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รวมเทคนิคการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้...ที่ครูควรรู้ 

Message of EDUCA 

ถึง เพือ่นครูทีร่ัก, 

ก ่อนอ ื ่ น  EDUCA ขอขอบค ุณคร ู และ

นักการศึกษาทุกท่านนะคะ ที่ดาวน์โหลด

เอกสารชุดนี้ EDUCA Review เป็นความ

ตั้งใจของทึมงาน EDUCA ที่ต้องการช่วย

ครูในสถานการณ์ป ัจจ ุบ ันท ี ่ย ังคงมี              

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเตรียม

ความพร้อม ส  าหรับการจัดการเรียน            

การสอนในห้องเรียน ก่อนเปิดเทอม 2564 

ด ้วยการค ัดสรรและรวบรวมความรู้                 

ที ่ทันสมัย และทันเหตุการณ์เพื ่อพัฒนา

ทักษะวิชาชีพครู  

 

EDUCA Review ฉบ ับเด ือนพฤษภาคม           

จะพาคุณครูไปท าความรู้จักกับแนวทางใน

การเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม และ

เทคนิคในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

แบบกลุ่ม หรือ Improv ซี่งสามารถพัฒนา

ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมในเด็กได้

เป ็นอย่างดี  นอกจากนี้  ท ีมงานยังได้

รวบรวมบทความแนะน าแนวทางในการ

ปลูกฝังให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ แยกแยะ และ

รู ้ เท่าทันอันตรายที ่อาจเกิดขึ ้นจากสื่อ

สังคมออนไลน์ ซึ ่งอาจส่งผลกระทบเชิง

ลบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเด็กได้  

 

 

 

 

EDUCA Review ฉบ ั บนี้  เ ร าค ้ นหา แล ะ

รวบรวมแนวทางในการพัฒนาตนเอง      

ทุกมิติ โดยไม่มีอุปสรรคใดจะมาขวางกั้นได้     

และทีมงานขอส่งความห่วงใยสู่เพ่ือนครูไทย

ทั่วประเทศ ให้พร้อมปรับตัวในทุกเรื่อง เพ่ือ

สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ดีที ่สุดแก่เด็กไทย 

และสังคมของเราต่อไป 

 

สุดท้ายนี้ เรายินดีจะเป็นสื่อกลางในการรับ

ฟังทุกเสียงของเพื ่อนครูที ่ก าลังประสบ

ปัญหาในช่วงปิดเทอมนี้ว่า ต้องการเรียนรู้

หรือพัฒนาความรู้ และทักษะด้านใดบ้าง 

โดยเราเปิดช่องทางให้คุณครูแชร์ปัญหา

หรือความต้องการผ่านทาง Official Line 

EDUCA  สแกน QR Code เป็นเพื่อนกับเรา

ได้เลยค่ะ ขอให้รักษาสุขภาพและสนุกกับ   

การเรียนรู้นะคะ 

© Copyright EDUCA Thai, 2021 All Rights Reserved 

“ทุกปัญหาของครู         

คือ ปัญหาของเรา” 

สแกนเพ่ือแชร์เร่ืองราว     

ท่ีครูอยากรู้และต้องการ

ความช่วยเหลือ! 
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ครูพร้อม! แล้วอะไร คือค าว่า “พร้อม” จาก

สถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี

ระบาดอีกคร้ัง ส่งผลให้โรงเรียนต้องเลื่อนเปิด

เทอมไปเป็นวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 จึงมี

ความจ าเป็นต้องเตรียมความ “พร้อม” ของ

ผู้ปกครอง นักเรียน และโดยเฉพาะครูผู้สอน

อย่างพวกเรา 

 

ครูต้องมีความ “พร้อม” ทุกเมื่อ กล่าวคือ ครู

จะต ้องม ีความพร ้อมด้วยศ ักยภาพ และ

สมรรถนะ โดยการฝึกฝน และเร ียนรู ้ เพื่อ

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ อาวุธที่ส าคัญของครู

ในยุคปัจจุบันที่นอกเหนือจากองค์ความรู้แล้ว 

ยังมีทักษะในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

ในการเรียนการสอน เช่น แท็บเล็ต (tablet) 

