าง เหตุ ก ารณ์ ท าง
ประวัติศาสตร์ที่ท้าให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย 
    2. ผู้ สอนให้ ผู้ เรียนฝึกตั้ งค้ าถามจาก
เห ตุ ก ารณ์ ท างป ระวัติ ศ าสต ร์ที่ ผู้ ส อน
ยกตัวอย่าง 
    3. ผู้ สอน ใช้ค้ าถามกระตุ้ น ให้ ผู้ เรียน
ตั้งสมมติฐานเพื่อตอบค้าถามส้าคัญที่ผู้เรียน
ก้าหนดขึ้น อันเป็นการน้าไปสู่การก้าหนด
กรอบแนวทางที่ผู้ เรียนต้องศึกษา ค้นคว้า 
และตรวจสอบต่อไป 
    4. ผู้ สอนมอบหมายให้ ผู้ เรี ยนศึกษา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานซึ่ง
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ต้อง
ศึกษาจากเอกสารหรือหนังสือท่ีผู้สอนแนะน้า 
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR (ต่อ) 

 

ขั้นตอน 
การเรียนการสอน 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นที่ 2  
ขั้นวิเคราะห์หลักฐาน
หลัก 

ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญจ้านวน 1 ช้ิน 
เพื่อให้ผู้เรียนอภิปรายในบริบทต่าง ๆ  

    1.  ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส้าคัญซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษา จ้านวน 1 
ช้ิน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
    2.  ผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายหลักฐาน
ช้ันต้นทางประวัติ ศาสตร์ ในประ เด็นที่
เกี่ยวกับผู้เขียนหรือแหล่งที่มา ช่ือเรื่อง วันที่ 
ชนิดของเอกสารสาระส้าคัญของเอกสาร 
และวัตถุประสงค์ของผู้เขียนและอคติของ
ผู้เรียน 

ขั้นที่ 3  
ขั้ น เป รี ย บ เที ย บ
ข้อมูล 

ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นหรือ
ช้ันรองทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่ศึกษา
จ้านวน  
2 - 3 ช้ิน  

    1.  ผู้สอนจัดเตรียมหลักฐานช้ันต้นและ
หรือหลักฐานช้ันรองทางประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่
ศึกษาจ้านวน 2-3 ช้ิน ที่มีเนื้อหาสนับสนุน
และเนื้อหาที่แตกต่างจากหลักฐานในข้ันตอน
ที่ 2 เพื่อให้ผู้เรียนศึกษา 
   2. ผู้ เรียนร่วมกันวิเคราะห์และตีความ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละช้ินใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เขียนหรือแหล่งที่มา ช่ือ
เรื่อง วันท่ี ชนิดของเอกสาร สาระส้าคัญของ
เอกสาร  
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR (ต่อ) 

 

ขั้นตอน 
การเรียนการสอน 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์และอคติของผู้เขียนที่สัมพันธ์กับ
ประเด็น/บริบททางประวัติศาสตร์ 
   3 .  นั ก เรี ยน เป รี ยบ เที ยบข้ อมู ลขอ ง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์แต่ละช้ินตาม
ประเด็นท่ีได้วิเคราะห์และตีความกับหลักฐาน
ในขั้นตอนท่ี 2 
   4.   นักเรียนน้าเสนอผลการเปรียบเทียบ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากข้อค้นพบในขั้นตอนนี้ กับ
ข้ อค้ นพบที่ ได้ จากหลักฐาน ช้ันต้ นทาง
ประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นที่ 4  
ขั้นปฏิสัมพันธ์กับ
หลักฐาน
ประวัติศาสตร ์

ผู้เรียนค้นคว้าและจัดเตรียมหลักฐาน
ช้ันต้นหรือช้ันรองทางประวัติศาสตร์
ที่มีความสัมพันธ์กับหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ในขั้นตอนที่  2 โดย
น้ามาวิเคราะห์และตีความเพื่อน้าไปสู่
การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้จากข้อค้นพบ
ที่ 2 และ 3 

    1.  ผู้ เรียนเป็นผู้ค้นคว้าและจัดเตรียม
ห ลั ก ฐ าน ช้ั น ต้ น แ ล ะ ห รื อ ช้ั น รอ งท า ง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในขั้นตอนท่ี 2 
    2.  ผู้เรียนน้าหลักฐานทางประวัติศาสตรท์ี่
ได้ ค้ นคว้าและจัด เตรียมด้ วยตน เองมา
วิเคราะห์และตีความในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ผู้เขียนหรือแหล่งที่มา ช่ือเรื่อง วันท่ี ชนิดของ
เอ ก ส า ร  ส า ร ะ ส้ า คั ญ ข อ ง เอ ก ส า ร 
วัตถุประสงค์และอคติของผู้เขียนที่สัมพันธ์
ประเด็น/บริบททางประวัติศาสตร์   
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR (ต่อ) 

 

ขั้นตอน 
การเรียนการสอน 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

       3. ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อ เท็ จจริ งต่ าง ๆ  ที่ ได้กับข้อค้นพบใน
ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 เพื่อตอบสมมติฐาน 

ขั้นที่ 5  
ขั้นน้าเสนอข้อค้นพบ 

ผู้เรียนน้าเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพื่อ
ตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลมีความ
ต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง 
โดยน้าเสนอทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิด
สนับสนุนและแนวคิดที่ขัดแย้งกับ
แนวคิดหลัก 

     1. ผู้เรียนออกแบบแนวทางการน้าเสนอ
เรื่องราวที่ศึกษาอย่างมี เหตุผล มีความ
ต่อเนื่องและมีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดย
น้าเสนอทั้งข้อมูลที่เป็นแนวคิดสนับสนุนและ
แนวคิดที่ขัดแย้งกับแนวคิดหลัก ในลักษณะ
ของแผนผังกราฟิกหรือเส้นเวลา 
    2.  ผู้เรียนน้าเสนอเรื่องราวท่ีศึกษา 
    3.  ผู้เรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อ เท็ จจริ งต่ าง ๆ  ที่ ได้กับข้อค้นพบใน
ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 เพื่อตอบสมมติฐาน 
    4.  ผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ ยวกับ
ข้อสรุปที่เกี่ยวกับประเด็นทางประวัติศาสตร์
ที่ได้ศึกษา 
    5.  ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์การเรียนรู้ที่
ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน 

 
  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น้ากระบวนการเรียนการสอนแบบ DACIR ที่ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก้าหนดประเด็นศึกษา ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐาน
หลักขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์ และขั้นที่ 5 ขั้น
น้าเสนอข้อค้นพบ (ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 131-133) โดยมาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษาสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด้าเนินชีวิตในสังคม โดยปรับกระบวนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือส่งเสริมการวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าสื่อของผู้เรียน 
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3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ 

3.1.1 งานว้ิจัยภายในประเทศ  
                 สุนทร พรหมวงศา (2553) ได้ท้าการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการใช้และการ

รู้เท่าทันสื่ออินเตอร์เน็ตตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดหนองบัวล้าภ ู
ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต  ด้านการแสวงหาความรู้บน
อินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียวนอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดหนองบัวล้าภูจ้าแนก
ตามสถานภาพด้านเพศ พบว่าโดยภาพรวมและรายด้านนักเรียนมีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต ไม่
แตกต่างกันผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจังหวัดหนองบัวล้าภู จ้าแนกตามสถานที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่โดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการแสวงหา
ความรู้เพียงด้านเดียวที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิตินักเรียนมีการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต
ตามการรับรู้ของนักเรียนเกือบทุกด้านอยู่ในระดับมากยกเว้นด้านการสร้างสรรค์สื่อ เพียงด้านเดียวที่
อยู่ในระดับปานกลางผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่ออินเตอร์เน็ตตามการรับรู้ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดหนองบัวล้าภูจ้าแนกตามเพศพบว่าโดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกันผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตตามการรับรู้ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดหนองบัวลาภู จ้าแนกตามสถานที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่โดย
ภาพรวมและรายด้านด้านการเข้าถึงสื่อและด้านการประเมินค่าสื่อแตกต่างกันอย่างมีนัยส้า คัญทาง
สถิติ ส่วนด้านอ่ืนเกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 ยกเว้นด้านการ
สังเคราะห์สื่อไม่มีความแตกต่างกัน 

 
     อุลิชษา ครุฑะเสน (2556) ได้ท้ าการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อของแกนน้าเยาวชน โดยด้าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลส้าคัญ (key informants) 
ผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนน้าเยาวชน แบ่งออกเป็น 2  ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยส่งเสริม ทั้งนี้ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนน้าเยาวชน      
มี 3  ปัจจัย ได้แก่ 1)การคิดวิจารญาณ 2) ความตระหนักในอิทธิพลของสื่อ และ 3) การรู้เท่าทัน
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ตนเอง ส่วนปัจจัยส่งเสริมที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนน้าเยาวชนพบว่ามี 4 ปัจจัย ได้แก่ 1) กลุ่ม
เพ่ือนและกลุ่มครู 2) การเปิดรับสื่อสร้างสรรค์และการใช้สื่อและเทคโนโลยีสื่ออย่างสร้างสรรค์ 3) การ
อ่านและ4) สุนทรียภาพส้าหรับองค์ประกอบกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อของแกนน้าเยาวชน พบว่า
มี 4  องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กระบวนทัศน์การเรียนรู้ 2) ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ 3) การออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย การเรียนรู้เชิงรุก กระบวนการกลุ่มและการวิเคราะห์อภิปราย
แลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วม การใช้สื่อที่ เหมาะสมในกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลายและบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต บรรยากาศการเรียนรู้
แนวนอน 4) ความต่อเนื่องในกระบวนการเรียนรู้แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อของ
แกนน้าเยาวชน จากผลการศึกษา พบว่ามี 4 แนวทาง ดังนี้ 1) แนวทางการฝึกคิดวิจารณญาณ         
2)  แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลของสื่อ 3)  แนวทางการเรียนรู้จากกระบวนการผลิตสื่อ และ 
4) แนวทางการรู้เท่าทันตนเอง 
 
     กวิสรา ทองดี (2557) ได้ท้าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
โดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริงเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาส้าหรับเด็กและเยาวชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการรู้เท่าทันสื่อและส้ารวจความต้องการชุดฝึกแบรมแบบผสานความจริง 
เพ่ือหาคุณภาพของสื่อชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริง เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริง  ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าคะแนนและระดับการรู้เท่าทันสื่อส่วนใหญ่มีระดับการรู้เท่าทันสื่อในระดับที่ 1 รองลงมา
คือ การรู้เท่าทันสื่อในระดับที่ 2 และมีความต้องการเรียนรู้จากสื่อชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริงใน
ระดับมาก ส้าหรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ส่วนความพึง
พอใจของผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจมากท่ีสุด สรุปได้ว่า การพัฒนาระดับความรู้เท่าทันสื่อ โดยใช้ชุด
ฝึกอบรมแบบผสานความจริง เรื่องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา ส้าหรับเด็กและเยาวชนมีคุณภาพดีมาก 
สามารถน้าไปใช้ได้จริง  
 
    มาริษา สุจิตวนิช (2558) ได้ท้าการวิจัย เรื่องการรู้เท่าทันสื่อประโยชน์และการ
น้าไปใช้ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษา
ประโยชน์ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของนักศึกษาและ 2) ศึกษาการน้าไปใช้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อของ
นักศึกษา  ประชากรของการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่
เรียนเกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ” เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด ที่สร้างและ
พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 
ผลการวิจัยมีดังนี้ ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ  นักศึกษามีความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่ อ โดยรวมมี
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คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.84 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.38 ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ 
โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.45 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 86.63 และประโยชน์ใน
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการน้าไปใช้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ  โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
      ปกรณ์ ประจัญบาน และอนุชา กอนพ่วง (2558) ได้ท้าการวิจัยและพัฒนาแบบ
วัดทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนาแบบวัดทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 39 ในปีการศึกษา 2557 ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดทักษะการรู้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จ้าแนกออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบประเมินมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
จ้านวน 25 ข้อ และชุดที่ 2 ข้อสอบสถานการณ์ จ้านวน 25 ข้อ รวม 50 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 5 คน โดยมีความตรงเชิงเนื้อหาทุกข้อ 
ผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนเพ่ือหาค่าความยาก อ้านาจจ้าแนกและความเที่ยงพบว่า มีค่าความยาก
และค่าอ้านาจจ้าแนกตามเกณฑ์ทุกข้อมีค่าความเที่ยงในระดับสูง และสร้างเกณฑ์การประเมินผล 4 
ระดับ ได้แก่ ระดับดีมาก ระดับด ีระดับพอใช้ และระดับปรับปรุง 

  3.2. งานวิจัยต่างประเทศ 

           Hobbs (2003) ได้ท้าการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะต่าง ๆ ที่เพ่ิมข้ึน
จากหลักสูตร การรู้เท่าทันสื่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรในการพัฒนา
ทักษะทาง วิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เกรด 11) ในประเทศอังกฤษ  โดย
เปรียบเทียบคะแนน ก่อน-หลัง (pretest - posttest) นักเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เรียนหลักสูตรการ
รู้เท่าทันสื่อกับกลุ่มที่ไม่เรียนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งใช้แบบวัดที่ปรับปรุงมาจากแบบวัดทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อของ Quin and McMahon (1995) ซึ่งมีลักษณะคาถามแบบปลายเปิดและแบบ
เลือกตอบ โดยวัด 8 ตัวแปร คือ การระบุแนวคิดหลักของเรื่อง การระบุรายละเอียดของเรื่อง การ
เขียนถ่ายทอดเนื้อหาที่ได้อ่าน ดู หรือฟัง การวิเคราะห์เทคนิคการสร้างสื่อ การวิเคราะห์จุดเด่นของ
เรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหาที่ขาด หายไป การวิเคราะห์ความเหมือนความแตกต่างของเนื้อหา และการ
ระบุวัตถุประสงค์ของสื่อที่มีต่อ ผู้รับสื่อ ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มที่เรียนหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ มี
ทักษะเพ่ิมข้ึนทุกตัวแปรอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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            Buckingham (2005) ได้รวบรวมงานวิจัยของศูนย์การศึกษาเด็กเยาวชน
และ สถาบันสื่อทางการศึกษา (Ofcom) แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ
ของ เด็กและวัยรุ่น (The Media Literacy of Children and Young People) จากข้อสันนิฐานที่
เชื่อว่า เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันมีการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อมากกว่าในอดีต  และยังมีมากกว่า
พ่อแม่ของพวกเขาเอง โดยใช้วิธีการวิจัยภาคสนาม (Field research) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Observational research) โดยศึกษาจากพฤติกรรมการใช้สื่อ 4 ประเภท ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อ
วิทยุ สื่ออินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในการศึกษาครั้งนี้ Ofcom ได้นิยามค้าว่า การรู้เท่าทัน
สื่ อ  (Media Literacy) ว่าประกอบไปด้วยความสามารถของผู้ รับสารใน  3 มิติด้ วยกัน  คือ 
ความสามารถในการเข้าถึงสื่อและเนื้อหาสาร (Access) ความสามารถในการท้าความเข้าใจกับเนื้อหา
สาร (Understand) และความสามารถในการสร้างเนื้ อหาเพ่ือสื่อสาร  (Create) ในบริบทที่
หลากหลาย โดยผลของการศึกษาเก่ียวกับความสามารถท้ัง 3 ด้านของเด็กวัยรุ่น เป็นดังนี้  

           1) ความสามารถในการเข้าถึงสื่อและเนื้อหาสาร  (Access) พบว่า เด็กมี
ความสามารถในการเข้าถึงทุกสื่อที่มีเนื้อหาสารตรงกับความต้องการ รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงเนื้อหา
ที่ไม่ตรงกับความต้องการได้ โดยเด็กและวัยรุ่นสามารถจะเข้าถึงสื่อโทรทัศน์เพ่ือให้ได้ประโยชน์ตรง
ตามความต้องการ (Functional Literacy) โดยกลุ่มเด็กโตที่เริ่มเข้าสู่วันรุ่นจะสามารถเลือกและ
ตัดสินใจด้วยตนเองในการเข้าถึงเนื้อหาจากสื่อโทรทัศน์  โดยสามารถรู้ตารางการออกอากาศของ
สถานีโทรทัศน์ที่มีรายการที่ตนชื่นชอบและตระหนักรู้ถึงกฎเกณฑ์การใช้ทางด้านเทคนิค (Regulatory 
Mechanism) และระบบการแนะน้า (Systems of guidance)  

            2) ความสามารถในการท้าความเข้าใจกับเนื้ อหารายการโทรทัศน์ 
(Understanding) ซึ่งเป็นความสามารถในการจัดการเพ่ือสร้างความเข้าใจกับเนื้อหาสารจากสื่อ
โทรทัศน์ที่รับเข้ามา โดยผลการศึกษา พบว่า เด็กและวัยรุ่นมีความเข้าใจในภาษาของโทรทัศน์ 
(Television Language) หรือเข้าใจความหมายต่าง ๆ จากภาพที่ได้เห็น สามารถแยกแยะความ
แตกต่างระหว่างเรื่องที่แต่งขึ้น สร้างหรือจินตนาการขึ้นจากภาพในโทรทัศน์ เช่น ละครกับความเป็น
จริงในสังคม (ข่าวสารคดี) (Representation and reality) ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการทางความคิด
และพัฒนาการทางสังคมที่เติบโตไปตามช่วงวัย รวมทั้งยังสามารถท้าการตัดสินอย่างวิพากษ์วิจารณ์ 
(Critical judgment) เกี่ยวกับความรุนแรงที่มาจากเนื้อหาสารทางโทรทัศน์  นอกจากนั้นเด็กยัง
สามารถสรุปลักษณะแรงจูงใจของการกระท้าของตัวละครต่าง ๆ ที่แสดงออกมาได้ว่าสิ่งที่ตัวละครพูด
กับความหมายที่ซ่อนอยู่มีความแตกต่างกันโดยใช้รูปแบบและความสามารถของการรู้เท่าทันสื่อ 
นอกจากนี้ เด็กยังสามารถผสมผสานและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดและการเล่าเรื่อง  
(Point of view and narrative) ข้ามผ่านระหว่างสื่อต่าง ๆ ได้ เช่น ความสัมพันธ์ของหนังสือ เกมส์ 
และภาพยนตร์ในเรื่องแฮรี่ พอตเตอร์ ตอนห้องแห่งความลับ (Harry Potter and the chamber of 
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the Secrets) อีกทั้งเด็ก ๆ ยังมีความรู้เข้าใจถึงแรงแรงจูงใจของผู้ผลิตละคร (Soap opera) ว่าการ
เล่าเรื่องให้ยืดเยื้อออกไปก็เพ่ือต้องการให้คนติดตามดูต่อไป และยังมีความสนใจว่ารายการโทรทัศน์
ถูกผลิตขึ้นอย่างไร สามารถตัดสินประเมินคุณภาพของการแสดง ฉาก และสิ่งต่าง ๆ ที่สร้างหรือ
ตกแต่งขึ้นได้3) ความสามารถในการสร้างเนื้อหาเพ่ือสื่อสาร (Create) เป็นความสามารถที่ส่วนใหญ่
จะพบในการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต โดยผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
เรื่องความรู้เท่าทันสื่อในเด็กอาจจะเป็นกลวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการปิดกั้นหรือการป้องกัน  
(Blocking or filtering)  

 
  Potter (2005) ได้ท้าการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง การรู้เท่าทัน

สื่อ พบว่า ทักษะการอ่านออกเขียนได้ เป็นทักษะหนึ่งที่จะน้าไปสู่ การรู้เท่าทันสื่อ กล่าวคือ ทักษะ
การอ่านเปรียบได้กับเครื่องมือในการสะสมเพ่ิมพูนพ้ืนฐานความรู้ของแต่ละบุคคล คนที่มีทักษะการ
อ่านออกเขียนได้ในระดับสูงจะสามารถเรียนรู้และท้าความเข้าใจสื่อได้ดี ท้าให้มีระดับการอ่านสื่อออก
ได้สูงตามไปด้วย (มีระดับ Media Literacy สูง) คนเหล่านั้นจะสามารถเข้าใจในเนื้อหาสื่อได้ดี และมี
การตัดสินใจที่ดีขึ้นว่าจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อเนื้อหาจากสื่อเหล่านั้นได้มากน้อยเพียงใด  ไปจนถึง
สามารถในการใช้สื่อเพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของตนเองได้  

 

         3.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน DACIR 

   ชัยรัตน์ โตศิลา (2555) ได้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์มาบูรณาการร่วมกับวิธีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบโดย
เรียงล้าดับการพิจารณาเป็น 1-2 และ 3 ของ Drake and Brown (2003) เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนการสอนที่
พัฒนาขึ้นเรียกว่า DACIR ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก้าหนด
ประเด็นศึกษา (the discussion on the issue of the study) ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก 
(the analysis of the essential primary evidence) ขั้นที่ 3 ขั้นอภิปรายเปรียบเทียบข้อมูล (the 
comparison of data) ขั้นที่ 4 ขั้นสืบค้น ตีความและเชื่อมโยงข้อค้นพบ ( interaction with the 
historical evidence) และขั้นที่ 5 ขั้นน้าเสนอข้อค้นพบหรือน้าเสนอผลงาน (the report the 
finding or presentations) คุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนซึ่งพิจารณาจากผลของการ
ทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีดังนี้ ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียน
หลังเรียนจากกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
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นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียน
จากกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น มีพัฒนาการไปในทางที่ดีขึ้น นักเรียนสามารถก้าหนด
ค้าถามส้าคัญ ตั้งสมมติฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบ ตีความหลักฐาน และเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือน้าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบของเส้นเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  ยุทธศิลป์ แปลนนาค (2559) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ (DACIR) ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและ
ความสามารถในการตั้งค้าถามส้าคัญทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์
ที่มีต่อทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถในการตั้งค้าถามส้าคัญทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณทางประวัติศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงขึ้นอย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถในการตั้งค้าถามส้าคัญทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์สูงขึ้นอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
          ทีฆกุล ค้างาม (2560: 121 -122) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลของกระบวนการ
เรียนการสอน DACIR ที่มีต่อการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  
2) เปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย
กระบวนการเรียนการสอน DACIR ก่อนและหลังการทดลอง และ3) เปรียบเทียบการเรียนรู้มโนทัศน์
ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนDACIR 
กับกลุ่มที่เรียนด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 28 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน  DACIR มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2) นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ได้รับกระบวนการเรียนการสอน DACIR มีการ
เรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ3) นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ
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เรียนการสอน DACIR มีการเรียนรู้มโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์หลังเรียนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบปกติ อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
           ณรงค์ฤทธิ์  ศักดิ์แสน (2560: 134-135) ได้ศึกษาผลของการใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแดคีร์ที่มีต่อการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์  2) เปรียบเทียบการเข้าถึง
ความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ 3) ศึกษาเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่  4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์และ 4) 
เปรียบเทียบเจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) การเข้าถึงความรู้สึกทาง
ประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการ
สอนแดคีร์หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  2) การเข้าถึงความรู้สึกทางประวัติศาสตร์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3) เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่4ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับสูง 4) เจตคติต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 

จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อจะเห็นได้ว่าในภาพร่วมส่วนใหญ่จะพบ
งานวิจัยเชิงส้ารวจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ผลดีผลเสียผลกระทบหรือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาแบบ
วัดที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์ วิจารณ์สื่อและน้าสื่อไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะพบเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในจ้านวนไม่มากและจาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่เน้น
การวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอน ที่ 1 ขั้นอภิปราย
เพ่ือก้าหนดประเด็นที่ศึกษา ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก ขั้นตอนที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบ
ข้อมูล ขั้นตอนที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และขั้นตอนที่ 5 ขั้นน้าเสนอผลงาน 
(ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555: 130-133) เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์และศึกษาข้อมูล
จากหลักฐานที่หลากหลายประเภทซึ่งเป็นพ้ืนฐานส้าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการรู้เท่าทันสื่อได้
เช่นกัน 
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บทที ่3  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มีต่อ
การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) โดยใช้แผนการวิจัย Non - randomized Control - Group Pretest Posttest Design 
แบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลังทดลอง มีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 
กรุงเทพมหานครที่ก้าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of 
Analysis) ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามล้าดับขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
  1.  การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.  การออกแบบการวิจัย 
  3.  ขอบเขตของการวิจัย 
  4.  การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
  6.  การด้าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  7.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
   8.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  9.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 

การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือใช้

เป็นข้อมูลและแนวทางในการด้าเนินการวิจัย  ดังนี้ 

 1.  ศึกษาเอกสาร วารสาร ต้ารา ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเก่ียวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาและการรู้เท่าทันสื่อ 

 2.  ศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 สาระหน้าที่พลเมืองและ

สาระเศรษฐศาสตร์ 
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 3.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อความส้าคัญ ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ ข้อมูลประเด็นส้าคัญ

จากสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต วารสาร โซเชี่ยลมีเดีย เป็นต้นเพ่ือเป็นข้อมูลใน

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 4.  ศึกษาเอกสาร ต้ารา งานวิจัย เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย หลักการวัดและประเมินผลการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาเพ่ือน้ามาใช้ออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยเพ่ือเป็น

แนวทางในการสร้างแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ 

 

การออกแบบการวิจัย 

 ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มีต่อการรู้เท่าทัน
สื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร ที่ก้าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้ใช้การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) แผนการ
วิจัยแบบ Non - randomized Control - Group Pretest Posttest Design โดยมีรูปแบบดังแสดง
ในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แบบแผนการวิจัย 
 

Group Pre - test Experiment Post - test 
C T1 X T2 

E T1 -X  T2 

 
 C แทน กลุ่มทดลอง 
 E แทน กลุ่มควบคุม 
 X แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอน DACIR 
 -X แทน การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ 
 T1 แทน การวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนการทดลอง 
 T2 แทน การวัดการรู้เท่าทันสื่อหลังการทดลอง 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 1.  ประชากร 

      ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ
คอนเวนต์ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชารต์ ที่มีการใช้หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกัน  

2.  กลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ที่ก้าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 จ้านวน 11 ห้องเรียน ใที่มีการจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ 
คือมีนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน อยู่ในห้องเดียวกันโดยใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
สุ่ม มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
Grade 6/1 เป็นกลุ่มทดลองโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน  DACIR จ้านวน 30 คนนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 Grade 6/2 เป็นกลุ่มควบคุมโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ         
จ้านวน 30 คน 
 

การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

         ในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก้าหนดให้มีเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อเป็นแบบวัดชนิดอัตนัย จ้านวน 2 ฉบับ แบ่งเป็น
แบบวัดก่อนเรียน 1 ฉบับ และแบบวัดหลังเรียน 1 ฉบับ ซ่ึงมีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 

1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด้าเนินชีวิตใน
สังคมและสาระเศรษฐศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

2.  ศึกษาองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่จะน้ามาใช้เป็นเกณฑ์การวัดแบบวัด      
การรู้เท่าทันสื่อโดยการวัดการรู้เท่าทันสื่อ มีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบย่อยดังนี้  

2.1 การเปิดรับสื่อ      
2.2 การเข้าใจสื่อ   
2.3 การวิเคราะห์สื่อ   
2.4 การประเมินค่าสื่อ   

          2.5 การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์  
           3.  ศึกษาแนวทางการสร้างแบบวัดและเกณฑ์การวัดการรู้เท่าทันสื่อ  
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 4.  น้าสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด้าเนินชีวิตในสังคม สาระเศรษฐศาสตร์ แนวทางการสร้างแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ
มาสร้างแบบวัดตามองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบอัตนัยจ้านวน 10 ข้อย่อย  
โดยข้อสอบแต่ละข้อมีคะแนนรวมองค์ประกอบละ 3 คะแนนมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบแบบอัตนัยกับองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ 

 

การรู้เท่าทันสื่อ 

องค์ประกอบ 
จ านวน
ข้อสอบ 
Tryout 

จ านวน 
ข้อสอบ 
ที่ใช้จริง
ก่อนเรียน 

จ านวน 
ข้อสอบ 
ที่ใช้จริง
หลังเรียน 

ข้อ 
ค าถาม 

ที ่
คะแนนเต็ม 

คะแนน
รวม 

1. การเปิดรับสื่อ 
ป ระ เด็ น ก า รป ระ เมิ น สื่ อ
เกี่ยวกับการระบุประเภทของ
สื่อช้ินที่ 1 ข้อที่ 1.1 และสื่อ
ช้ินท่ี 2   ข้อที่ 1.3 
ป ระ เด็ น ก า รป ระ เมิ น สื่ อ
เกี่ ย วกับ เนื้ อหาสื่ อ ช้ินที่  1      
ข้อที่ 1.2และสื่อช้ินที่ 2 ข้อที่ 
1.4       

3 1 1 1.1 0.5 

3 

3 1 1 1.2 1 
3 1 1 1.3 0.5 

3 1 1 1.4 1 

2.การเข้าใจสื่อ  
ป ร ะ ด็ น ก า ร ป ร ะ เมิ น สื่ อ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ข้อที่ 2.1 
ข้อคิดเห็น ข้อที่ 2.2  
การโน้มน้าวใจ ข้อท่ี 2.3 

3 1 1 1 1 

3 
3 1 1 1 1 

3 1 
 
1 1 1 

3. การวิเคราะห์สื่อ  3 1 1 1 3 3 

4. การประเมินค่าสื่อ  3 1 1 1 3 3 

5. การใช้สื่อให้เกิดประโยชน ์ 3 1  1 1 3 3 

จ านวนข้อสอบ 30 10 1 5   

รวมคะแนนทั้งหมด 15 15 
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 5.  สร้างเกณฑ์การให้คะแนนการรู้ เท่าทันสื่อ  ในงานวิจัยฉบับนี้ ผู้ วิจัยได้น้ า
องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อที่ได้ข้อสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมบทที่ 2 มาเป็นกรอบแนวคิด
หลักในการสร้างประเด็นการวัดและก้าหนดเกณฑ์พฤติกรรมของผู้เรียนมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 
ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 6 เกณฑ์การให้คะแนนการรู้เท่าทันสื่อ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 การเปิดรับสื่อ 
- ระบุประเภทของสื่อช้ินท่ี 1 และชิน้ท่ี 2 (ใช้ข้อค้าถามข้อที่ 1.1 และ 1.3) 
- สรุปเนื้อหาส้าคญัของสื่อช้ินท่ี 1 และชิ้นที่ 2 (ใช้ข้อค้าถามที่ 1.2 และ 1.4) 
คะแนน / ความหมาย เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนน 

3 
ด ี

ระบุประเภทและเนื้อหาของสื่อได้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

2 
พอใช้ 

ระบุประเภทและเนื้อของสื่อได้ถูกต้องส่วนมาก  

1 
ปรับปรุง 

ระบุประเภทและเนื้อหาของสื่อได้อย่างถูกต้องบางส่วน  

0 
ไม่ด ี

ไม่สามารถระบุประเภทและเนื้อหาของสื่อได้ถูกต้องครบถ้วน 

องค์ประกอบท่ี  2 การเข้าใจสื่อ 
- ระบุสาระส้าคัญของสื่อ (ใช้ข้อค้าถามที่ 2.1)  
- ระบุเป้าหมายของสื่อ (ใช้ข้อค้าถามที่ 2.2)  
- สรุปวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในเนื้อหาของสื่อ (ใช้ข้อค้าถามที่ 2.3) 
คะแนน / ความหมาย เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนน 

3 
ด ี

ระบุสาระส้าคญัที่สื่อน้าเสนอ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในเนื้อหาของสื่อประเภท
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

2 
พอใช้ 

ระบุสาระส้าคญัที่สื่อน้าเสนอ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในเนื้อหาของสื่อประเภท
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องส่วนมาก 

1 
ปรับปรุง 

ระบุสาระส้าคญัที่สื่อน้าเสนอ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในเนื้อหาของสื่อประเภท
ต่าง ๆ ได้ถูกต้องบางส่วน  

0 
ไม่ด ี

ไม่สามารถระบสุาระส้าคญัที่สื่อน้าเสนอ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในเนื้อหาของ
สื่อประเภทต่าง ๆ ได ้
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ตารางที่ 6 เกณฑ์การให้คะแนนการรู้เท่าทันสื่อ (ต่อ) 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การวิเคราะห์สื่อ  
- การแยกแยะ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การโน้มน้าวใจที่ปรากฏในสื่อ (ใช้ข้อค้าถามที่ 3) 
คะแนน / ความหมาย เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนน 

3 
ด ี

แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ข้อมูลชวนเช่ือโน้มน้าวจูงใจจากการน้าเสนอของสื่อ
ประเภทต่าง ๆ  ได้อยา่งถูกต้องครบถ้วน 

2 
พอใช้ 

แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ข้อมูลชวนเชื่อโน้มน้าวจูงใจ จากการน้าเสนอของสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องส่วนมาก 

1 
ปรับปรุง 

แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  ข้อมูลชวนเช่ือโน้มน้าวจูงใจจากการน้าเสนอของสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ได้ถูกต้องบางส่วน  

0 
ไม่ด ี

ไม่สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ข้อมลูชวนเช่ือโน้มน้าวจูงใจจากการน้าเสนอ
ของสื่อประเภทต่าง ๆ ได ้

องค์ประกอบท่ี 4 การประเมินค่าสื่อ 
- การระบคุวามน่าเชื่อของข้อมูลจากสื่อและบอกเหตผุลประกอบ (ใช้ข้อค้าถามที่ 4) 
คะแนน / ความหมาย เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนน 

3 
ด ี

การตัดสินใจเชื่อหรือไม่เช่ือข้อมูลจากสื่อประเภทตา่งๆและบอกเหตผุลประกอบความ
น่าเชื่อถือได้ถูกต้องสมเหตสุมผล 

2 
พอใช้ 

การตัดสินใจเชื่อหรือไม่เช่ือข้อมูลจากสื่อประเภทตา่งๆและบอกเหตผุลประกอบความ
ความน่าเชื่อถือได้เป็นส่วนมาก 

1 
ปรับปรุง 

การตัดสินใจเชื่อหรือไม่เช่ือข้อมูลจากสื่อประเภทตา่งๆและบอกเหตผุลประกอบความ
ความน่าเชื่อถือได้บางส่วน 

0 
ไม่ด ี

ไม่สามารถตัดสินใจเชื่อหรือไม่เช่ือข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆและบอกเหตุผลประกอบ
ความความน่าเชื่อถือและสรุปองค์ความรู้ได ้
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ตารางที่ 6 เกณฑ์การให้คะแนนการรู้เท่าทันสื่อ (ต่อ) 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ 
- การอธิบายความรู้ที่เป็นประโยชน์น่าเชื่อถือในชีวิตประจ้าวันและสังคม (ใช้ข้อค้าถามข้อที่ 5)  
คะแนน / ความหมาย เกณฑ์บ่งชี้การให้คะแนน 

3 
ด ี

อธิบายการน้าความรู้ที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือเชื่อมโยงกับชีวิตประจ้าวันและ
สังคมส่วนรวมได้ครอบคลุมทุกประเด็น 

2 
พอใช้ 

อธิบายการน้าความรู้ที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือเชื่อมโยงกับชีวิตประจ้าวันและ
สังคมส่วนรวมได้แตไ่ม่ครอบคลมุทุกประเด็น 

1 
ปรับปรุง 

 อธิบายการน้าความรู้ที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลที่น่าเชื่อถือเชื่อมโยงกับชีวิตประจ้าวันและ
สังคมส่วนรวมได้แตไ่มส่มเหตุสมผล 

0 
ไม่ด ี

ไม่สามารถอธิบายการน้าความรู้ที่เป็นประโยชน์จากข้อมูลที่น่าเชื่อถอืเช่ือมโยงกับ
ชีวิตประจ้าวันและสังคมส่วนรวมได้ 

 

 6. สร้างเกณฑ์เพ่ือประเมินระดับคุณภาพการรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียนโดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 7 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 7 เกณฑป์ระเมินระดับคุณภาพการรู้เท่าทันสื่อ 

 
คะแนนเฉลี่ย ระดับการรู้เท่าทันสื่อ 
2.50 - 3.00 ดีมาก 

1.50 - 2.49 ด ี
1.00 – 1.49 พอใช้ 

ต่้ากว่า 1.00 ต่้า 

 
 7.  น้าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อทั้ง 2 ฉบับให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
และเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   7.1 ควรเลือกสื่อที่หลากหลายประเภท น้าเสนอในประเด็นที่สนับสนุนและ
แตกต่างกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
   7.2 ควรมีความชัดเจนในการตั้งค้าถาม ค้าถามที่ถามผู้เรียนต้องไม่ก้ากวม
และสอดคล้องกับองค์ประกอบของการวัดการรู้เท่าทันสื่อ 
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   7.3 ควรเลือกสื่อที่น้ามาใช้ในแบบวัดให้มีความชัดเจน ด้านรูปภาพข้อความ 
บอกแหล่งที่มาของข้อมูลและมีเนื้อหาที่น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 8.  น้าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อทั้ง 2 ฉบับที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ท่าน 
ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2) ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด
และประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องและความตรงของเนื้อหา (Content Validity) แล้วหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ดังนี้ 
                      +1 หมายถึง ข้อค้าถามสอดคล้องกับความสามารถที่ต้องการวัด 
      0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค้าถามสอดคล้องกับความสามารถที่ต้องการวัด 
     -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค้าถามไม่สอดคล้องกับความสามารถที่ต้องการวัด 
     ค่าดัชนีความสอดคล้องทั้ง 2 ฉบับของแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) มีค่าเท่ ากับ 0.67 -1.00 ซึ่ งค่าตั้ งแต่  0 .50 ขึ้นไปถือว่ามีความ
สอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 
     นอกจากนี้ผู้เชียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะที่สามารถสรุปได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
   8.1 ปรับข้อค้าถามให้ชัดเจน ไม่ก้ากวม 
   8.2 สื่อที่น้าเสนอควรมีรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน 
   8.3 ข้อค้าถามควรมีประเด็นที่สัมพันธ์กับสื่อที่น้ามาใช้ในแบบวัดการรู้เท่า
ทันสื่อ 
                  9.  น้าแบบวัดการรู้ เท่ าทันสื่อทั้ ง 2 ฉบับไปทดลองใช้  (Tryout) กับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก้าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้อง 6/3  ห้อง 6/4 โรงเรียน
เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จ้านวน 60 คน ที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษาซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่า
ความยากง่าย (p) ของแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อโดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และ
หาค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ของแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อโดยใช้เกณฑ์ 0.20 ขึ้นไปพบว่าแบบวัดการรู้เท่า
ทันสื่อฉบับที่ 1 มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.60 และฉบับที่ 2 อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.65 ซึ่ง
ข้อสอบมีระดับที่ค่อนข้างยากถึงปานกลาง  และมีค่าอ้านาจจ้าแนก (r) ฉบับที ่1 เท่ากับ  0.20 - 0.55 
ฉบับที ่2 เท่ากับ เท่ากับ 0.20 - 0.60 ถือว่าข้อสอบมีคุณภาพดีสามารถใช้วัดการรู้เท่าทันสื่อได้ 
 10.  หาค่าความเที่ยงของความสอดคล้องระหว่างผู้ตรวจให้คะแนน (inter-rater 
reliability) โดยผู้วิจัยได้น้าแบบวัดที่น้าไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ้านวน 30 คนไปให้
ผู้ตรวจจ้านวน 2 คน ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน โดยก่อนตรวจผู้วิจัยได้
อธิบายเกี่ยวกับแนวการตอบค้าถามและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อให้กับผู้ตรวจทั้งสองคนเข้าใจ
แล้วน้าผลคะแนนการตรวจให้คะแนนของผู้ตรวจทั้งสองคนมาค้าณวนหาค่าความเที่ยงของความ
สอดคล้องระหว่างผู้ตรวจให้คะแนน (inter-rater reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
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เพียร์สันพบว่าได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของคะแนนแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อระหว่างผู้ตรวจอยู่
ระหว่าง 0.81- 0.95 ซึ่งจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดี  
 11.  น้าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อทั้ง 2 ฉบับไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าฉบับที่ 1 มีค่า
เท่ากับ 0.71 ฉบับที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.76 ซึ่งถือว่ามีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
  12.  น้าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ทดสอบก่อนเรียน     
(Pre-test) กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยผู้วิจัยได้เลือกแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อฉบับที่ 1 เป็น
แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียนและแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อฉบับที่ 2 เป็นแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อหลัง
เรียน ปรากฏดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ค่าของการเปรียบเทียบค่า (t – test ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรู้เท่า
ทันสื่อก่อนเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มทดลองที่ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ 
DACIR กับกลุ่มควบคุมที่ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ 

 
    *ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 

จากตารางที่  8 ผลการวิเคราะห์ค่าของคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                   
การรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่ใช้กระบวน      
การเรียนการสอนแบบ DACIR  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.79 และ
กลุ่มควบคุมที่ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.95 สามารถสรุปได้ว่าคะแนนก่อนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มไม่มีความ
แตกต่างกันและไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติและพบว่าทั้ง 2 กลุ่มมีความเท่าเทียมกันก่อนเริ่มการทดลอง  

 

การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  

 เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  คือ แผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR และ ผู้วิจัยได้มีการหาคุณภาพของแผนหน่วยการเรียนรู้โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง n คะแนนเต็ม ก่อนเรียน 

  mean S.D. t 
กลุ่มทดลอง 30 15 8.58 1.79 0.60 
กลุ่มควบคุม 30 15 8.26 1.95  0.60 
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     แผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก้าหนดประเด็นศึกษา (The discussion on the issue of 
the study: D) ขั้นที่  2 ขั้นวิ เคราะห์ ประเด็นส้ าคัญ (The analysis of the essential media: A)        
ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (The comparison of data: C) ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่เกี่ยวข้อง 
(Interaction with the others media: I) และขั้นที่ 5 ขั้นน้าเสนอข้อค้นพบ (Report the finding: R) 
จ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยเรื่อง 1) ชี้น้าข่าวสาร 2) สถาณการณ์วัฒนธรรม และ           
3) รู้เท่าทันผู้ผลิตผู้บริโภค ใช้เวลาสอน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที        
รวมทั้งสิ้น 12 คาบเรียน ซึ่งแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR 
มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้  

1.  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด้าเนินชีวิตใน
สังคม  สาระเศรษฐศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

2.  ศึกษาเนื้อหาสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด้าเนินชีวิตในสังคมและ
สาระเศรษฐศาสตร์ที่จะน้ามาใช้จัดการเรียนการสอนร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน DACIR 
ประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ้าวัน วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผู้ผลิต
ผู้บริโภค จากนั้นน้าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 
  3.  ศึกษาองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบการวัดการ
รู้เท่าทันสื่อ แล้วน้ามาพิจารณาถึงความสัมพันธ์ร่วมกับกระบวนการเรียนการสอน DACIR พบว่ามี
ความสอดคล้องกัน 
  4.  ศึกษากระบวนการเรียนการสอน DACIR ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนการสอน 
ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก้าหนดประเด็นศึกษา ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์หลักฐานหลัก ขั้นที่ 3 ขั้น
เปรียบเทียบข้อมูล ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับหลักฐานประวัติศาสตร์และข้ันที่ 5 ขั้นน้าเสนอข้อค้นพบ 
จากนั้นผู้วิจัยประยุกต์กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการสอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 อภิปรายเพ่ือก้าหนดประเด็นศึกษา (D)  ขั้นที่ 2 ขั้น
วิเคราะห์ประเด็นส้าคัญ  (A) ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (C) ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่
เกี่ยวข้อง (I) ขั้นที ่5 ขั้นน้าเสนอข้อค้นพบ (R) 

 5.  น้าเป้าหมาย มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง 
วัฒนธรรม และการด้าเนินชีวิตในสังคมและสาระเศรษฐศาสตร์ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และขั้นตอนการสอน
ของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่พิจารณาร่วมกับองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อ มาท้าการ
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เขียนแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาจ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ดังตารางที่ 10 โครงสร้างแผนหน่วย
การจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

 
ตารางที่  9 ความสอดคล้องของสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 กับเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 

หน่วย
ที ่
 

หน่วยการเรียนรู้ มาตราฐานการเรียนรู/้ตัวชี้วัด เนื้อหา จ านวน
ชั่วโมง 

1 ช้ีน้าข่าวสาร ส 2.1  ตัวช้ีวัดที่ 5  
ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์
ต่างๆในชีวิตประจา้วันเลือกรับและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้
เหมาะสม 

1. แหล่งข้อมูล ข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ  
2. ประโยชน์จากการติดตามข้อมลูข่าวสาร 
เหตุการณ ์
3. หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูลขา่วสาร 

4 

2 สถานการณ์
วัฒนธรรม 

ส 2.1 ตัวช้ีวัดที่ 1  
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ต าม ก าล เวล าแ ล ะ ธ้ า ร งรั ก ษ า
วัฒนธรรมอันดีงาม  

 1.ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม 
2. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตาม
กาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย 
3. แนวทางการธ้ารงรักษาวัฒนธรรมไทย 

4 

3 รู้เท่าทันผูผ้ลติ
ผู้บริโภค 

ส 3.1 ตัวช้ีวัดที่ 1  
อธิบายบทบาทของผู้ผลติ 
ที่มีความรับผิดชอบ 
ส 3.1 ตัวช้ีวัดที่ 2  
อธิบายบทบาทของผู้บริโภค 
ที่รู้เท่าทัน 

1. บทบาทของผู้ผลิตที่มีคณุภาพ   
2. ประโยชน์ของการผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพ 
3. คุณสมบตัิของผู้บรโิภคที่ด ี
4. พฤติกรรมของผู้บรโิภคที่บกพรอ่ง 
5. คุณค่าและประโยชน์ของผู้บรโิภคที่
รู้เท่าทันท่ีมีต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม 

4 
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ตารางที่ 10 โครงสร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ท่ี หน่วยที่ 
/คาบที ่

การจัดการการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการ DACIR 

การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบปกติ 

เวลา 
(คาบ) 

1 ทดสอบการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียน 1 
1 หน่วยที่   1  ชี้น าข่าวสาร เร่ืองแหล่งข้อมลูข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 4 
 1 

 
 
 

ขั้นที่  1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนด
ประเด็นที่ศึกษา  
- อภิ ป ราย เกี่ ย วกั บ แห ล่ งข้ อมู ล
ข่าวสารและร่วมกันก้าหนดประเด็น
ศึกษาเรื่องประโยชน์ของเครื่องดื่มใน
ชีวิตประจ้าวัน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- กิจกรรม“โคนันน้อยตามรอยสื่อ”  

 

2 2 ขั้นที่  2 วิ เคราะห์ประเด็นส าคัญ  
(สื่อชิ้นที่1) 
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลจากสื่อที่ผู้สอนน้าเสนอซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา 
เกี่ ย วกั บแหล่ งที่ ม า  ส าระส้ าคัญ 
วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเนื้อหา
ที่มีนัยแอบแฝง  

ขั้นสอน 
- กิจกรรม “รู้จักแรกทายทักสื่อ 
        
 
 

1 

2 3  ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูล   
(สื่อชิ้นที่ 2)        
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย 
ตีความ วิเคราะห์สื่อ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา เกี่ยวกับแหล่งที่มา 
สาระส้าคัญ วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง 
และเนื้อหาท่ีมีนัยแอบแฝงทีมีประเด็น
ที่แตกต่างหรือสนับสนุนกับสื่อช้ินท่ี 1 

ขั้นสอน 
- วิดิทัศนเ์รื่อง Choose  
- วิดิทัศนเ์รื่อง การรู้เท่าทันสื่อ 
- กิจกรรม “สาระจากสื่อ 
 

1 
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ตารางที่ 10 โครงสร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

สัปดาห์ท่ี หน่วยที่ 
/คาบที ่

การจัดการการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการ DACIR 

การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบปกต ิ

เวลา 
(คาบ) 

3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพนัธ์กับสื่อที่
เกี่ยวข้อง  
- เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่ ได้ จากการวิ เคราะห์และ
ตีความข้อเท็จจริงจากสื่อในขั้นตอนนี้
กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และ
ตีความข้อเท็จจริงจากสื่อในขั้นตอนที่ 
2 ขั้นวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญ และขั้น
ที่ 3 
ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 
ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 
- น้าเสนองานมีการจดบันทึกการ
น้าเสนอลงในสมุดกิจกรรม 

ขั้นสรุป 
- น้าเสนองานโดยผู้ฟังทุกคนมีการ
จดบันทึกการน้าเสนอลงในสมุด
กิจกรรม“Media literacy เด็กไทย
ใส่ ใจสื่ อ” และมีการตั้ งประเด็น
ค้าถามจากแต่ละกลุ่มที่น้าเสนอ 

1 

3 หน่วยที่  2 สถานการณ์วัฒนธรรม เร่ือง วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง 4 

3  1 
 
 
 
 

ขั้นที่  1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนด
ประเด็นที่ศึกษา  
- อภิปรายเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและ
ร่วมกันก้าหนดประเด็นศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมไทยท่ีเปลี่ยนไป 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- วีดิทัศน์ Thailand land of smile 
เวลา 3 นาที จากกระทรวงการท่อง
เทียว 
 

1 

4 2  
 
 
 
 

ขั้นที่  2 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ  
(สื่อชิ้นที่1) 
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ข้อมูลจากสื่อที่ผู้สอนน้าเสนอซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา 
เกี่ยวกับแหล่งที่ มา สาระส้าคัญ 
วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และเนื้อหา
ที่มีนัยแอบแฝง 

ขั้นสอน 
- วีดิทัศน์เรื่อง ลืมวัฒนธรรมไทย 
- ความส้าคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
ทีเ่ปลี่ยนไป 
 

1 
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ตารางที่ 10 โครงสร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

สัปดาห์ท่ี หน่วยที่ 
/คาบที ่

การจัดการการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการ DACIR 

การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบปกต ิ

เวลา 
(คาบ) 

4  3 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูล   
(สื่อชิ้นที่ 2)        
- ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกัน
อภิปราย ตีความ วิเคราะหส์ื่อ ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา 
เกี่ยวกับแหล่งท่ีมา สาระส้าคญั 
วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง และ
เนื้อหาท่ีมีนัยแอบแฝงทีมีประเด็น
ที่แตกต่างหรือสนับสนุนกับสื่อช้ิน
ที่ 1 

ขั้นสอน 
- การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 
 
 
 

1 

5  4 
 
 
 

ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพนัธ์กับสื่อที่
เกี่ยวข้อง  
- เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และ
ตีความข้อเท็จจริงจากสื่อในขั้นตอน
นี้กับข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 2 ขั้น
วิเคราะห์ประเด็นส้าคัญ และขั้นที่ 
3ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล 

ขั้นสรุป 
- น้าเสนองานโดยผู้ฟังทุกคนมีการ
จดบันทึกการน้าเสนอลงในสมุด
กิจกรรม“Media literacy เด็กไทย
ใส่ใจสื่อ” และมีการตั้งประเด็น
ค้าถามจากแตล่ะกลุ่มที่น้าเสนอ 
 

1 

5  4  ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ 
- น้าเสนองานมีการจดบันทึกการ
น้าเสนอลงในสมุดกิจกรรม 

 1 
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ตารางที่ 10 โครงสร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

สัปดาห์ท่ี หน่วยที่ 
/คาบที ่

การจัดการการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการ DACIR 

การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบปกติ 

เวลา 
(คาบ) 

5 หน่วยที่ 3 รู้เท่าทันผู้ผลิตผู้บริโภค  เร่ือง บทบาทของผู้ผลิตและบทบาทผู้บริโภค 4 
5 1 ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก าหนด

ประเด็นที่ศึกษา  
- อภิ ป ราย เกี่ ย วกั บ แห ล่ งข้ อ มู ล
ข่าวสารและร่วมกันก้าหนดประเด็น
ศึกษาเรื่องค่านิยมผิวขาวในสังคมไทย 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
- โฆษณาผลิตภณัฑ์เครื่องดื่มเนเจอร์
กิ๊ฟ  
- บทบาทของผู้ผลิตและผู้บริโภค 
- หลักในการเลือกซื้อสินค้าและ
บริการ 

1 

6 2 ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ประเด็นส าคัญ  
(สื่อชิ้นที่1) 
- ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย 
ตีความ วิเคราะห์สื่อ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา เกี่ยวกับแหล่งที่มา 
สาระส้าคัญ วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง 
และเนื้อหาที่มีนัยแอบแฝงทีมีประเด็น
ที่แตกต่างหรือสนับสนุนกับสื่อช้ินท่ี 1 

ขั้นสอน 
- วีดิทัศน์ เรื่อง ฟ้ามีตา 
- วิดิทัศน์เรื่องหลักในการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการ 
 
 

1 

6 3 ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูล   
(สื่อชิ้นที่ 2)และ(สื่อชิ้นที่ 3) 

- ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย 
ตีความ วิเคราะห์สื่อ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา เกี่ยวกับแหล่งที่มา 
สาระส้าคัญ วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง 
และเนื้อหาที่มีนัยแอบแฝงทีมีประเด็น
ที่แตกต่างหรือสนับสนุนกับสื่อช้ินท่ี 1 

ขั้นสอน 
- บทบาทหน้าท่ีของผู้ผลิตผู้บรโิภค
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
บกพร่อง 

1 
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ตารางที่ 10 โครงสร้างแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

สัปดาห์ท่ี หน่วยที่/
แผนที่ 

การจัดการการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการ DACIR 

การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

แบบปกต ิ

เวลา 
(คาบ) 

6 3 ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูล   
(สื่อชิ้นที่ 2)และ(สื่อชิ้นที่ 3) 

- ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย 
ตีความ วิเคราะห์สื่อ ที่ เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา เกี่ยวกับแหล่งที่มา 
สาระส้าคัญ วัตถุประสงค์ ข้อเท็จจริง 
และเนื้อหาที่มีนัยแอบแฝงทีมีประเด็น
ที่แตกต่างหรือสนับสนุนกับสื่อช้ินท่ี 1 

ขั้นสอน 
- บทบาทหน้าท่ีของผู้ผลิตผู้บรโิภค
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
บกพร่อง 

1 

7 4 ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ  
- น้าเสนองานโดยผู้ฟังทุกคนมีการจด
บันทึกการน้าเสนอลงในสมุดกิจกรรม
“Media literacy เด็กไทยใส่ใจสื่อ” 

 1 

7 4 ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ  
- น้าเสนองานโดยผู้ฟังทุกคนมีการจด
บันทึกการน้าเสนอลงในสมุดกิจกรรม
“Media literacy เด็กไทยใส่ใจสื่อ” 

 1 

7 ทดสอบหลังเรียนการรู้เท่าทันสื่อ 1 
 

6.  น้าแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความสอดคล้องของจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระส้าคัญ 
เนื้อหาสาระ และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้แล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไข 

7.  น้าแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ซึ่งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สามารถสรุปได้ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

  7.1 ควรปรับปรุงสาระส้าคัญของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระหน้าที่
พลเมืองและสาระเศรษฐศาสตร์  

  7.2 ควรปรับปรุงจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้สะท้อน ความสามารถของผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสาระการเรียนรู้ 
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  7.3 ควรปรับปรุงการใช้ข้อค้าถามน้าเข้าสู่บทเรียนในขั้นอภิปรายเพ่ือก้าหนด
ประเด็นที่ศึกษา ให้เป็นค้าถามที่จุดประเด็นความสนใจให้กับผู้เรียน  
             7.4 ควรปรับปรุงสาระการเรียนรู้โดยสรุปประเด็นส้าคัญ ๆ ที่ผู้เรียนจะได้รับหลัง

การจัดการเรียนรู้ จากนั้นได้จัดท้าเอกสารประกอบการเรียนการสอน สมุดกิจกรรม “Media literacy 

เด็กไทยใส่ใจสื่อ” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้   

      7.5 ควรปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอน 
DACIR   ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้  

  7.6 ควรปรับปรุงแหล่งข้อมูลจากสื่อที่ใช้ในการศึกษาในขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์
ประเด็นส้าคัญและขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูลให้มีความหลากหลาย มีการน้าเนอข้อมูลที่ขัดแย้งกัน
เพ่ือกระตุ้นกระบวนการวิเคราะห์ประเมินค่าข้อมูลของผู้เรียน 

 8.  น้าแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษา จ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา ด้านวิธีสอน ด้านการวัดและประเมินตรวจสอบความถูกต้องและความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยมีประเด็นในการพิจารณา ดังนี้ 
   1) องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วนและมีความสัมพันธ์กัน
มีล้าดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
   2) สาระส้าคัญของหน่วยการเรียนรู้มีความถูกต้อง ครอบคลุมเนื้อหา และมี
ความชัดเจนสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนการสอน 
   3) จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรู้มีความชัดเจนสามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้ 
   4)  สาระการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
   5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีกระบวนการที่ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ใช้กระบวนการที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ 
   6) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อประเภท
ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย 
   7) สื่อที่น้ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สัมพันธ์กับสาระการ
เรียนรู้มีความหลากหลายและเชื่อมโยงหรือขยายการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   8) การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับตัวชี้วัด สาะส้าคัญ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ เ พ่ื อหาค่าดั ชนี ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
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   + 1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษามีความเหมาะสม 
      0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษามีความเหมาะสม 
    - 1 หมายถึง แน่ใจว่าแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาไม่มีความเหมาะสม 
ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC ) มีค่าเท่ากับ 0.59 - 0.95 
ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได ้
 9.  น้าแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาท่ีผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้แผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้  

  9.1 ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์กับตัวชี้วัด 
 9.2 ตรวจสอบความถูกต้องของค้าถาม และแนวค้าตอบให้ชัดเจน และแม่นย้า 
 9.3 ปรับปรุงข้อค้าถามในสมุดกิจกรรม “Media literacy เด็กไทยใส่ใจสื่อ” ควร

มีความชัดเจนว่าต้องการค้าตอบในลักษณะใดจากผู้เรียน 
 10.  น้าแผนหน่วยการเรียนรู้สั งคมศึกษาไปทดลองใช้  (Tryout) กับนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์และก้าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 โดยไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือปรับปรุงแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาให้มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  11.  น้าแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช้
เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

    

การด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด้าเนินการทดลองในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2561 กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จ้านวน 60 คน มีการด้าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

       1.  ขั้นเตรียมก่อนการเก็บข้อมูล ด้าเนินการสร้างเครื่องมือ คือ แบบวัดการรู้เท่า
ทันสื่อก่อนเรียนและหลังเรียน แผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 
DACIR แผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  

   2.  ขั้นด าเนินการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดการรู้เท่าทัน
สื่อก่อนเรียนเพ่ือตรวจสอบการรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียน จากนั้นน้าแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาโดย
ใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR  และแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียน
การสอนแบบปกติ ไปใช้สอนนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็น
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กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ้านวน 30 คน และกลุ่มควบคุม จ้านวน 30 คน  โดยท้า
การเรียนการสอน 12 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์  
        3.  ขั้นหลังจากการทดลองการจัดการเรียนรู้ หลังจากผู้วิจัยสอนครบทุกแผน
หน่วยการเรียนรู้ ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนกับผู้เรียนทั้งสองกลุ่มด้วยแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียน 
จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อน้ามาวิเคราะห์ผลต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
1. ตรวจสอบคุณภาพของแผนหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการ

สอน DACIR ด้วยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Context Validity) โดยการหาดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนและหลังเรียนดังนี้ 
 2.1 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Context Validity) โดยการหาดัชนีความ

สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 2.2 ตรวจสอบความยากง่าย (p) ของแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ 
 2.3 ตรวจสอบอ้านาจจ้าแนก (r) ของแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ 
 2.4 ตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อโดยใช้สูตรการ

หาความเชื่อมั่นสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ การวิจัย คือ การแปลผล       

การรู้เท่าทันสื่อโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (  )  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-
test) แบบไมเ่ป็นอิสระต่อกัน (Dependent) และแบบเป็นอิสระต่อกัน (Independent) 
 
 
 
 
 
 

x



  71 

 บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 

DACIR  ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ-
คอนเวนต์ ที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ชี้น้าข่าวสาร หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง สถานการณ์วัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง รู้เท่าทันผู้ผลิตผู้บริโภค ได้กลุ่มตัวอย่างมาโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนหน่วยการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ระบวนการเรียนการ
สอน DACIR และ 2) แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการวิจัยตามข้ันตอนและน้าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของตารางประกอบค้าอธิบายเป็นความเรียง  โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้   

  ตอนที่  1  ผลการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR  
   ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและ
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR และค่าขนาดอิทธิพล
ของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ทีมีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6   
   ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่าง
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับนักเรียนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบปกติ 
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ตอนที่  1  ผลการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้สังคม

ศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR  

 
ตารางที่  11 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรู้ เท่าทันสื่อของนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียน การสอน DACIR จ้าแนกตาม
รายองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบ 
ของการ 

รู้เท่าทันสื่อ 

คะแนน 
แต่ละองค์ประกอบ 

 
M 

 
S.D. 

 
ระดับ 

 
ล าดับที ่

1. การเปิดรับสื่อ  3   3.00 0.00 ดีมาก  (1) 

2. การเข้าใจสื่อ  3  3.00  0.00 ดีมาก (1) 
3. การวิเคราะห์สื่อ  3  2.53 0.50 ดีมาก  (3) 

4. การประเมินค่าสื่อ  3  2.40 0.49 ดี (4) 
5. การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์  3  2.73 0.44 ดีมาก (2) 
คะแนนรวมท้ังหมด 15     

เฉลี่ยรวมทั้งหมด  2.73 0.28 ดีมาก  

 
จากตารางที่  11 พบว่า การรู้ เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ ได้รับ         

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอน DACIR มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนในภาพรวม
อยู่ในระดับดีมาก (M = 2.73, S.D. = 0.28) และเมื่อพิจารณาตามรายองค์ประกอบ พบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนอยู่ ในระดับดีมาก 4 องค์ประกอบ โดยเรียงตามล้ าดับคะแนนได้ดั งต่ อไปนี้                     
ล้าดับที่  1 องค์ประกอบที่  1 การเปิดรับสื่อ (M = 3.00, S.D. = 0.00) และองค์ประกอบที่  2           
การเข้าใจสื่อ (M = 3.00, S.D. = 0.00) ล้าดับที่ 2 องค์ประกอบที่ 5 การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์                      
(M = 2.73, S.D. = 0.44) ล้าดับที่ 3 องค์ประกอบที่ 3 การวิเคราะห์สื่อ (M = 2.53, S.D. = 0.50) 
และล้าดับที่  4 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับดี คือ องค์ประกอบที่  4 การประเมินค่าสื่อ           
(M = 2.40, S.D. = 0.49)   
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ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังได้รับ     

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR และค่าขนาดอิทธิพลของ

กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6   

 
ตารางที่  12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการรู้ เท่าทันสื่อของนักเรียน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 
DACIR และค่าขนาดอิทธิพลของกระบวนการเรียนการสอน DACIR จ้าแนกตามรายองค์ประกอบ  

*p< .05, df =29 
 
 จากตารางที่  12 พบว่า การรู้ เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ ได้รับ          
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอน DACIR ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 และมีค่าขนาด
อิทธิพลของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่า Cohen s’d เท่ากับ 
1.75 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 โดยในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
ของการ 

รู้เท่าทันสื่อ 

คะแนน 
แต่ละ

องค์ประกอบ 

 ก่อนเรียน 
(N=30) 

  หลังเรียน 
(N=30) 

 

 
 

 
 
t 

 
 
p 

Effec
t size 

  M S.D.  ระดับ M S.D.  ระดับ 

1. การเปิดรับสื่อ 3 2.33 0.60 ด ี 3.00 0.00 ดมีาก 6.02* .000 1.21 
2. การเข้าใจสื่อ 3 2.16 0.74 ด ี 3.00 0.00 ดมีาก 6.11* .000 1.14 

3. การวิเคราะห์
สื่อ 

3 1.33 0.66 พอใช้ 2.53 0.50 ดมีาก 7.76* .000 2.01 

4. การประเมิน
ค่าสื่อ 

3 1.16 0.79 พอใช้ 2.40 0.49 ด ี 6.49* .000 1.79 

5. การใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน ์

3 1.56 0.56 ด ี 2.73 0.44 ดีมาก 9.86* .000 2.29 

คะแนนรวม
ทั้งหมด 

15          

เฉลี่ยรวมทั้งหมด  1.71 0.67 ดี 2.73 0.28 ดีมาก 13.27* .000 1.75 
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 องค์ประกอบที่  1 การเปิดรับสื่ออยู่ ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน    
(M=3.00, S.D.= 0.00) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน (M= 2.33, S.D.= 0.60) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีค่าขนาดอิทธิพล Cohen s’d เท่ากับ 1.21 
 องค์ประกอบที่  2 การเข้าใจสื่อ อยู่ ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน         
(M= 3.00 , S.D.= 0.00) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน  (M= 2.16, S.D.= 0.74) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีค่าขนาดอิทธิพล Cohen s’d เท่ากับ 1.14 
 องค์ประกอบที่  3 การวิเคราะห์สื่อ อยู่ในระดับดีมาก  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน    
(M= 2.53 , S.D.= 0.50) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน (M= 1.33, S.D.= 0.66) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีค่าขนาดอิทธิพล Cohen s’d เท่ากับ 2.01 
 องค์ประกอบที่  4 การประเมินค่าสื่อ  อยู่ ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียน        
(M= 2.40 , S.D.= 0.49) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน (M= 1.16, S.D.= 0.79) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีค่าขนาดอิทธิพล Cohen s’d เท่ากับ 1.79 
 องค์ประกอบที่ 5 การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ อยู่ในระดับดีมาก   มีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลัง
เรียน (M= 2.73, S.D.= 0.44) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน  (M= 1.56, S.D.= 0.56) อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และมีค่าขนาดอิทธิพล Cohen s’d เท่ากับ 2.29 
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ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ    

การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับนักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบปกติ 

 
ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษาแบบปกติ 
 

ผลการ
เรียนรู้ 

N คะแนนเต็ม 
ค่าเฉลี่ย 

�̅� 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
t P 

กลุ่มทดลอง 30 15 13.66 0.95 
7.77** .000 

กลุ่มควบคุม 30 15 10.88 1.71 

**p < .05 
 

 จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR  

มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (�̅� =13.66, S.D. = 0.95) สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคม

ศึกษาแบบปกติ (�̅� =10.88, S.D. =1.71) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 
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บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 

 การวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดย ใช้กระบวนการเรียนการสอน 
DACIR ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง Experimental 
Research โดยใช้แผนการวิจัย Pretest Posttest Control Group Design แบบสองกลุ่มวัดก่อน
และหลังทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย 4 ประการดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR 
2) เพ่ือเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR 3) เพ่ือศึกษาค่าขนาดอิทธิพลของ
กระบวนการเรียนการสอน DACIR ทีมีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพ่ือ
เปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาแบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาจ้านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  

 เครื่ อ งมื อที่ ใช้ ในการวิจั ย ได้ แก่  1) แผนหน่ วยการเรียนรู้ สั งคมศึกษาโดย                 
ใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR จ้านวน 3 หน่วยการเรียนรู้ ที่ผ่านการตรวจหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.59 - 0.95 ตามล้าดับถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้และ 2) แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียนและหลังเรียน จ้านวน 2 ฉบับ เป็นแบบทดสอบอัตนัย
ก่อนเรียนจ้านวน 10 ข้อและหลังเรียน จ้านวน 10 ข้อ  มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ     
0.67- 1.00  มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึ่งข้อสอบมีระดับที่ยากถึงพอใช้ได้ และมี
ค่าอ้านาจจ้าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.60 ถือว่าข้อสอบมีคุณภาพดีสามารถใช้วัดการรู้เท่าทันสื่อ
ได้ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.71 และ 0.76  ค่าความเที่ยงของความสอดคล้อง
ระหว่างผู้ตรวจให้คะแนน (inter-rater reliability) เท่ากับ 0.81- 0.95 ส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้าเนินการ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าทีแบบไม่
เป็นอิสระต่อกันและแบบเป็นอิสระต่อกัน  
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สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มี
ต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้  

1.  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 

2.  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดย
ใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ .05 

3.  ค่าขนาดอิทธิพลของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อของ
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมาก 

4.  การรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึ กษาโดยใช้ กระบวนการเรียนการสอน  DACIR มี คะแนน เฉลี่ ยสู งกว่ านั ก เรียนที่ ได้ รั บ                 
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
DACIR ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

 1.  การรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย
การรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลของค่าขนาด
อิทธิพลอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 ทั้งนี้สืบ
เนื่องมาจากแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้วิชา
สังคมศึกษาผ่านการใช้สื่ออย่างเป็นระบบ ฝึกฝนให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้อย่างมีเป้าหมาย โดยที่
กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกพิจารณา ระบุประเภทและแหล่งที่มาของ
สื่อ แยกแยะข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อ ประเมินและเสนอแนวทางการน้าความรู้ที่ได้จากสื่อไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันตามหลักการพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนการสอนที่ ชัยรัตน์ โตศิลา 
(2555: 130 - 131) เสนอไว้ว่า การที่ผู้เรียนได้สืบค้น วิเคราะห์ ตีความ และประเมินข้อมูลเป็น       
การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ความเข้าใจขึ้นได้ด้วยตนเอง สามารถน้าความรู้    
ไปใช้ ได้อย่ างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียน               
การสอน DACIR ที่ ยุทธศิลป์ แปลนนาค (2559) ทีฆกุล ค้างาม (2560: 123) และณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์
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แสน (2560) เสนอไว้ว่าการเรียนการสอนดังกล่าวฝึกให้ผู้เรียนได้ อ่าน ตั้งค้าถาม วิเคราะห์ ตีความ 
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างรอบด้านและมีวิจารณญาณ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงก่อน        
จะน้าข้อมูลมาสรุปเรียบเรียงในรูปแบบที่น่าสนใจและรู้เท่าทันการน้าข้อมูลไปใช้ได้อย่างหมาะสม  

 โดยขั้นตอนการสอนของกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวมีขั้นตอนการสอนทั้ง 5 
ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 อภิปรายเพ่ือก้าหนดประเด็นศึกษา (D) ผู้เรียนจะต้องอภิปรายข้อมูลหรือประเด็น
ส้าคัญที่สัมพันธ์กับเนื้อหาวิชาสังคมศึกษา เพ่ือน้าไปสู่การก้าหนดค้าถามส้าคัญการตั้งสมมติฐานการ
ก้าหนดกรอบเนื้อหาเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญ (A) ผู้สอน
จัดเตรียมข้อมูลหรือประเด็นส้าคัญ 1 ประเด็น เพ่ือให้ผู้ เรียนอภิปราย/วิเคราะห์  ขั้นที่  3 ขั้น
เปรียบเทียบข้อมูล (C) ผู้สอนจัดเตรียมข้อมูลหรือประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ก้าลังศึกษาจ้านวน  
2 - 3 ประเด็น เพ่ือให้ผู้ เรียนวิเคราะห์  ตีความและเชื่อมโยงข้อค้นพบดังกล่าวเพ่ือน้าไปสู่             
การเปรียบเทียบกับข้อค้นพบที่ได้จากขั้นที่ 2  ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่เกี่ยวข้อง (I) ผู้เรียน
ค้นคว้าและจัดเตรียมข้อมูลหรือประเด็นส้าคัญจากสื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับในขั้นตอนที่ 
2 โดยน้ามาวิเคราะห์และตีความเพ่ือน้าไปสู่การเชื่อมโยงความสัมพันธ์และขั้นที่ 5 ขั้นน้าเสนอข้อ
ค้นพบ (R) ผู้เรียนน้าเสนอเรื่องราวที่ศึกษาเพ่ือตอบสมมติฐานอย่างมีเหตุผลและอ้างอิงข้อเท็จจริง 
โดยน้าเสนอท้ังข้อมูลที่เป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดหลัก  

 จากขั้นตอนและกระบวนการเรียนการสอน DACIR ทั้ง 5 ขั้นตอน จะเห็นได้ว่า 
ผู้เรียนจะต้องพิจารณาสื่ออย่างเป็นกระบวนการ ผู้เรียนต้องศึกษาข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ         
ที่ผู้สอนจัดเตรียมให้รวมทั้งผู้เรียนจัดเตรียมมาด้วยตนเอง มีการใช้กระบวนการกลุ่มด้าเนินกิจกรรม
การตรวจสอบร่วมกับการวิเคราะห์ ประเมินข้อมูลและประเด็นส้าคัญจากสื่ออันน้าไปสู่การสรุปเพ่ือ
น้าไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมดังกล่าวได้มุ่งเน้นเพ่ือท้าความเข้าใจเนื้อหาที่สื่อน้าเสนอโดยบอกประเภท
ของสื่อและแหล่งที่มาของสื่อ ระบุสาระส้าคัญ  ค่านิยมที่สื่อน้าเสนอ การแยกแยะข้อเท็จจริงและ
ความคิดเห็น การตัดสินใจเชื่อหรือไม่ เชื่อข้อมูลรวมถึงการน้าความรู้ที่ เป็นประโยชน์มาใช้              
ในชีวิตประจ้าวัน เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมซึ่งสอดคล้องกับที่วรัชญ์ ครุจิต (2554) กล่าวถึง
แนวทางในการบูรณาการ การรู้เท่าทันสื่อเข้ากับการเรียนการสอน 10 ประการดังนี้  1) การให้
นักเรียนเคยชินกับการตั้งค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ที่ได้รับในแต่ละวันเพ่ือเป็นการสร้างนิสัย
แห่งการคิดวิเคราะห์ 2) การใช้การอภิปรายเพ่ือเป็นการฝึกให้นักเรียนแยกองค์ประกอบของสื่อ      
3) การให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากสื่อในหัวข้อต่าง ๆ 4) การอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์นิตยสาร 
หรืออินเทอร์เน็ตทีอ่ยู่ในกระแสความสนใจในขณะนั้นแล้ววิเคราะห์ และอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ 5) มี
การออกแบบการบ้านที่นักเรียนต้องใช้สื่อมากกว่าหนึ่งประเภทขึ้นไปในการค้นคว้าข้อมูล 6) ใช้สื่อ
ประกอบการสอนหลากหลายประเภท และเปรียบเทียบความแตกต่างทั้งความแตกต่างของเนื้อหา
จากสื่อแต่ละประเภท และข้อดีข้อด้อยในการน้าเสนอข้อมูลของสื่อแต่ละประเภท 7) ฝึกให้นักเรียน
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สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของเนื้อหาในสื่อนั้นได้ว่าเป็นคนกลุ่มใด และการน้า เสนอเนื้อหาในครั้งนี้ 
ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ และมีคนกลุ่มใดหรือไม่ที่อาจเสียประโยชน์ 8) ฝึกให้นักเรียนสามารถแยกแยะ
ความคิดเห็นและส่วนต่อเติมออกจากข้อเท็จจริงที่น้าเสนอในสื่อต่าง ๆ 9) ให้นักเรียนได้วิเคราะห์
เนื้อหาของสื่อเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจและเกี่ยวข้องกับหัวข้อของวิชาที่เรียนและ10) เชื่อมนักเรียน
เข้ากับชุมชน เพ่ือน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกขั้นตอนกิจกรรมของกระบวนการเรียนการสอนที่
กล่าวมาข้างต้น มีส่วนส้าคัญที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการรู้เท่าทันสื่อซึ่งพิจารณาได้จากผลคะแนนการ
รู้เท่าทันสื่อของผู้เรียนอยู่ในระดับดีมากและมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ ซึ่งผลการทดลองสะท้อนให้เห็นว่า กระบวนการเรียนการสอน DACIR  สามรถส่งเสริมและ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้เรียนได้การรู้เท่าทันสื่อเป็นสิ่งส้าคัญที่จะท้าให้ผู้เรียน เรียนรู้ที่จะ
ปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้รับสาร ดังที่โตมร อภิวันทนากร (2552: 12) กล่าว
ว่าการรู้เท่าทันสื่อเป็นสิ่งที่จ้าเป็นที่จะท้าให้บุคคลด้ารงชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ช่วย
ให้เด็กสามารถรับรู้ เข้าใจ ประเมินและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อโดยไม่ถูกครอบง้าจากสื่อ รู้จักใช้สื่อให้
เกิดประโยชน์ สามารถวิเคราะห์ความหมายของเนื้อความและประเมินคุณค่าเจตนาที่สื่อน้าเสนอผ่าน
เทคนิควิธีการต่าง ๆ สามารถสร้างการรับรู้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ สามารถแยกแยะความเห็น       
ออกจากความจริง สามารถตัดสินใจในสิ่งที่สื่อน้าเสนอได้อย่างเที่ยงตรง เป็นผู้รับสื่อที่มีพลังอ้านาจ
และใช้สื่ออย่างมีจุดยืนทางสังคม เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคม เข้าใจสิ่งที่สื่อน้าเสนอมีส่วนร่วมตอบโต้
หรือแสดงความคิดเห็นต่อสื่อด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมได้  

 
        2 .  การรู้ เท่ าทั น สื่ อ หลั ง เรี ยน ของนั ก เรี ยนประถมศึ กษาปี ที่  6  ที่ ได้ รั บ                
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย     
ข้อที่ 3 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก ขั้นตอน กระบวนการในกิจกรรมการเรียนการสอน  DACIR ตั้งแต่        
ขั้นก้าหนดประเด็นศึกษาซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจนถึงขั้นน้าเสนอข้อค้นพบ จะเห็นได้ว่า
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR มีการฝึกให้ผู้ เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้          
เกิดการตั้ งค้าถามในประเด็นที่สงสัย มีการก้าหนดสมมติฐาน รู้จักวิเคราะห์  ข้อมูลจากสื่อ               
ที่ หลากหลายในประเด็ นส้ าคัญที่ น่ าสนใจและเป็ น เรื่องที่ ใกล้ตั วนั ก เรียน สอดคล้องกับ                  
พรทิพย์ เย็นจะบก (2552) ที่กล่าวถึงหลักการ ในการวิเคราะห์สื่อ คือ การน้าเนื้อหาของสื่อมาผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนและมีระเบียบแบบแผนมีการตั้งค้าถามเกี่ยวกับสื่อที่น้ามาวิเคราะห์ 
การที่ผู้เรียนได้วิเคราะห์สื่อที่หลากหลายประเภทจากกระบวนการเรียนการสอน DACIR ย่อมท้าให้
ผู้ เรียนค้นพบข้อเท็จจริงความแตกต่างของข้อมูลได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์            
การน้าเสนอ สาระส้าคัญ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นและการโน้มน้าวใจที่มีอยู่ในสื่อต่าง ๆ รวมไปถึง
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สามารถประเมินคุณค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในสื่อและน้าสิ่งที่ได้รับจากกระบวน       
การเรียนการสอน DACIR มาใช้ในชีวิตประจ้าวันของตนได้ โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์        
ของขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR กับองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อได้ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ 1 อภิปรายเพ่ือก้าหนดประเด็นศึกษา (D) ผู้สอนยกตัวอย่างเหตุการณ์โดยใช้

สื่อประเภทต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย ให้ผู้เรียนฝึกตั้ง

ค้าถามจากสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา มีการยกตัวอย่างโดยใช้ค้าถามกระตุ้นให้ผู้เรียน

ตั้งสมมติฐานเพ่ือตอบค้าถามส้าคัญที่ผู้เรียนก้าหนดขึ้นอันเป็นการน้าไปสู่การก้าหนดกรอบแนวทาง    

ที่ผู้ เรียนต้องศึกษา ค้นคว้า และตรวจสอบต่อไป  ซึ่งสัมพันธ์กับองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่ อ 

องค์ประกอบที่ 1 การเปิดรับสื่อ ซึ่งผู้เรียนเกิดการรับรู้ประเภทของสื่อ เนื้อหา ในขั้นนี้ถือเป็นขั้นแรก

ที่ท้าให้ผู้เรียนทราบรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของสื่อซึ่งจะน้าไปสู่การตั้งสมมติฐานในการอภิปราย

เพ่ือก้าหนดประเด็นศึกษา  

  ขั้นที่  2 ขั้นวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญ  (A) ผู้สอนจัดเตรียมสื่อประเด็นที่ส้าคัญ           

ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาประเด็นที่ศึกษาซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเด็นที่ศึกษา จ้านวน 1 ชิ้น เพ่ือให้

ผู้เรียนได้ศึกษา ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย ตีความ วิเคราะห์สื่อ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา เกี่ยวกับ

แหล่งที่มา สาระส้าคัญ และขยายความจากเนื้อหาของสื่อที่น้าเสนอ ซึ่งสัมพันธ์กับองค์ประกอบ     

การรู้เท่าทันสื่อองค์ประกอบที่ 2 การเข้าใจสื่อ และองค์ประกอบที่ 3 การวิเคราะห์สื่อ ซึ่งผู้เรียน

จะต้องระบุสาระส้าคัญที่สื่อน้าเสนอ วัตถุประสงค์ ที่ปรากฏในเนื้อหาของสื่อและสามารถแยกแยะ

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อออกจากความคิดเห็น รวมถึงการน้าเสนอข้อมูลชวนเชื่อโน้มน้าวจูงใจ     

ของสื่อ ในขั้นนี้จะเป็นขั้นส้าคัญที่จุดประกายให้ผู้เรียนต้องการที่จะค้นหาข้อเท็จจริงจากสื่อที่ได้รับ

และต้องการที่จะทราบถึงข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้นว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด  

  ขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล (C)  ผู้สอนจัดเตรียมสื่อที่ เกี่ยวข้องกับประเด็น         

ที่ศึกษาเพ่ิมเติมจ้านวนที่มากขึ้น ที่มีเนื้อหาสนับสนุนและเนื้อหาที่แตกต่างจากสื่อในขั้นตอนที่ 2  

  ขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่เกี่ยวข้อง (I) ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้าและจัดเตรียมสื่อ     

ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับสื่อในขั้นตอนที่  2 และน้าสื่อที่ เกี่ยวข้อง              

กับที่ได้ค้นคว้าและจัดเตรียมด้วยตนเองมาวิเคราะห์และตีความในประเด็นที่เกี่ยวกับ  แหล่งที่มา 

สาระส้าคัญ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จ       

จริงต่าง ๆ ที่ได้กับข้อค้นพบในขั้นตอนที่ 2 และ 3 เพ่ือตอบสมมติฐาน ในขั้นนี้จะเห็นได้ว่าขั้นตอน
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ของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ในขั้นตอนที่  3 และขั้นตอนที่ 4 มีความเกี่ยวเนื่องกัน        

ของกระบวนอย่างเป็นล้าดับและสัมพันธ์กับองค์ประกอบการรู้เท่าทันสื่อกับองค์ประกอบที่ 3        

การวิเคราะห์สื่อและองค์ประกอบที่ 4 การประเมินค่าสื่อเช่นกัน ซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการวิเคราะห์ 

วินิจฉัยยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ โดยผ่านการพิจารณาไตร่ตรองความ

น่าเชื่อถือและสรุปองค์ความรู้อย่างมีเหตุผลผู้เรียนจะได้รับสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษาเพ่ิมเติม 

รวมทั้งเป็นผู้ค้นคว้าสื่อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาด้วยตนเอง ท้าให้ผู้เรียนเกิดการเปรียบเทียบ

ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากสื่อหลายประเภทเพ่ิมมากขึ้น ถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ       

ใฝ่เรียนรู้และกระตือรือร้น ที่จะพิจารณาไตร่ตรองความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ขั้นที่ 5  ขั้นน้าเสนอข้อค้นพบ (R) ผู้เรียนออกแบบแนวทางการน้าเสนอเรื่องราว    

ที่ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาอย่างมีเหตุผล มีการอ้างอิงข้อเท็จจริง โดยน้าเสนอทั้งข้อมูล    

ที่เป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดที่ขัดแย้ง ในลักษณะของแผนที่ความคิดหรือร่วมกันอภิปราย

เกี่ยวกับข้อสรุปที่เกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษารวมถึงการน้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน    

ซึ่งสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ 5 การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์  ผู้เรียนสามารถน้าความรู้ที่ ได้จาก        

การรู้เท่าทันสื่อมาใช้ในชีวิตประจ้าวัน พัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม ในขั้นนี้ถือเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ของกระบวนการเรียนการสอน DACIR เป็นขั้นตอนที่ให้ผู้เรียนได้อภิปรายได้ข้อสรุปจากข้อมูล         

ที่ เป็นแนวคิดสนับสนุนและแนวคิดที่ ขัดแย้งรวมไปถึงการสะท้อนคิดถึงประโยชน์ที่ ได้รับ             

จากการเรียนรู้และการน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

  จากความสอดคล้องของกระบวนการเรียนการสอน DACIR กับองค์ประกอบ       
การรู้เท่าทันสื่อที่ผู้สอนได้กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ากระบวนการ ขั้นตอนของกิจกรรม     
ที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลท้าให้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการรู้ด้วยกระบวนการเรียนการสอน DACIR 
มีคะแนนเฉลี่ยการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างเห็นได้
ชัดเจน 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน 
DACIR ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนประถมศึกษาปีที่  6 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 3 ประเด็น คือ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

    จากผลการวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส้าหรับผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ 
ดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหาร 
 1.1 การรู้เท่าทันสื่อถือเป็นทักษะส้าคัญของผู้ เรียนในศตวรรษที่  21ที่ ผู้บริหาร

สถานศึกษาควรเห็นความส้าคัญของการเรียนการสอนสังคมศึกษาที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อโดยใช้
กระบวนการเรียนการสอน DACIR 

 1.2 ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูน้ากระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช้          
โดยส่งเสริมให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาระส้าคัญ หลักการ และขั้นตอนการเรียน 
การสอนของกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถสนับสนุนการน้ากระบวนการนี้ไปใช้โดย
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนาเพ่ือให้ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียน
การสอนนี้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีการอภิปรายเพื่อน้าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 1.3 ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนในเรื่องการจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้  การสืบค้นข้อมูล
จากสื่อประเภทต่าง ๆ ให้มีอย่างหลากหลายและเพียงพอต่อการน้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ให้เกิดข้ึนกับผู้เรียนต่อไป 

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 2.1 ศึกษานิเทศก์ควรน้ากระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช้ในการฝึกอบรมครู 

สนับสนุนให้ครูสังคมศึกษาน้ากระบวนการเรียนการสอนนี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพ่ือพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อของผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือ    
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ผู้เรียนต่อไป 

   2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการน้ากระบวนการ
เรียนการสอน DACIR ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อตลอดจนพัฒนาหลักสูตร     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่ งจะเป็นการช่วยครูสังคมศึกษา             
ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

     จากผลการวิจัย เรื่องผลการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียน      
การสอน DACIR ที่มีต่อการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ส้าหรับการน้ากระบวนการขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช้เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพ  

 3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน ากระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช ้
  3.1.1 ผู้สอนที่จะน้ากระบวนการเรียนการสอน DACIR  ไปใช้ต้องให้ความส้าคัญ

กับการออกแบบการเรียนการสอน เนื่องจากผู้สอนต้องคัดเลือกเนื้อหาสาระที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ 
มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียน  รู้จักเลือกสื่อประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีการ
น้าเสนอที่แตกต่างกันออกไปในประเด็นที่ศึกษาเพ่ือมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนจะต้อง
ทุ่มเทเวลาในขั้นตอนนี้เพ่ือน้าไปสู่การคัดเลือกประเด็นศึกษาและสื่อที่น่าสนใจที่ต้องการให้ผู้เรียน
น้าไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  3.1.2 ในระหว่างการจัดการเรียนการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนการ
สอน DACIR ผู้สอนต้องกระตุ้นผู้เรียนโดยการตั้งค้าถามผู้เรียนเป็นรายบุคคล การยกตัวอย่างประกอบ
ที่สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหา การระดมความคิดเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ ตีความ เปรียบเทียบ 
สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสื่อที่หลากหลาย เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เพ่ือน้าไปสู่การ
พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ 

   3.1 .3การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สั งคมศึกษาที่ ส่ ง เสริม พัฒ นา            
การรู้เท่าทันสื่อตามกระบวนการเรียนการสอน DACIR นี้ ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิค
การสอนได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขั้นตอนการเรียนการสอน 
เนื้อหาสาระ     แบบการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริบทในการเรียนการสอน เป็นต้น 

  3.1.4 ผู้สอนที่น้ากระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช้ควรตระหนักถึง
บทบาทของตนเองซึ่งเปลี่ยนจากการควบคุม ก้ากับการเรียนรู้ มาเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือและ
อ้านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ ดังนั้นผู้สอน
ควรศึกษา และท้าความเข้าใจบทบาทของตนเองให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะมีการน้ากระบวน       
การเรียนการสอนนี้ไปใช้ 

  3.1.5 ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ โดยการสนับสนุน    
ให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างจากตน 
ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองทางการเรียนรู้หลากหลายให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
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 3.2 ข้อเสนอแนะในการน าขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช ้
    3.2.1 ขั้นตอนการสอนขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพ่ือก้าหนดประเด็นศึกษา ผู้สอนต้อง

มีการกระตุ้นความสนใจผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสงสัยและความอยากรู้ในการตั้งสมมติฐานการ
เรียนรู้ 
  3.2.2 ขั้นตอนการสอนขั้นที่ 2 ขั้นวิเคราะหส์ื่อ ผู้สอนควรให้ค้าแนะน้า          

ในการอ่าน การแปลความ และการเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ประเด็นต่าง ๆ ในส่วนของการปฏิบัติกิจกรรม

ผู้สอนควรยกตัวอย่างวิธีการตอบและให้ค้าแนะน้าผู้เรียนในเบื้องต้น เพ่ือป้องกันป้องกันไม่ให้ผู้เรียน

ตอบค้าถามผิดจากประเด็นส้าคัญ 

      3.2.3 ขั้นตอนการสอนขั้นที่ 3 ขั้นเปรียบเทียบข้อมูล การน้าสื่อมาใช้จ้านวน
หลายชิ้น ผู้เรียนต้องอ่าน เขียนสรุปสาระส้าคัญและวิเคราะห์สื่อตามประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเวลาอาจ      
ไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้สอนอาจให้ผู้เรียนศึกษานอกเวลาเรียน และคอยติดตามผลการท้างานของผู้เรียน
อย่างใกล้ชิด แล้วน้าผลงานของผู้เรียนมาสรุปในชั่วโมงเรียนถัดไปอีกครั้ง 

      3.2.4 ขั้นตอนการสอนขั้นที่ 4 ขั้นปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่เกี่ยวข้อง ผู้สอนควรให้
ค้าแนะน้าในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้  ควรตรวจสอบติดตามและ
ประเมินความก้าวหน้าเพ่ือให้ทราบถึงความเข้าใจผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละข้ันตอน 

      3.2.5 ขั้นตอนการสอนที่ 5 ขั้นน้าเสนอ ผู้สอนควรแนะน้าเทคนิคและวิธีการ       
ในการน้าเสนอที่น่าสนใจ การใช้สื่อประกอบ การวิเคราะห์ ตีความ และประเมินความน่าเชื่อถือของ
สื่อให้กับผู้เรียน  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการน้ ากระบวนการเรียนการสอน DACIR ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้           
กลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนมีการส่งเสริมทักษะต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น การอ่าน การเขียน การตั้ งค้าถาม การสังเกต การวิเครา ะห์  การตีความ             
การเปรียบเทียบการเชื่อมโยง การสังเคราะห์ และการน้าเสนอผลงาน 

2.  ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR กับประเด็น
ทางสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่สามารถอภิปรายข้อมูลได้อย่างหลากหลาย  

3.  ควรมีการน้าขั้นตอนการเรียนการสอนของกระบวนการเรียนการสอน  DACIR         
มาประยุกต์ใช้ ร่วมกับรูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนต่าง ๆ การใช้ปัญหาเป็นฐาน 
การสืบสอบ การระดมสมอง เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  90 

รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณาแผนจัดการเรียนรู้รายหน่วยวิชาสังคมศึกษา 
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแดคีร์และกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ 

และแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียน – หลังเรียน 
 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์      อาจารย์ประจ้าภาควิชาสังคมศาสตร์ 
       คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร  โพธิ์เย็น      อาจารย์ประจา้ภาควชิาหลักสูตรและวิธีสอน   
       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
3.  อาจารย์ ดร.พรพิมล  รอดเคราะห์      อาจารย์ประจ้าสาขาวิชากาประถมศึกษา 
       ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 

- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการการสอนแบบปกต ิ
- ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียน

การสอน DACIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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ตัวอย่าง 
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ชื่อหน่วย  ชี้น้าข่าวสาร 
เรื่อง  แหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ้าวัน    เวลาเรียน  4 คาบ 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
 สาระท่ี 2            หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการด าเนินชีวิตในสังคม 
 มาตรฐาน  ส 2.1   เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงาม 
และธ ารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคมโลกอย่าง
สันติสุข 
 ตัวช้ีวัด  
  ป.6/5      ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ้าวันเลือกรับและใช้
      ข้อมูล ข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม 
 
สาระส าคัญ 
 สื่อทุกชนิดล้วนประกอบด้วยทัศนคติและค่านิยมของผู้สร้างซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อผู้รับทั้ง
ด้านความคิด ความเชื่อ และก้าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้  (K) 
          1. ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวัน  
  1.1 ผู้เรียนอภิปรายความหมายของสื่อแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างครอบคลุม
สาระส้าคัญ 
  1.2 ผู้เรียนอภิปรายลักษณะส้าคัญของแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ้าวันได้อย่าง
ถูกต้อง 
                   1.3 ผู้เรียนจ้าแนกประเภทของแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ้าวันได้อย่างถูกต้อง 
  1.4 ผู้ เรียนประเมินข้อดีข้อเสียของแหล่งข้อมูลข่าวสารแต่ละประเภทที่มีต่อ
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างสมเหตุสมผล  
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 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
 2. ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อจากแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 
  2.1 ผู้เรียนเปิดรับสื่อจากแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 
     2.2 ผู้เรียนวิเคราะห์สาระส้าคัญของการรู้เท่าทันสื่อได้อย่างมีเหตุผล 
  2.3 จากประเด็นศึกษา เรื่อง ประโยชน์ของเครื่องดื่มในชีวิตประจ้าวันผู้ เรียน
สามารถวิเคราะหข์้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล 
  2.4 จากประเด็นศึกษา เรื่อง ประโยชน์ของเครื่องดื่มในชีวิตประจ้าวันผู้ เรียน

สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ข่าวสารได้อย่างมีเหตุผล 

    2.5 จากประเด็นศึกษา เรื่อง ประโยชน์ของเครื่องดื่มในชีวิตประจ้าวันผู้ เรียน

สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันได้อย่างเหมาะสม 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(A) 
 3. ผู้เรียนตระหนักในความส าคัญของการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ  
    3.1 ผู้เรียนสะท้อนความส้าคัญจากการติดตามข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ้าวันได้
อย่างมีเหตุผล  
  3.2 ผู้ เรียนสะท้อนคุณประโยชน์จากการ เลือกรับติดตามข้อมูลข่าวสารใน
ชีวิตประจ้าวันได้ได้อย่างเหมาะสม 
           3.3  ผู้เรียนสะท้อนประโยชน์ที่เกิดจากการรู้เท่าทันสื่อความส้าคัญของการรู้เท่าทัน
สื่อที่มีความส้าคัญต่อชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีเหตุผล  
 
สาระการเรียนรู้ 
          แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ในชีวิตประจ าวัน 
 1.  การจ าแนกประเภทของสื่อสามารถจ าแนกออกตามลักษณะได้เป็น 3 ลักษณะ 
  1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆที่แสดงหรือเรียบเรียงสาระ
ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้ตัวหนังสือเป็นตัวเขียนหรือตัวพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงความหมาย สื่อสิ่งพิมพ์มี
หลายชนิด ได้แก่ เอกสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร  การ์ตูน ฯลฯ 
  1.2 สื่อเทคโนโลยี  หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ ผลิตขึ้นใช้ควบคู่กับ เครื่องมือ
โสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  การใช้
อินเตอร์เน็ต  ภาพยนตร์  โฆษณา วิดิทัศน์  โทรศัพท์  
  1.3 สื่ออ่ืน ๆ นอกเหนือจากสื่อ 2 ประเภทแรกยังมีสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้อีกเช่น 
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กิจกรรม กระบวนการ  เครื่องมืออุปกรณ์ 
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 2. ประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ าวัน 
  2.1 ท้าให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น เป็นคนทันต่อเหตการณ์ ท้าให้สามารถปรับตัวให้ทัน
ยุคที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
  2.2 ข้อมูลข่าวสารที่ได้น้าไปใช้ในการเรียน 
  2.3 ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ สามารถศึกษาหาความรู้จากข้อมูลข่าวสารเพ่ือน้าไป
พัฒนาอาชีพของตนให้ดีได้ 
  2.4 ประโยชน์ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มีความส้าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศชาติ 
 
 3. หลักการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อที่ไร้พรมแดน 
   3.1 สื่อสะท้อนความจริงของโลกแบบเรียบง่ายตรงไปตรงมา ด้วยเทคนิค กลวิธี
บางอย่าง เช่น มุมกล้อง สี เสียง หรือการตัดต่อ 
     3.2 สื่อสร้างภาพความเป็นจริง ซึ่งสื่อสร้างขึ้น ตีความ สรุป และสร้างให้ เราเห็น
ภาพดังกล่าว ดังนั้นสื่อจึงเป็นแหล่งสร้างภาพความเป็นจริง  (ท่ีอาจไม่จริงเสมอไป) เราสามารถต่อรอง
กับสื่อ ซึ่งขึ้นกับความต้องการส่วนตัว ความพึงพอใจตามเชื้อชาติ เพศ วัฒนธรรม จุดยืนทางศีลธรรม 
และปัจจัยอื่น ๆ ที่แต่ละคนอาจเข้าใจ ตีความหมาย หรือมีการโต้ตอบต่อสื่อสารต่างกันไป 
      3.3 สื่อมีนัยทางการค้าแอบแฝงอยู่ การผลิตสื่อส่วนหนึ่งเพ่ือธุรกิจและก้าไร เราจึง
ควรพิจารณาถึงอิทธิพลทางการค้าที่มีในสื่อ และพิจารณาว่าการน้าเสนอและเผยแพร่ออกไป เพ่ือ
ต้องการให้เลือกใช้สินค้าหรือบริการใช่หรือไม่ 
      3.4 สื่อมีนัยทางอุดมการณ์และค่านิยม สื่อทุกสื่อล้วนน้าเสนอวิถีการด้าเนินชีวิตและ
คุณค่าบางอย่าง เช่น สื่อทางธุรกิจก็มักจะถ่ายทอดค่านิยม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้เรา
เห็นว่าสินค้าหรือบริการนั้นเป็นเรื่องน่านิยมความขาวใสเป็นค่านิยมของความสวยเท่านั้น ฯลฯ 
      3.5 สื่อมีนัยทางสังคมและการเมือง สื่อมีอิทธิพลสูงมากในทางการเมืองและสารมา
รถท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง การตระหนักถึงสิทธิ
ของพลเมืองรูปแบบและเนื้อหาของสื่อมีความแตกต่างตามแบบฉบับของตัวเอง การใช้สื่อต่างประเภท
เพ่ือสื่อสารเรื่องเดียวกัน ความหมายที่ออกมานั้นย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละสื่อ หรือแม้แต่สื่อ
ประเภทเดียวกันยังมีรูปแบบการน้าเสนอท่ีแตกต่างกันได้ 
      3.6 สื่อแต่ละประเภทมีรูปแบบทางสุนทรียภาพเฉพาะตัว การรู้เท่าทันสื่อมิได้
หมายความแต่เพียงการดูความหมายของสาร และนัยต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของเรา แต่
ยังหมายถึงการรู้จักชื่นชมกับสุนทรียภาพต่าง ๆ ในสื่อด้วย 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู ้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน DACIR 

การจัดการเรียนรู ้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบปกติ 

(คาบเรียนที่ 1) 
ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายเพื่อก าหนดประเด็นที่
ศึกษา  
     1. ผู้สอนให้ผู้เรียนชมโฆษณาสินค้าแปป
ทีนในประเด็นของเครื่องดื่ มชูก้าลั งที่ ช่วย
กระตุ้นความสามารถในการพัฒนาสมองโดย
สุ่มผู้เรียน 4-5 คน ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
        1.1 เมื่อนักเรียนชมโฆษณาดังกล่าวจบ
นักเรียนเกิดความรู้สึกอย่างไร 
 (โฆษณาน่าสนใจ สนุก มีนักเรียนที่ เป็น
วัยรุ่น) 

(คาบเรียนที่ 1) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
      1. ผู้ ส อนตั้ งค้ าถามผู้ เรี ยน เกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
แหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจ้าวัน ดังนี้ 
 1.1 นักเรียนรู้จักแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ประเภทใดบ้าง (โทรทัศน์  สื่อสังคมออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ ) 
 1 .2  ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ้ า วั น นั ก เรี ย น ใช้
แหล่งข้อมูลข่าวสารใดบ้างในการติดตามข้อมูลและ
เหตุการณ์ปัจจุบัน (โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์เว็บไซด)์ 
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        1.2 นักเรียนคิดว่าโฆษณาดั งกล่ าว
น่าเชื่อถือหรือไม่เพราะเหตุใด 
 (น่าเชื่อถือเพราะมีผลการวิจัยรองรับ ไม่
น่าเชื่อถือเพราะเกินความเป็นจริง) 
        1.3 นักเรียนรู้จักแหล่งข้อมูลข่าวสารใด
อีกบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มชูก้าลัง
ดั งกล่ าวที่ พบในท้ องตลาด (อิน เตอร์ เนต 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ ) 
        1.4 จากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่นักเรียน
รู้จั กนั ก เรียนมิ ธีการเลือกรับแหล่ งข้อมูล
ข่ าวสารนั้ นอย่ างไร (มีสติ  ไม่หลงเชื่ อค า
โฆษณา ตรวจสอบข้อมูลก่อน) 
       2. ผู้สอนเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนโดยการ
ให้ผู้เรียนชมวิดิทัศน์ เรื่อง Choose และการ
รู้เท่าทันสื่อ จากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเวลา3 
นาที ซึ่งมีสาระส้าคัญกล่าวถึง 
 “การเข้าถึงสื่อในสังคมปัจจุบันมี
หลากหลายประเภท เช่น  หนั งสือพิ มพ์ 
โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต โฆษณา หนังสือ 
นิตยสารใบปลิวและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวกรวดเร็ว วิธีการที่ดีที่สุด คือ ต้องมีสติ 
รู้จักเลือก สนับสนุนสื่อที่มีคุณค่าและเพิกเฉย
ต่อสื่อที่ไม่สร้างสรรค์” 

         1.3 นักเรียนคิดว่าแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ประเภทใดที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย สะดวก 
รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายส้าหรับนักเรียน (สื่อสังคม
ออนไลน์ เว็บไซด์) 
       2. ผู้ เรียนชมวีดิทัศน์  เรื่อง ภัยร้ายในสื่อ
ออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยสยามเป็นเวลา 3 นาที 
จากนั้นผู้เรียนตอบค้าถามดังต่อไปนี้ 
      “จากวิดิทัศน์นักเรียนคิดว่าการรู้จักเลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีความส้าคัญหรือไม่เพราะ
เหตุใด”       
   (“มีเพราะการรู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสารช่วย
ท าให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถรับรู้ เข้าใจสื่อ
โดยไม่ถูกครอบง แยกแยะความเห็นออกจาก
ความจริงได้) 
 จากค้ าตอบของผู้ เรียนผู้ สอน เชื่ อมโยงเข้ าสู่
บทเรียน 
 “ก าร เข้ า ถึ งสื่ อ ใน สั งค มปั จ จุ บั น มี
หลากหลายประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ 
วิทยุ อินเตอร์เน็ต โฆษณา หนังสือ นิตยสาร
ใบปลิวและสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว 
วิธีการที่ดีที่สุด คือ ต้องมีสติ รู้จักเลือก สนับสนุน
สื่อที่มีคุณค่าและเพิกเฉยต่อสื่อที่ไม่สร้างสรรค์” 
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จากนั้นผู้สอนตั้งค้าถามผู้เรียนเกี่ยวกับวิดิทัศน์ 
เรื่ อ ง  Choose แ ล ะก า ร รู้ เท่ าทั น สื่ อ  จ า ก
กระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้ 
 1.1 นักเรียนรู้จักแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ประเภทใดบ้าง (โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ เว็บไซด์ ) 
 1 .2  ใน ชี วิ ต ป ระจ้ า วั น นั ก เรี ย น ใช้
แหล่งข้อมูลข่าวสารใดบ้างในการติดตามข้อมูล
และเหตุการณ์ปัจจุบัน (โทรทัศน์  สื่อสังคม
ออนไลน์ หนังสือพิมพ์เว็บไซด์) 
 1.3 นักเรียนคิดว่าแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ประเภทใดที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย สะดวก 
รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายส้าหรับนักเรียน (สื่อสังคม
ออนไลน์ เว็บไซด์) 
          1.4 จากวิดิทัศน์นักเรียนคิดว่าการรู้จัก
เลือกรับข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันมีความส้าคัญ
หรือไม่เพราะเหตุใด”       
   (“มีเพราะการรู้จักเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
ช่วยท าให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องสามารถรับรู้ 
เข้าใจสื่อโดยไม่ถูกครอบง แยกแยะความเห็น
ออกจากความจริงได้) 
 

3.ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรม“โคนันน้อยตามรอย
สื่อ” โดยผู้สอนน้าข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่พบ
ในท้องตลาดและปรากฎอยู่ในสื่อแต่ละประเภท 
เช่น  นิตยสาร เว็บไซด์ โฆษณาทางโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ เฟสบุ๊ค โดยให้ผู้ เรียนแบ่งกลุ่ม
ศึกษากลุ่มละ 6 คน จ้านวน 5 กลุ่มดังนี้ 
          3.1  นิตยสารฉลาดเลือก เรื่องนมวัว 
          3.2  บทความชาเขียวเย็น 
          3.3  โฆษณาน้้าผักผลไม้กล่องในเว็บไซด์ 
          3.4  โฆษณาซุปไก่สกัดในโทรทัศน์                
          3.5  โฆษณาน้้าอัดลมในหนังสือพิมพ์ 
     จากนั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ 
          (ก) สื่อที่นักเรียนได้รับคือสื่ออะไร  
          (ข) นักเรียนได้รับข้อมูลอะไรจากสื่อบ้าง 
           (ค) นักเรียนเชื่อข้อมูลที่สื่อน้าเสนอ
หรือไม่เพราะเหตุใด 
4. ผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล
ข่าวสารในชีวิตประจ้าวันซึ่งประกอบไปด้วย
ความหมายประเภทข้อดีข้อเสียของแหล่งข้อมูล
ข่าวสารแต่ละชนิดประโยชน์และหลักในการเลือก
รับข้อมูลข่าวสารจากนั้นผู้เรียนสรุปสาระส้าคัญ
ลงสมุดกิจกรรม “Media literacy เด็กไทยใส่
ใจสื่อ” ตอนที่ 1 เรื่อง แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
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3. ผู้สอนให้ผู้ เรียนทุกคนร่วมกิจกรรม“โคนัน
น้อยตามรอยสื่อ” โดยผู้สอนน้าข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่อง ประโยชน์ของเครื่องดื่มในชีวิตประจ้าวันใน
สื่ อแต่ละประเภท เช่น   นิ ตยสาร เว็บ ไซด์ 
โฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เฟสบุ๊ค โดยให้
ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษากลุ่มละ 6 คน จ้านวน 5 
กลุ่มดังนี ้
 2.1  นิตยสารฉลาดเลือก เรื่องนมวัว 
          2.2  บทความชาเขียวเย็น 
          2.3  โฆษณาน้้าผักผลไม้กล่องในเว็บไซด์ 
          2.4  โฆษณาซุปไก่สกัดในโทรทัศน์                
          2.5  โฆษณาน้้าอัดลมในหนังสือพิมพ์ 
     จากนั้นผู้ เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย
ข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้ 
          (ก)  สื่อที่นักเรียนได้รับคือสื่ออะไร  
          (ข) นักเรียนได้รับข้อมูลอะไรจากสื่อบ้าง 
          (ค) นักเรียนเชื่อข้อมูลที่ สื่ อน้ าเสนอ
หรือไม่เพราะเหตุใดผู้สอนน้าข้อมูลของผู้เรียนแต่
ละกลุ่มเชื่อมโยงวิเคราะห์ในหัวข้อแหล่งข้อมูล
ข่าวสารในชีวิตประจ้าวันซึ่งประกอบไปด้วย
ความหมายประเภทข้อดีข้อเสียของแหล่งข้อมูล
ข่าวสารแต่ละชนิดประโยชน์และหลักในการเลือก
รับข้อมูลข่าวสาร 
 

(คาบเรียนที่ 2) 
ขั้นสอน 
     1 . ผู้ ส อน สุ่ ม ผู้ เรี ย น  3 -4  คน เพ่ื อตอบ
ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ  (การเลือกรับสื่อ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการวิเคราะห์ ตีความ 
และประเมินคุณ ค่ า เนื้ อหาจากสื่ อ โดยใช้
วิจารณญาณ ตระหนักถึงการน าองค์ความรู้ที่
ได้จากสื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์) 
     2. ผู้เรียนปฎิบัติกิจกรรม “รู้จักแรกทายทัก
สื่อ” โดยผู้สอนน้าเสนอสื่อที่เกี่ยวข้องในประเด็น 
เรื่อง ประโยชน์ของเครื่องดื่มในชีวิตประจ้าวัน 
ให้กับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้  
       (ก) โทษของนมวัว เพจเฟสบุ๊คอยากสวย
หมวยจัดให้ 
       (ข) ประโยชน์ของชาเขียว บทความของ 
 e-magazine.info 
       (ค) เรื่องจริงจากน้้าผลไม้กล่อง เว็บไซด์
สมาคมน้้าผักผลไม้แห่งภาคพ้ืนยุโรป 
       (ง) ซุปไก่สกัดดีจริงหรือหลอก บทความ
สุขภาพจากเว็บไซด์สุขภาพน่ารู้.com 
       (จ) ข้อดีข้อเสียของน้้าอัดลมหนังสือพิมพ์
ผู้จัดการ 
 

 
 
 
 

http://www.e-magazine.info/
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จากนั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายข้อมูล
ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
          (ก)  สื่อที่นักเรียนได้รับคือสื่ออะไร  
          (ข) นักเรียนได้รับข้อมูลอะไรจากสื่อบ้าง 
          (ค) นักเรียนเชื่อข้อมูลที่สื่ อน้าเสนอ
หรือไม่เพราะเหตุใดผู้สอนน้าข้อมูลของผู้เรียนแต่
ละกลุ่มเชื่อมโยงวิเคราะห์ในหัวข้อแหล่งข้อมูล
ข่าวสารในชีวิตประจ้าวันซึ่งประกอบไปด้วย
ความหมายประเภทข้อดีข้อเสียของแหล่งข้อมูล
ข่าวสารแต่ละชนิดประโยชน์และหลักในการ
เลือกรับข้อมูลข่าวสาร 
        3 . ผู้ ส อ น อ ธิ บ าย เ พ่ิ ม เติ ม เกี่ ย ว กั บ
ประโยชน์และหลักในการเลือกรับข้อมูลข่าวสาร
จากนั้นผู้เรียนสรุปสาระส้าคัญลงสมุดกิจกรรม 
“Media literacy เด็กไทยใส่ใจสื่อ” ตอนที่ 1 
เรื่อง แหล่งข้อมูลข่าวสาร 
       ผู้สอนตั้งค้าถามกระตุ้นความสนใจผู้เรียน
เพ่ือร่วมกันก้าหนดก้าหนดประเด็นที่สนใจศึกษา
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
       “นักเรียนคิดว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่
พบในท้องตลาดและปรากฎอยู่ ในสื่อแต่ละ
ประเภทนอกจากที่ครูน้าเสนอไปแล้วนั้นยังมี
แหล่งข้อมูลข่าวสารเพ่ิมเติมที่สามารถสนับสนุน
ในประเด็นเรื่อง ประโยชน์ของเครื่องดื่มใน
ชีวิตประจ้าวันอีกหรือไม่และเราจะทราบได้
อย่างไรว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นน่าเชื่อถือ” 

   3. ผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายประเด็นที่ได้จาก
การศึกษาเรื่อง ประโยชน์ ของเครื่องดื่ ม ใน
ชีวิตประจ้าวันโดยมีประเด็นดังนี้  
           3.1 สาระส้าคัญทีส่ื่อน้าเสนอ 
           3.2 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อ 
  3.3 ความน่ าเชื่ อถือของข้อมูลที่ สื่ อ
น้าเสนอ     
       ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา
สรุปความรู้ที่ ได้ ในประเด็นที่ศึกษาจากเรื่อง 
ประโยชน์ของเครื่องดื่มในชีวิตประจ้าวันลงบน
กระดานหน้าชั้นเรียนกลุ่ มใดสามารถสรุปได้
ถูกต้องชัดเจนครอบคลุมประเด็นมากที่สุดจะเป็น
ผู้ชนะ 
       4. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายสรุปผลความรู้
ที่ได้รับจากการศึกษาลงในสมุดกิจกรรม“Media 
literacy เด็กไทยใส่ใจสื่อ” ตอนที่ 1 เรื่องการ
รู้เท่าทันสื่อ    
        (ในการเลือกรับสื่อแต่ละประเภทผู้เรียน
ควรมีการตรวจสอบศึกษาข้อมูลเพื่อจ าแนก
สาระส าคัญข้อเท็จจริงและความน่าเชื่อถือ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง) 
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          4.5 ความน่ าเชื่ อถือของข้อมูลที่ สื่ อ
น้าเสนอ 
      ผู้สอนให้ผู้เรียนท้ากิจกรรมโดยบันทึกข้อมูล
ลงสมุดในกิจกรรม “Media literacy เด็กไทย
ใส่ใจสื่อ” ตอนที่ 1 เรื่อง แหล่งข้อมูลข่าวสาร
และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาน้าเสนอหน้าชั้น
เรียนพร้อมร่วมกันอภิปรายสรุปผลความรู้ที่ได้รับ 
        (ในการเลือกรับสื่อแต่ละประเภทผู้เรียน
ควรมีการตรวจสอบศึกษาข้อมูลเพื่อจ าแนก
สาระส าคัญข้อเท็จจริงและความน่าเชื่อถือ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
(คาบเรียนที่ 3) 
ขั้นที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูล   
     5. ผู้ สอนให้ ผู้ เรี ยนศึ กษาข้ อมู ลจากสื่ อ
เกี่ ยวกับประเด็นศึกษาเรื่องประโยชน์ ของ
เครื่องดื่มในชีวิตประจ้าวันจ้านวน 2 ประเภท 
(สื่อชิ้นที่ 2)  
       (ก) บทความดื่มนมรักษาได้สารพัดโรค 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
       (ข) ชาเขียวดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์เว็บ
ไซด์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
       (ค) โฆษณาน้้าผลไม้บริษัททิปโก้ประเทศ
ไทย 
       (ง) ซุปไก่สกัดช่วยให้การท้างานของสมองมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นรายการโทรทัศน์ตื่นมาคุย 
 

(คาบเรียนที่ 3) 
       5. ผู้สอนให้ผู้เรียนชมวิดิทัศน์เรื่อง Choose 
และการรู้เท่าทันสื่อ จากกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
เวลา 
3 นาที จากนั้นผู้สอนสุ่มผู้เรียน 4-5 คนสรุปความรู้
ที่ได้จาการชมวิดิทัศน์ที่ เกี่ยวข้องประโยชน์ของ
ข้อมูลข่าวสาร  
      6.ผู้เรียนปฎิบัติกิจกรรม “สาระจากสื่อ” โดย
ให้ผู้ เรียนทุกคนจับฉลากคนละ1 ใบโดยฉลากที่
ผู้เรียนแต่ละคนได้รับจะเป็นชิ้นส่วนค้าที่เกี่ยวข้อง
กับประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารใน
ชีวิตประจ้าวันซึ่ง ผู้เรียนจะต้องตามหาชิ้นส่วนค้าที่
เกี่ยวข้องจากเพ่ือนๆในชั้นเรียนให้มีความถูกต้อง
สอดคล้องกับฉลากของตนมากที่สุดภายในเวลาที่
ผู้สอนก้าหนดคือ  3 นาที เมื่อทุกคนตามหาชิ้นส่วน
จนครบเวลาที่ก้าหนดผู้สอนจะเฉลยข้อความที่
ถูกต้องโดยผู้เรียนกลุ่มใดจับกลุ่ม กลุ่มค้าได้ถูกต้อง
มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 
      (ก) มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น เป็นคนทันต่อเหต
การณ์  
สามารถปรับตัวให้ทันยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลง 
      (ข ) ใช้ ในการเรียน หาข้อมูลท้ารายงาน 
ค้นคว้าเนื้อหาบทเรียนเพิ่มเติม 
      (ค) พัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้  สร้างอาชีพ
เสริมสร้างงาน 
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       (จ) น้้าอัดลมอันตรายจริงหรือรายการข่าว
ส้านักข่าวไทยชัวร์ก่อนแชร์ 
(สื่อชิ้นที่ 3)  
       (ก) เหตุผลที่ควรเลิกดื่มนมวัวทันทีจริงหรือ
รายการข่าวส้านักข่าวไทยชัวร์ก่อนแชร์ 
       (ข) โฆษณาชาเขียวส้าเร็จรูปตราฟูจิ 
       (ค) น้้าผลไม้กล่อง มีประโยชน์จริงหรือ
นิตยสารVOLGE 
       (ง) กระบวนการผลิตซุปไก่สกัดเว็บไซด์แบ
รนด์ 
       (จ) โทษของน้้าอัดลม นิตยสารของสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
จากนั้นผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สื่อใน
ประเด็นดังนี้ 
      (ก ) ประเภทของสื่อและลักษณะส้าคัญ 
      (ข)  แหล่งที่มาของสื่อ 
      (ค)  สาระส้าคัญที่สื่อน้าเสนอ 
      (ง)  ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อ 
      (จ)  ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สื่อน้าเสนอ 
6.ผู้เรียนร่วมกันสรุปลงในสมุดกิจกรรม“Media 
literacy เด็กไทยใส่ใจสื่อ” ตอนที่ 1 เรื่องการ
รู้เท่าทันสื่อ  โดยมีประเด็นให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันอภิปราย 

6.1 ประเภทของสื่อและลักษณะส้าคัญ
ของสื่อท้ัง 3 ชิ้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

 

      (ง) ประโยชน์ทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง 
      (จ) มีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
       ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายใน
ประเด็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการติดตามข้อมูล
ข่าวสารในชีวิตประจ้าวันลงในกระดาษบรูฟพร้อม
ตกแต่งให้สวยงาม 
คาบเรียนที่ 4) 
ขั้นสรุป 
     1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนองานโดยผู้ฟังทุก
คนมีการจดบันทึกการน้าเสนอลงในสมุดกิจกรรม
“Media literacy เด็กไทยใส่ใจสื่อ” และมีการ
ตั้งประเด็นค้าถามจากแต่ละกลุ่มที่น้าเสนอรวมทั้ง
มีการให้คะแนนเพื่อนๆสมาชิกกลุ่มอื่นๆ 
     2. ผู้สอนตั้งค้าถามเพ่ือน้าไปสู่การสรุปการ
เรี ย น รู้ เ กี่ ย ว กั บ แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใน
ชีวิตประจ้าวัน ดังนี้ 
         2 .1  จากการสื บค้นข้ อมู ลจากสื่ อ ใน
ประเด็นส้าคัญเรื่อง ประโยชน์ของเครื่องดื่มใน
ชีวิตประจ้าวันมีความส้าคัญกับนักเรียนหรือไม่
อย่างไร 
         2.2 หากผู้รับสื่อไม่มีหลักการเลือกรับและ
ใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่ างๆ รวมทั้ งสื่อที่ ไร้
พรมแดนจะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรต่อการ
ด้าเนินชีวิต         
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6 .2  แห ล่ งที่ ม าขอ งสื่ อทั้ ง  3  ชิ้ น มี
อะไรบ้าง 
         6.3 สาระส้าคัญที่สื่อน้าเสนอทั้ง 3 ชิ้น
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
         6.4 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากสื่อทั้ง 3 ชิ้น
มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
         6 .5   นั ก เรียน ให้ น้้ าหนั กห รือความ
น่าเชื่อถือกับสื่อชิ้นใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 
    ผู้สอนแนะน้าแนวทางในการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ กับผู้เรียน จากนั้น
มอบหมายให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มไปสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับประเด็นที่
ศึ ก ษ า  เรื่ อ ง ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง เค รื่ อ ง ดื่ ม ใน
ชีวิตประจ้าวันหรือประเด็นสงสัยที่เกิดขึ้นหลังจาก
ศึกษาสื่อประเภทที่  1 – 3 กลุ่มละ 2 ชิ้น เพ่ือ
น้ามาอภิปรายร่วมกันในคาบเรียนถัดไป 
(คาบเรียนที่ 4) 
ขั้นที่ 4 ข้ันปฏิสัมพันธ์กับสื่อที่เกี่ยวข้อง  
     7. ผู้สอนให้ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์และ
ตีความสาระส้าคัญจากสื่อตามท่ีกลุ่มตนได้สืบค้น
และรวบรวมมาพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงใน
สมุดกิจกรรม“Media literacy เด็กไทยใส่ใจ
สื่อ”ตอนที่ 1 เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อตามประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้ 
      (ก ) ประเภทของสื่อและลักษณะส้าคัญ 
 

         2.3 เพราะเหตุใดจึงกล่าวได้ว่าการรู้เท่า
ทันสื่อเป็นสิ่งส้าคัญในการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ 
(เพราะสื่อทุกชนิดถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ สื่อ
ประกอบด้วยทัศนคติและค่านิยมของผู้สร้างท า
ให้มีอิทธิพลต่อผู้รับทั้งด้านความคิด ความเชื่อ 
และก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม)    
3. ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปความส้าคัญของ
รู้เท่าทันสื่อและแนวทางการน้าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
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      (ข)  แหล่งที่มาของสื่อ 
      (ค)  สาระส้าคัญที่สื่อน้าเสนอ 
      (ง)  ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสื่อ 
      (จ)  ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สื่อน้าเสนอ 
      (ฉ) เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์และตีความข้อเท็จจริงจากสื่อใน
ขั้นตอนนี้กับข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์และ
ตีความข้อเท็จจริงจากสื่อในขั้นตอนที่  2 ขั้น
วิ เค ราะห์ ป ระ เด็ น ส้ าคั ญ  และขั้ น ที่  3 ขั้ น
เปรียบเทียบข้อมูล 
    8. ผู้ สอนมอบหมายให้ ผู้ เรี ยนแต่ ละกลุ่ ม
ออกแบบการน้าเสนอข้อมูลตามที่ ได้ค้นพบใน
รูปแบบแผนผังความคิดหรือรูปแบบที่ผู้เรียนสนใจ 
พร้อมทั้งให้ผู้เรียนน้าเสนอผลงาน 
ขั้นที่ 5 ขั้นน าเสนอข้อค้นพบ  
      9. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน้าเสนองานโดยผู้ฟังทุก
คนมีการจดบันทึกการน้าเสนอลงในสมุดกิจกรรม
“Media literacy เด็กไทยใส่ใจสื่อ” และมีการ
ตั้ งประเด็นค้าถามจากแต่ละกลุ่มที่น้ าเสนอ
รวมทั้งมีการให้คะแนนเพื่อน ๆ สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ 
      10. ผู้สอนตั้งค้าถามเพ่ือน้าไปสู่การสรุปการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
         10.1 นักเรียนคิดว่าจากประเด็นส้าคัญ 
เรื่องน้้าอัดลมมีโทษหรือประโยชน์กันแน่ข้อมูล
ข่าวสารมีความส้าคัญกับชีวิตประจ้าวันของ
นักเรียนหรือไม่อย่างไร 
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     10.2 นักเรียนคิดว่าหากผู้รับสื่อไม่มีหลักการ
เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง  ๆ 
รวมทั้งสื่อที่ ไร้พรมแดนจะส่งผลดีหรือผลเสีย
อย่างไรต่อการด้าเนินชีวิต 
     10.3 เพราะเหตุใดจึงกล่าวได้ว่าการรู้เท่าทัน
สื่อเป็นสิ่งส้าคัญในการด้าเนินชีวิตของมนุษย์ 
(เพราะสื่อทุกชนิดถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ สื่อ
ประกอบด้วยทัศนคติและค่านิยมของผู้สร้างท า
ให้มีอิทธิพลต่อผู้รับทั้งด้านความคิด ความเชื่อ 
และก าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม) 
 11. ผู้สอนให้ผู้ เรียนร่วมกันวิเคราะห์สรุปถึง
ความส้าคัญของรู้เท่าทันสื่อและแนวทางการ
น้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันด้าเนินชีวิต 
 

 

 
 
สื่อการจัดการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  วีดิทัศน์ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ / การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ จากวิทยาลัยสารพัดช่าง

ระยอง 

 2. วีดิทัศน์ เรื่อง ภัยร้ายในสื่อออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยสยาม 

 3. นิตยสารฉลาดซื้อ เรื่องนมโค 
 4. บทความชาเขียวเย็นจาก https://medthai.com 
 5. โฆษณาน้้าผักผลไม้กล่องในเว็บไซด์ 
 6. โฆษณาซุปไก่สกัดในโทรทัศน์                
 7. โฆษณาน้้าอัดลมในหนังสือพิมพ์ 
 8. โทษของนมวัว เพจเฟสบุ๊คอยากสวยหมวยจัดให้ 
 9. ประโยชน์ของชาเขียว บทความของ e-magazine.info 

http://www.e-magazine.info/
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 10. เรื่องจริงจากน้้าผลไม้กล่อง เว็บไซด์สมาคมน้้าผักผลไม้แห่งภาคพ้ืนยุโรป 
 11. ซุปไก่สกัดดีจริงหรือหลอก บทความสุขภาพจากเว็บไซด์สุขภาพน่ารู้.c 
 12. ข้อดีข้อเสียของน้้าอัดลมหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 
 13. บทความดื่มนมรักษาได้สารพัดโรค องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 14. ชาเขียวด่ืมอย่างไรให้ได้ประโยชน์เว็บไซด์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 15. โฆษณาน้้าผลไม้บริษัททิปโก้ประเทศไทย 
 16. ซุปไก่สกัดช่วยให้การท้างานของสมองมีประสิทธิภาพมากข้ึนรายการโทรทัศน์ตื่นมาคุย 
 17. น้้าอัดลมอันตรายจริงหรือรายการข่าวส้านักข่าวไทยชัวร์ก่อนแชร์ 
 18. เหตุผลที่ควรเลิกดื่มนมวัวทันทีจริงหรือรายการข่าวส้านักข่าวไทยชัวร์ก่อนแชร์ 
 19. โฆษณาชาเขียวส้าเร็จรูปตราฟูจิ 
 20. น้้าผลไม้กล่อง มีประโยชน์จริงหรือนิตยสารVOLGE 
 21. กระบวนการผลิตซุปไก่สกัดเว็บไซด์แบรนด์ 
 22. โทษของน้้าอัดลม นิตยสารของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
 23. สมุดกิจกรรม Media Literacy เด็กไทยใส่ใจสื่อ 
 
ภาระงานชิ้นงาน 
 - การน้ าเสนอการวิ เคราะห์ เกี่ยวกับประเด็นศึกษาเรื่องประโยชน์ของเครื่องดื่มใน
ชีวิตประจ้าวัน 
 - การตอบค้าถามสรุปความรู้ในสมุดกิจกรรม Media Literacy เด็กไทยใส่ใจสื่อ 
 
 การวัดและการประเมินผล 
 1. การตอบค้าถามในชั้นเรียน 
 2. การอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ 
 3. ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 4. การน้าเสนอผลงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 การประเมินผลการเรียนรู้การน้าเสนอการวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ  
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ/

คะแนน 

รายละเอียด 

น้ าหนัก

คะแนน 

30 คะแนน 

คะแนนจริง 

การรู้เท่าทันสื่อ 

 

ดี 
3 

ระบุประเภท สาระส้าคัญ แหล่งที่มา
ขอ งสื่ อ ได้ อย่ างถู ก ต้ อ ง  แยกแยะ
ข้อ เท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการ
น้ า เส น อ ข อ งสื่ อ ป ร ะ เภ ท ต่ า ง  ๆ 
ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อจากการ
วิ เคราะห์  โดยท้ าความเข้ าใจด้ าน
เนื้อหา วิธีการน้าเสนอครอบคลุมทุก
ประเด็นอย่างมีเหตุผล อธิบายการน้า
ความรู้ที่ เป็นประโยชน์จากข้อมูลที่
น่าเช่ือถือเชื่อมโยงกับชีวิตประจ้าวันได้
ครอบคลุมทุกประเด็น 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

พอใช้ 
2 

ระบุประเภท สาระส้าคัญ แหล่งที่มา
ของสื่อได้ แยกแยะข้อเท็จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากการน้าเสนอของสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ประเมินความน่าเชื่อถือ
ของสื่อ อธิบายการน้าความรู้ที่ เป็น
ป ระ โยชน์ จ ากข้ อมู ลที่ น่ า เ ช่ื อ ถื อ
เช่ือมโยงกับชีวิตประจ้าวันได้  ยังขาด
ความชัดเจน แต่อยู่ในประเด็นท่ีถูกต้อง 

ปรับปรุง 
1 

ค้าตอบขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
เป รียบ เที ยบ  เช่ื อม โย ง และสรุป
สาระส้าคัญ หรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ท้าให้ประเด็นไม่ชัดเจน และหรือไม่
ถูกต้อง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการประเมิน 

ระดับ

คุณภาพ/

คะแนน 

รายละเอียด 

น้ าหนัก

คะแนน 

30 คะแนน 

คะแนนจริง 

การน าเสนอผลงาน 

ดี 
3 

น้ า เสนอผลงานได้ อย่ างน่ าสน ใจ 
ชัดเจน เนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นที่
ก้าลังศึกษา 

 
1 

 
 
 
 
5 

พอใช้ 
2 

น้าเสนอผลงานได้แต่ไม่น่าสนใจ ไม่
ชัดเจน เนื้อหาไม่ครอบคลุมประเด็นที่
ก้าลังศึกษา 

ปรับปรุง 
1 

น้าเสนอผลงาน ไม่ชัดเจน เนื้อหาไม่
สัมพันธ์กับประเด็นที่ก้าลังศึกษา 

 
ระดับคุณภาพ 
  25 - 30   คะแนน หมายถึง        ดีมาก   
  20 - 24   คะแนน หมายถึง        ดี    
  15 - 19   คะแนน หมายถึง        พอใช้   
  ต่้ากว่า 15 คะแนน หมายถึง        ปรับปรุง   
  ผ่านเกณฑ์คณุภาพระดับ พอใช้ 
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 
1. การเรียนการสอน 

1.1 การบรรลุจุดประสงค์ ……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2 การเรียนรู้ของผู้เรียน…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3 ผลงานของผู้เรียน…………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 1.5 ตัวผู้สอน……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 1. ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    ลงชื่อ………………………………………………  
            (นางสาวนิสารัตน์  รอดบุญคง) 
                 ผู้สอน 
             ............./……………/.............. 
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ตัวอย่าง 
ส่ือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

 1. วีดิทัศน์ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ / การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ที่มา: www.youtube.com วิทยาลัย

สารพัดช่างระยอง 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วีดิทัศน์ เรื่อง ภัยร้ายในสื่อออนไลน์ ที่มา: www.youtube.com จากมหาวิทยาลัยสยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าถึงสื่อในสังคมปัจจุบันมีหลากหลายประเภท เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์  วิทยุ 
อินเตอร์เน็ต โฆษณา หนังสือ นิตยสารใบปลิวและสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว  
วิธีการที่ดีท่ีสุด คือ ต้องมีสติ รู้จักเลือก สนับสนุนสื่อที่มีคุณค่าและเพิกเฉยต่อสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ 
 
 

 

ในปัจจุบันมีสื่อมีหลากหลายประเภท สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวกรวดเร็ว และแฝงไปด้วยภัยอันตรายต่าง ๆ มากมายหากเด็กและเยาวชนขาดการรู้เท่าทัน
สื่อ ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินถือเป็นภัยอันตรายที่ควรเฝ้าระวังในปัจจุบัน 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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3. ท่ีมา: นิตยสารฉลาดซื้อ เรื่องนมโค 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ท่ีมา: บทความชาเขียวเย็น  จาก https://medthai.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นมโคเป็นอาหารที่มีสารอาหารเกือบครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะโปรตีนและแคลเซียมในนมนั้น
มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่ร่างกายเสื่อมไป จึงเหมาะเป็นอาหารส้าหรับ
คนทุกวัย หากพบปริมาณสารพิษจากเชื้อรา อะฟลาทอกซิน เอ็ม 1 (อะฟลาทอกซิน ชนิด บี 1 
ถ้าอยู่ในน้้านมจะเรียกว่า อะฟลาทอกซิน เอ็ม 1) ซึ่งเป็นสารพิษธรรมชาติชนิดร้ายแรงต่อมนุษย์ 
ซึ่งแม้ได้รับในปริมาณน้อยก็ท้าให้เกิดพิษต่อร่างกายได้  
 

 

สรรพคุณของชาเขียว 

1. ชาเขียวถูกน ามาใช้ในการรักษาต้ังแต่โรคปวดศีรษะไปจนถึงโรคซึมเศร้า ซ่ึงในประเทศจีนมีการ
ใช้ชาเขียวเป็นยามามากกว่า 4,000 ปีแล้ว 

2. ช่วยท าให้เจริญอาหาร 
3. แก้เมาเหล้า ท าให้สร่างเมา 
4. ช่วยแก้หวัด แก้ร้อนใน ช่วยขับเหง่ือ ขับสารพิษตกค้าง 
5. ช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์ สงบประสาท ระบายความร้อนจากศีรษะและเบ้าตา ท าให้สดชื่น ตา

สว่าง ไม่ง่วงนอน และช่วยท าให้หายใจสดชื่น 
6. ช่วยแก้อาการกระหายน้ า ระบายความร้อนออกจากปอด และช่วยขับเสมหะ 
7. ช่วยแก้บิด ท้องร่วง ท้องเสีย 
8. ช่วยเพ่ิมแบคทีเรียชนิดดีในล าไส้ จึงสามารถช่วยล้างสารพิษและก าจัดพิษในล าไส้ได้ 
9. ช่วยปอ้งกันตับจากพิษและโรคอืน่ ๆ 
10. ช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือด 
11. ชาเขียวมีฤทธิ์ต้านอาการอักเสบ ต้านเชื้อจุลนิทรีย์ในล าไส้ ต้านเชือ้แบคทีเรียและเชื้อไวรัส ต้าน

เชื้อ Botulinus และเชื้อ Staphylococcus 
12. ช่วยขับปสัสาวะ ป้องกันนิ่วในถุงน้ าดีและในไต 
13. ช่วยในการห้ามเลือดหรือท าให้เลือดไหลช้าลง 
14. ใช้เป็นยาพอกรักษาแผลอักเสบ แผลพุพอง ไฟไหม้ ฝีหนอง ช่วยบรรเทาอาการผดผ่ืนคัน ผิวร้อน

แห้ง แมลงสัตว์กัดต่อย และยังใช้เป็นยากันยุงได้อีกด้วย 
15. ชาเขียวสามารถช่วยป้องกันโรคข้ออักเสบรูมาติก (Rheumatic arthritis) ซ่ึงมีอาการอักเสบ

บวมแดง ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อและข้อต่อ ที่มักเกิดกับสตรีวัยกลางคน 
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5. โฆษณาน้้าผักผลไม้กล่องในเว็บไซด์ที่มา: www.malee.com 
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6. โฆษณาซุปไก่สกัดในโทรทัศน์ ที่มา: www.youtube.com แบรนด์ซุปไก่สกัด        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
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7. โฆษณาน้้าอัดลมในหนังสือพิมพ์ ที่มา: หนังสือพิมพ์รายวันM2F ฉบับวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. โทษของนมวัว เพจเฟสบุ๊คอยากสวยหมวยจัดให ้ที่มา: www.facebook/muayjadhai.com 
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9. ประโยชน์ของชาเขียว ที่มา: บทความของ e-magazine.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. เรื่องจริงจากน้้าผลไม้กล่อง ท่ีมา: www.test.co.org เว็บไซด์สมาคมน้้าผักผลไม้แห่งภาคพื้นยุโรป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ของชาเขียว 
          สารส้าคัญที่พบได้ในชาเขียว จะประกอบไปด้วยกรดอะมิโน วิตามินบี วิตามินซี วิตามินอี 
สารในกลุ่ม xanthine alkaloids คือ คาเฟอีน และธิโอฟิลลีน ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นการ
ท้างานของระบบประสาทส่วนกลาง และสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ ที่เรียกว่า คาเทชิน 
          การดื่มชาเขียวให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย เนื่องจากสาระส้าคัญในใบชาเขียวกลุ่ม 
โพลีฟีนอล ที่ชื่อว่า เคทิชิน (Catechins) จะท้าหน้าที่จับกับอนุมูลอิสระและขัดขวางการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยต้านโรคภัยได้มากมาย เช่น 
ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็งได้ แต่ก็มีหลากหลายความเชื่อ
เกี่ยวกับสรรพคุณของชาเขียว บ้างถูกบ้างผิด 

 

 งานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์คุณสมบัติการต่อต้านอนุมูลอิสระและปริมาณน้้าตาลใน
เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549 ของ ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม นักศึกษา
ปริญญาโท สาขาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 
กรุงเทพมหานคร พบว่า เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพที่มีคุณสมบัติของสารต่อต้านอนุมูลอิสระนั้น ต้อง
เป็นเครื่องดื่ม ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการในการผลิตทางอุตสาหกรรมอาหารในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็น ทั้งพาสเจอไรส์ และสเตอริไรส์ 

 ปาจรีย์ น้าเครื่องดื่มที่โฆษณาว่าเพ่ือสุขภาพ 10 ชนิด มาเข้าห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า เครื่องดื่มที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอาหารมาแล้ว จะท้าให้สารต้านอนุมูล
อิสระหายไปมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์และมีเครื่องดื่ม บางชนิดที่ไม่เหลือสารต้านอนุมูลอิสระให้เห็น
เลย สิ่งที่คงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงในเครื่องดื่มที่โฆษณาว่าเพ่ือสุขภาพก็คือ น้้าตาล เพราะฉะนั้น การ
โฆษณาของน้้าผลไม้บางพวกที่บอกว่า ในน้้าผลไม้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระ คงจะขัดแย้งกับ
งานวิจัยฉบับนี้ 

http://www.e-magazine.info/
http://www.test.co.org/
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11. ซุปไก่สกัดดีจริงหรือหลอก ที่มา: บทความสุขภาพจาก www.สุขภาพน่ารู้.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. ข้อดีข้อเสียของน้้าอัดลมที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการวันท่ี 9 สิงหาคม2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในงานวิจัยด้านคุณค่าทางอาหาร สถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล และ
ศูนย์วิจัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กลับพบว่า เมื่อเปรียบเทียบแหล่งของโปรตีน
จาก นม ไข่ไก่ และซุปไก่สกัดในปริมาณท่ีเท่ากัน การบริโภคซุปไก่สกัดมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่า
ไข่ไก่ถึงเกือบครึ่ง อีกท้ังยังมีสารอาหารและวิตามิน เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี 2 
เป็นต้น น้อยกว่าในไข่ไก่และนมด้วย แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสารอาหารโปรตีนในซุปไก่
สกัดจะพบว่าเป็นโปรตีนที่ย่อยได้ง่ายกว่า เพราะซุปไก่สกัดเป็นเครื่องดื่มที่มีโปรตีนชนิดที่ถูก
ย่อยมาแล้วในรูปกรดอะมิโน ร่างกายจึงสามารถดูดซึมและน้าไปใช้ได้ทันที ท้าให้ไม่มีปัญหา
เกี่ยวกับการย่อย 

           นอกจากนี้มีการศึกษาของกรมวิทยาศาสตร์บริการเกี่ยวกับปริมาณกรดอะมิโนที่มีใน
ซุปไก่สกัด พบว่าซุปไก่สกัดมีปริมาณกรดอะมิโนชนิดจ้าเป็นต่้ากว่าปริมาณที่เด็กทารกจนถึงเด็ก
อายุ 12 ขวบต้องการใช้ในการเจริญเติบโต แต่เมื่อเทียบในผู้ใหญ่แล้วพบว่า  ซุปไก่สกัดมีค่า
กรดอะมิโนที่สูงมากกว่าระดับที่ผู้ใหญ่ต้องการ 
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13. บทความดื่มนมรักษาได้สารพัดโรค องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ที่มา: www.dpo.go.th 
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14. ชาเขียวดื่มอย่างไรให้ได้ประโยชน์เว็บไซด์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มา: www.mu.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. โฆษณาน้้าผลไม้บริษัททิปโก้ประเทศไทยที่มา: www.youtube.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชาเขียวพบว่าชาเขียวมีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน 
แต่การบริโภคชาเขียวอย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย ซึ่งมีรายงานเกี่ยวกับ
การบริโภคชาเขียวระบุว่าถ้าบริโภคในปริมาณสูงและติดต่อกันเป็นเวลานานสามารถส่งผลเสียต่อ
ตับได้ โดยมีรายงานการวิจัยในหนูเม้าส์พบว่าสาร epigallocatechin gallate (EGCG) จะส่งผล
ให้ตับถูกท้าลายเล็กน้อยเมื่อบริโภคในขนาดสูง (2,500 มก./กก.) ติดต่อกัน 5 วัน และความเป็น
พิษต่อตับจะยิ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อบริโภคในขณะที่เป็นไข้ จากงานวิจัยช่วยยืนยันว่าการบริโภคชาเขียวใน
ระยะเวลาสั้นๆ มีความปลอดภัย แต่ถ้าบริโภคในปริมาณสูงอาจส่งผลให้ตับถูกท้าลาย  
 ดังนั้นหากมีความผิดปกติเกี่ยวกับตับหรือมีอาการไข้ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคชาเขียวใน
ขนาดสูงและติดต่อกันเป็นเวลานาน ที่น่าสังเกตคือรูปแบบการบริโภคชาเขียวตั้งแต่สมัยโบราณ
เป็นการบริโภคในรูปแบบการชงชาดื่มเองและไม่มีส่วนผสมของน้้าตาล ดังนั้นการดื่มชาเขียวที่ชง
เองนอกจากจะได้รับรสชาติและกลิ่นหอมแท้จากชาเขียวแล้วยังได้รับประโยชน์จากสารต้านอนุมูล
อิสระที่ดีกว่าเครื่องดื่มชาเขียวส้าเร็จรูปซึ่งจะมีส่วนผสมของน้้าตาลและมีปริมาณชาเขียวที่เจือจาง 
ส้าหรับเครื่องดื่มชาเขียวส้าเร็จรูปจะมีปริมาณใบชาที่น้อยมากจึงมีสารส้าคัญน้อย ถ้าจะดื่ม
เพ่ือที่จะได้รับประโยชน์จากสารโพลีฟีนอล EGCG อาจจะต้องดื่มหลายขวดต่อวัน ซึ่งแทนที่จะได้
ประโยชน์อาจท้าให้เสียสุขภาพเนื่องจากร่างกายได้รับปริมาณน้้าตาลที่เป็นส่วนผสมในชาเขียว
ส้าเร็จรูปนั้นสูงเกินไป  
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16. ซุปไก่สกัดช่วยให้การท้างานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นรายการโทรทัศน์ตื่นมาคุย ที่มา: รายการตื่นมาคุย
ช่อง 9 eantertain 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทุกวันนี้การท้างาน และความกดดันจากสิ่งรอบตัว ท้าให้เราเกิดความเครียด ถ้ามี
ความเครียดสะสมไว้นานๆ นอกจากจะท้าให้รู้สึกเหนื่อยล้าและหมดไฟแล้ว จะท้าให้เราค่อยๆ 
หมดความกระตือรือร้น ไม่มีสมาธิ หน้าตาไม่สดใส จนกระทั่งสุขภาพและประสิทธิภาพการท้างาน
ของสมองเสื่อมถอยลงด้วย” เราควรจัดสรรตารางชีวิตให้ลงตัว แบ่งเวลาพักผ่อน เพ่ือให้สมองได้
ผ่อนคลายดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีตลอดเวลาด้วยการทานอาหารครบหมู่และเพียงพอในแต่ละ
วัน ส้าหรับผู้ที่ต้องใช้สมองในการท้างานและพละก้าลังในการท้ากิจกรรมต่างๆ อาจเสริมด้วยซุปไก่
สกัด เพราะซุปไก่สกัดเป็นอาหารในรูปแบบของกรดอะมิโน และเปปไทด์ ที่ร่างกายสามารถดูดซึม
ไปใช้ได้ทันที และที่ส้าคัญในซุปไก่สกัดยังช่วยให้เลือดขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ดียิ่งขึ้นคะ 
ซึ่งจะช่วยให้การท้างานของสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้มีสมาธิ ต่อการเรียนรู้ และจดจ้าดีขึ้น 
รวมถึงหากดื่มก่อนออกก้าลังกายจะช่วยการเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานเพ่ิมขึ้นหลังดื่มไป 15 
นาที ลดความเหนื่อยล้าของร่างกาย และช่วยให้รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า หรือหากดื่มหลังออก
ก้าลังกายจะช่วยเร่งการก้าจัดของเสียจ้าพวกแอมโมเนียและแลคเตท 
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17. น้้าอัดลมอันตรายจริงหรือรายการข่าวส้านักข่าวไทยชัวร์ก่อนแชร์ ที่มา: ส้านักข่าวไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในน้้าอัดลมมีน้้าตาลจ้านวนมาก เกินความจ้าเป็นส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา เช่นโรคเบาหวาน 
โรคอ้วน ควรบริโภคแต่พอเหมาะและออกก้าลังกานเพ่ือสุขภาพ 
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18. เหตุผลที่ควรเลิกดื่มนมวัวทันทีจริงหรือรายการข่าวส้านักข่าวไทยชัวร์ก่อนแชร์ที่มา: ส้านักข่าวไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ส้านักข่าวไทย อสมท สอบถาม ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม ผู้เชี่ยวชาญ
หลักสูตรพิษวิทยาทางอาหารฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ยืนยันว่านมวัวไม่มี
อันตราย สามารถดื่มได้มีส่วนผสมของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ตายแล้ว+อุจจาระ -ไม่น่าเป็นไปได้ 
ยกเว้นอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สกปรกมียาปฎิชีวนะ - เป็นไปได้ หากระบบปศุสัตว์ที่ผลิตนมวัวไม่ได้
มาตรฐานคนไม่เหมาะที่จะดื่มนมวัว - นมวัวเป็นทางเลือกที่ดีตามหลักโภชนาการระวังนมจากวัว
ที่ถูกบังคับให้ผลิตนมต่อเนื่อง - ไม่เกี่ยวกันคนไม่จ้าเป็นต้องรับโปรตีนจากนม - ไม่จริง โปรตีน
จากนมมีคุณภาพ ช่วยเสริมกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการท้าให้สูญเสียแคลเซียมในกระดูก - พบ
ได้ในเด็กท่ีบริโภคนมท่ีมีฟอสเฟตมาก 
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19. โฆษณาชาเขียวส้าเร็จรูปตราฟูจิ ที่มา: โฆษณาทางโทรทัศน์ช่องฟรีทีวี 

 ชาเขียวส าเร็จรูปที่เราสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือนักด่ืมชาเขียวทั้งหลายผู้ต้องการลิ้มลองรสชาติชาเขียวแท้ๆ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. น้้าผลไม้กล่อง มีประโยชน์จริงหรือ ที่มา:นิตยสารVOLGE 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ชาเขียว Arabiki จากแหล่งเพาะชาเขียวแหล่งใหญ่ในญี่ปุ่นอย่าง Shinzuoka ในขวด 

ชาเขียวของเราประกอบไปด้วยความชาสดใหม่กลิ่นหอมรสชาติเลิศและบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ด้วย
เทคโนโลยี Cold Aseptic Fill Bottling system ซึ่งเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศ
ไทยน้าเทคโนโลยีนี้มาใช้กับขวดชาเขียวเพื่อคงความสดใหม่ให้คงที่ไว้มากท่ีสุด. 

 Fuji Cha ดึงดูดลูกคา้ด้วยบรรจุภัณฑ์ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่ถูกออกแบบมาให้ดูคล้าย
กับกระบอกไม้ไผ่ ผนึกด้วยกระดาษอลูมิเนียมที่ปากขวดและปิดทับด้วยฝาพลาสติกอย่างดี มี 3 
รสชาติให้เลือก โดยทั้งหมดนั้นมี ปริมาณคาเฟอีนต่้าทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินชนิดต่างๆ 
มากกว่าสิบชนิด รวมไปถึงสารแอนตี้ออกซิเดนและสารอาหารอื่นๆ ที่มีคุณค่าต่อร่างกายน้้าชา
เขียวพร้อมดื่ม ตรา ฟูจิชะ กรีนที 

 น้้าผลไม้กล่องดื่มแล้วดี ที่ดีจริงๆ หัวเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ คือการผสมน้้าหัวเชื้อของแต่
ละชนิดเข้าด้วยกันก่อนเทียบเป็นสัดส่วนของผลไม้จริง ผลไม้ที่โฆษณาอยู่ท้ายสุดในปริมาณ
กล่องเขียนว่า ‘แต่งกลิ่น’ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นน้้าเปล่าผสมน้้าตาล ใส่สี และแต่ง 
ความหวานที่ได้ก็มาจากน้้าตาล มันคือน้้า ‘รส’ ส้ม ส่วนพาสเจอไรซ์คือไร้สารอาหาร เพราะการ
พาสเจอไรซ์เปรียบเสมือนการโกงความตาย น้้าส้มพร้อมดื่มที่ผ่านการพาสเจอไรซ์สามารถเก็บไว้
ได้นานกว่า 8 เดือนก่อนที่จะแจกจ่ายให้ร้านค้า สารอาหารจึงแทบไม่หลงเหลือ โดยเฉพาะ
วิตามินซีที่ขึ้นชื่อเรื่องความเซนซิทีฟ ถ้าต้องดื่มเลือกน้้าผลไม้สกัดเย็น (Cold-pressed Juice) 
เพราะมีวิตามินซีมากกว่าน้้ าผลไม้พาสเจอไรซ์ถึง 8 เท่า ตามผลการศึกษาของ Food 
Chemistry แต่ข้อเสียคือแพงและควรดื่มให้หมดภายใน 2-3 ชั่วโมง 
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21. กระบวนการผลิตซุปไก่สกัดที่มา:เว็บไซด์แบรนด์ www.brand.com 
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22. โทษของน้้าอัดลม ท่ีมา: นิตยสารของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
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ภาคผนวก ค   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 -  แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 -  แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียนเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 -  ตารางแสดงค่าความสอดคล้องของแบบวัดแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียนและหลังเรียน 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
 -  ตารางแสดงค่าความเที่ยง ค่าความยาก และค่าอ้านาจจ้าแนกของแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
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แบบวัดการรู้เท่าทนัสื่อ 

 
 

ค าแนะน า ในการท าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ เป็นแบบทดสอบชนิดอตันัย  

จ านวน 5 ข้อ  

 1. แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 10 ข้อ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ  

 1) การเปิดรับสื่อ 

 2) การเข้าใจสื่อ 

 3) การวิเคราะห์สื่อ 

 4) การประเมินค่าสื่อ 

 5) การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์  

 2. ใช้เวลาในการท าข้อสอบเป็นเวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

3. ข้อสอบมีทัง้หมด 8 หน้า ให้นักเรียนท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ 

 

ชื่อ.............................................................................. เลขที.่........... 

 

 

 
 

 

การทดสอบก่อนเรียน 

แบบวัดการรู้เท่าทันสื่ 

ก่อนเรียน 
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แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียน 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สถาณการณ์วัฒนธรรม   ปีการศึกษา 2561 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาประเด็นที่ก าหนดให้ แล้วใช้เป็นข้อมูลในการตอบค าถาม  

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ข้อความท่ีส่งต่อกันทางไลน์แชทกลุ่ม  เข้าถึง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 

สื่อชิ้นที่ 1 
 

https://men.kapook.com/view43397.htm%20%20เข้าถึง
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ในปัจจุบัน แอพพลิเคชั่นไลน์ เข้ามามีบทบาท เรียกได้ว่า ทุกคนต้องมีจึงเกิดกลุ่ม มิจฉาชีพ 

ที่ใช้หนทางนี้ในการหลอกล่อให้ประชาชน โดยใช้วิธีการ แจกสติ๊กเกอร์ฟรีหลอกให้กดเพ่ิมเพ่ือนและ
ส่งลูกโซ่กระจายหลอกลวงต่อ เพื่อให้มีผู้ติดตามมากๆ ก่อนจะน้าไปขาย หรือเปลี่ยนเป็นบัญชีขายของ
ด้าน “นายอริยะ พนมยงค์” กรรมการผู้จัดการ Line ประเทศไทย ได้ออกมาเตือน ผู้ที่ใช้ แอพลิเคชั่น 
Line คือ “แจกสติ๊กเกอร์ฟรี มีกลไกเดียวคือ แจกผ่านบัญชีทางการ ถ้าพบ  “อย่าเชื่อ” และกด
Report รายงาน มาท่ีเราหากตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องเราจะจัดการปิดทันที” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อชิ้นที่ 2 
 

ที่มา : https://jorkhaoseed.com/jkstv-line เข้าถึงเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 
 

https://jorkhaoseed.com/jkstv-line
https://men.kapook.com/view43397.htm%20%20%20%20%20%20%20%20เข้าถึง
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1. องค์ประกอบที่1 การเปิดรับสื่อ 

1.1. สือ่ชิ้นท่ี 1 เป็นสื่อประเภทใด
........................................................................................................................ 

1.2  ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากสื่อชิ้นที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อชิ้นที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร 
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1.3  สือ่ชิ้นท่ี  2 เป็นสือ่ประเภทใด

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

1.4  ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาท่ีได้จากสื่อชิ้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อชิ้นที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร 
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2. องค์ประกอบการวัดข้อที่ 2 การเข้าใจสื่อ 

   2.1 ให้นักเรียนบอกสาระส าคัญของสื่อชิ้นที่1 และชิ้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2 สื่อชิ้นที่ 1 และสื่อชิ้นที่ 2 ต้องการน าเสนอข้อมูลให้กับผู้บริโภคกลุม่ใด 

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

 2.3 วัตถุประสงค์ที่ปรากฎในสื่อชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2  

สื่อชิ้นท่ี1 สื่อชิ้นท่ี 2 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
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3. องค์ประกอบการวัดข้อที่  3 การวิเคราะหส์ื่อ 

   ให้นักเรียนแยกแยะข้อมูลจากสื่อทั้ง 2  ชิ้น ว่าประเด็นใดเป็นข้อเท็จจริงและ    

   ประเด็นใดเป็นข้อคิดเห็นรวมทั้งการโน้มน้าวจูงใจให้เช่ือของสื่อ 

รายการ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การโน้มน้าวใจ 
สื่อชิ้นที่ 1 …………………………………………

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………….. 
………………………………………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

สื่อชิ้นที่ 2 …………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
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.............................................................................................................................................................

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

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

เพราะ.................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

ต่อตนเอง……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ต่อสังคม..................................................................................................................................................... 

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

 

4. องค์ประกอบการวัดข้อที่ 4 การประเมินค่าสื่อ 

   นักเรียนคิดว่าสื่อชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 สื่อชิ้นใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน  

       . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. องค์ประกอบการวัดข้อที่ 5 การใช้สือ่ให้เกดิประโยชน ์

    จากการศึกษาสื่อทั้ง 2 ชิ้น นักเรียนมีแนวทางในการน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ 

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

วัฒนธรรม 
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แบบวัดการรู้เท่าทนัสื่อ 
 

ค าแนะน า ในการท าแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ เป็นแบบทดสอบชนิดอตันัย  

จ านวน 5 ข้อ  

 1. แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ จ านวน 10 ข้อ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ  

 1) การเปิดรับสื่อ 

 2) การเข้าใจสื่อ 

 3) การวิเคราะห์สื่อ 

 4) การประเมินค่าสื่อ 

 5) การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์  

 2. ใช้เวลาในการท าข้อสอบเป็นเวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

3. ข้อสอบมีทัง้หมด 7 หน้า ให้นักเรียนท าข้อสอบให้ครบทุกข้อ 

 

ชื่อ.............................................................................. เลขที.่........... 

 

 

 
 

 

 

 

หลังเรียน 
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แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อหลังเรียน 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง รู้เท่าทันผู้ผลิตผู้บริโภค   ปีการศึกษา 2561 

 

 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาประเด็นที่ก าหนดให้ แล้วใช้เป็นข้อมูลในการตอบค าถาม  

 

 

สินคา้ดีมีรีวิว สินค้าออนไลน์ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

ที่มา : ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สื่อชิ้นที่ 1 
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สินคา้ดีมีรีวิว สินค้าออนไลน์ 

  
‘ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อชิ้นที่ 2 
 

ที่มา : https://ig-dara.com/ เข้าถึงเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2561 

 

https://ig-dara.com/
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1. องค์ประกอบที ่1 การเปิดรับสื่อ 

1.1 สื่อชิ้นที่ 1 เป็นสือ่ประเภทใด    

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

1.2 ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาท่ีได้จากสื่อชิ้นที่ 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

สื่อชิ้นที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร 
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1.3  สือ่ชิ้นท่ี  2 เป็นสือ่ประเภทใด

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

 1.4  ให้นักเรียนสรุปเนื้อหาท่ีได้จากสื่อชิ้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สื่อชิ้นที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร 



  138 

 

2. องค์ประกอบการวัดข้อที่ 2 การเข้าใจสื่อ 

   2.1 ให้นักเรียนบอกสาระส าคัญของสื่อชิ้นที่ 1  และชิ้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  สื่อชิ้นที่ 1 และสื่อชิ้นที่ 2 ต้องการน าเสนอข้อมูลให้กับผู้บริโภคกลุ่มใด 

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

 

2.3 วัตถุประสงค์ที่ปรากฎในสื่อชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2  

สื่อชิ้นที่1 สื่อชิ้นที่ 2 
........................................................................ 
....................................................................... . 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
.......................................................................... ...
.................................................................. 

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

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

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

......................................................................... 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………….. 
……………………………………………………………..  
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3. องค์ประกอบการวัดข้อที่ 3 การวิเคราะหส์ือ่ 

    ให้นักเรียนแยกแยะข้อมูลจากสื่อทั้ง 2 ชิ้นว่าประเด็นใดเป็นข้อเท็จจริงและ    

    ประเด็นใดเป็นข้อคิดเห็นรวมทั้งการโน้มน้าวจูงใจให้เช่ือของสื่อ 

รายการ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น การโน้มน้าวใจ 
สื่อชิ้นที่ 1 

 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………….. 
………………………………………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
…………………………………….. 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 

 
สื่อชิ้นที่ 2 

 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………… 

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… 
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ต่อตนเอง……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ต่อสังคม..................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

เพราะ................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

4. องค์ประกอบการวัดข้อที่ 4 การประเมินค่าสื่อ 

  นักเรียนคิดว่าสื่อชิ้นที่ 1 และชิ้นที่ 2 สื่อชิ้นใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากัน  

       . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. องค์ประกอบการวัดข้อที่ 5 การใช้สือ่ให้เกดิประโยชน ์

จากการศึกษาสื่อทั้ง 2 ชิ้น นักเรียนมีแนวทางในการน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ 

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างไร 

 

 

 

 

 

 

สินค้าดีมีรีวิว 

สินค้าออนไลน์ 
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ตารางที่ 14 แสดงค่าความสอดคล้องของแบบวัดแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียนและหลังเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 
  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 , 0 , -1 
รวมค่า

ดัชนีความ
สอดคล้อง 

I.O.C. 

แปล
ความหมาย 

แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ 
ฉบับท่ี 1 

ผู้เชี่ยวชาญ 
1 

ผู้เชี่ยวชาญ 
2 

ผู้เชี่ยวชาญ 
3 

1. สื่อท่ีน้าเสนอเป็นสื่อ
ประเภทใด และสาระส้าคัญ
ของสื่อท้ัง 2 ประเภท 
ต้องการน้าเสนอข้อมลูใด
เป็นส้าคญั 

+1 +1 +1 1.00 น้าไปใช้ได ้

2. ข้อมูลที่ปรากฏในสื่อทั้ง 
2 ประเภท มีความเหมือน
ห รื อ ค ว าม แ ต ก ต่ า งกั น
อย่างไร และการน้าเสนอ
เนื้ อหาของสื่อมีข้อมูลใด
สนับสนุนเพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือบ้าง 

+1 +1 +1 1.00 น้าไปใช้ได ้

3. สื่อประเภทที่ 2 
 มีการน้าเสนอข้อคิดเห็นใด
เพิ่มเตมิที่ช่วยสนับสนุน
ข้อเท็จจริงในเนื้อหาของสื่อ 

+1 +1 +1 1.00 น้าไปใช้ได ้

4. จากสื่อที่น้าเสนอทั้งสอง
ประเภท นักเรียนให้น้้าหนัก
หรือเช่ือถือกับสื่อประเภท
ใดมากที่สุด เพราะเหตุใด 
 

+1 +1 +1 1.00 น้าไปใช้ได ้
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ตารางที่ 14 แสดงค่าความสอดคล้องของแบบวัดแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อก่อนเรียนและหลังเรียน 
ระดบัประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
 

ประเด็นการประเมิน 
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

+1 , 0 , -1 
รวมค่าดัชนี

ความ
สอดคล้อง 

I.O.C. 

แปล
ความหมาย 

แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ  
ฉบับท่ี 1 

ผู้เชี่ยวชาญ 1 ผู้เชี่ยวชาญ 2 ผู้เชี่ยวชาญ 3 

5. นักเรียนสามารถน้าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
อย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 1.00 น้าไปใช้ได ้

แบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ 
 ฉบับท่ี 2 

     

1. สื่อท่ีน้าเสนอเป็นสื่อ
ประเภทใด และสาระส้าคัญ
ของสื่อท้ัง 2 ประเภท 
ต้องการน้าเสนอข้อมลูใด 
เป็นส้าคญั 

+1 +1 +1 1.00 น้าไปใช้ได ้

2. ข้อมูลที่ปรากฏในสื่อ 
ทั้ง 2 ประเภท มีความเหมือน
หรือความแตกต่างกันอย่างไร 
และการน้าเสนอเนื้อหาของ
สื่อมีข้อมูลใดสนับสนุนเพื่อให้
เกิดความน่าเชื่อถือบ้าง 

+1 +1 0 0.67 น้าไปใช้ได ้

3. สื่อประเภทที่ 2  
มีการน้าเสนอข้อคิดเห็นใด
เพิ่มเตมิที่ช่วยสนับสนุน
ข้อเท็จจริงในเนื้อหาของสื่อ 

+1 +1 +1 1.00 น้าไปใช้ได ้

4. จากสื่อที่น้าเสนอทั้งสอง
ประเภท นักเรียนให้น้้าหนัก
หรือเช่ือถือกับสื่อประเภทใด
มากที่สุด เพราะเหตุใด 

+1 +1 +1 1.00 น้าไปใช้ได ้

5. นักเรียนสามารถน้าความรู้
ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้
อย่างไรบ้าง 

+1 +1 +1 1.00 น้าไปใช้ได ้
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงค่าความเท่ียง ค่าความยาก และค่าอ้านาจจ้าแนกของแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อ
ก่อนเรียนและหลังเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับท่ี 1 ฉบับท่ี 2 
ข้อ p r สรุปผล ข้อ p r สรุปผล 

ข้อ 1.1 0.50 0.40 ใช้ได้ ข้อ 1.1 0.45 0.50 ใช้ได้ 

ข้อ 1.2 0.52 0.35 ใช้ได้ ข้อ 1.2 0.20 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 1.3 0.60 0.20 ใช้ได้ ข้อ 1.3 0.65 0.20 ใช้ได้ 

ข้อ 1.4 0.48 0.35 ใช้ได้ ข้อ 1.4 0.20 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 2.1 0.45 0.50 ใช้ได้ ข้อ 2.1 0.40 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 2.2 0.60 0.20 ใช้ได้ ข้อ 2.2 0.65 0.20 ใช้ได้ 

ข้อ 2.3 0.42 0.55 ใช้ได้ ข้อ 2.3 0.40 0.60 ใช้ได้ 

ข้อ 3 0.22 0.25 ใช้ได้ ข้อ 3 0.20 0.50 ใช้ได้ 

ข้อ 4 0.25 0.20 ใช้ได้ ข้อ 4 0.25 0.35 ใช้ได้ 

ข้อ 5 0.22 0.25 ใช้ได้ ข้อ 5 0.45 0.30 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง  

ผลการทดสอบความแตกต่างค่าความแปรปรวน และค่าความแตกต่างค่ามัชฌิมเลขคณิตของ

คะแนนการรู้เท่าทันสื่อจากแบบวัดการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

ก่อนและหลังการทดลอง 

-  แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ของคะแนนสอบก่อนเรียน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
-  แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที 
   คะแนนสอบก่อนและหลังเรียน ของกลุ่มทดลอง 
-  แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที 
   คะแนนสอบก่อนและหลังเรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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ตารางที่ 16 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรู้ เท่าทันสื่อก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม 
 

นักเรียน 
n คะแนนเต็ม ก่อนเรียน 
  mean S.D. 

กลุ่มทดลอง 30 15 8.58 1.79 

กลุ่มควบคุม 30 15 8.26 1.95 

 *ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 
ตารางที่ 17 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรู้ เท่าทันสื่อก่อนและหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลอง 
 
กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม mean S.D. t df sig 
ก่อนเรียน 30 15 8.58 1.79 13.28 29 0.00** 

หลังเรียน 30 15 13.66 0.95 
 *p<.05 
 

 
ตารางที่ 18 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรู้เท่าทันสื่อ ก่อนและหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
 

นักเรียน   ก่อนเรียน หลังเรียน    
n คะแนนเต็ม mean S.D. mean S.D. t df sig 

กลุ่มทดลอง 30 15 8.58 1.79 13.66 0.95 13.28 29 0.00** 
กลุ่มควบคุม 30 15 8.26 1.95 10.88 1.71 7.74 29 0.00** 

 *p<.05 

 
 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน  
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