โ น ้ ตบ ุ ๊ ก  (notebook) แล ะคอมพ ิ ว เตอ ร์  

(computer) ล าโพง และอ ุปกรณ์ด ังกล่าว

จะต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูง 

เพื่อไม่ให้เกิดการสะดุดในระหว่างการเรียนการ

สอน (โดยเฉพาะเมื่อเป็นรูปแบบออนไลน์) ครู

จะต้องเรียนรู้เทคโนโลยี หรือโปรแกรมต่าง ๆ ท่ี

จะน ามาใช้ในการเรียนการสอนว่ามีลักษณะ

การใช้งานอย่างไร มีลูกเล่นอะไรที ่สามารถ

น ามาใช้ได้ เพราะการเรียนการสอนในออนไลน์ 

เทคนคิการออกแบบเกจิกรรมการเรยีนรู ้ทีค่รคูวรรู ้

เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี 
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ครูไม ่สามารถที ่จะกระตุ ้นความสนใจของ

นักเรียนได้อย่างทั่วถึง เหมือนการเรียนการ

สอนในห้องเรียนปกติ ดังนั้น ที่ส าคัญครูต้อง

ออกแบบการเรียนรู้ให้น่าสนใจ สร้างค าถามที่

กร ะต ุ ้ นความค ิด  แล ะ เป ็นก ิ จกรรมท ี ่ มี

ความหมายส าหรับของนักเรียนของเรา และ

รู้จักโปรแกรมนั้น ๆ มี หรือใช้สัญญาณต่าง ๆ 

เข ้ามาช ่วยในการกระต ุ ้นความสนใจของ

นักเรียน เช่น เสียงเคาะกระดิ่ง สัญญาณการ

ตบมือ ซึ ่งจะท าให้ผู ้เร ียนตื ่นตัวเป็นระยะ ๆ 

ต่อเนื่องตลอดคาบการเรียนรู้ 

 

หากการสอนในปัจจุบันไม่ได้ต้องการเพียงครูที่

ม ีความรู้ และเข้าใจความสนใจของนักเรียน

เท่านั ้น แต่ยังต้องการครูที ่ถ ึงพร้อมด้วย

ศักยภาพ และสมรรถนะทางเทคโนโลยีอีกด้วย 

การเรียนการสอนออนไลน์จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย

ของครู ครูจะต้องมีกลยุทธ์ท าให้น ักเรียน

ตระหนักรู้ว่า การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนกับ

ครู และเพื่อน ๆ ของเขานั้น แตกต่างจากการที่

เขาเรียนรู้ด้วยตนเองจากยูทูป (YouTube) ครู

จะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์เป็นการสื่อสารสอง

ทางระหว่างครูกับนักเรียน และท้าทายความคดิ

ของนักเรียน ให้ช่วยกันหาค าตอบร่วมกัน 

 

ดังนั้น ความพรอ้มของครู ก็คือ การเขา้ถงึและ

เข้าใจ “หัวใจในการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่” 

 

การใช้ค าถามกระตุ ้นการเรียนรู้  จ ัดเตรียม

สภาพแวดล้อมแหล่งข ้อม ูลต ่างๆ รวมทั้ง

กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านหน้าจอของ

อุปกรณ์อ ิเล ็กทรอนิกส์  ด ้วยกลยุทธ์ท ี ่น  า

แตกต่างกัน แต่เหนือสิ่งใด ความพร้อมของครู

ที่มาจากสภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง และ

แข ็งแกร ่ง จะท  าให ้คร ูม ีพล ังท ี ่จะก ้าวพ้น

อุปสรรค และปัญหาที่ท้าทายนี้ไปด้วยดี 
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“เดก็  ๆท าใหเ้ราลกุขึน้ และเคลอืนไหว  มปีระสบการณ ์คดิ ลงมอืท า 

เกมอมิโพรฟ   ท าใหพ้วกเรากระตอืรอืรน้ในการเรยีนรู ้

เชน่เดยีวกบัทีเ่ราตอ้งการ ใหน้กัเรยีนของเราไดเ้รยีนรู!้” 

 

ความคดิเหน็ของครูท่านหนึง่ (ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ก่อนเกิด COVID ท่ีซานตาโรซาฟลอริดา) 

แปลโดย พิศวัศน์ สุวรรณมรรคา 

เรียบเรียงโดย ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ 

เทคนคิการออกแบบเกจิกรรมการเรยีนรู ้ทีค่รคูวรรู ้ 7 <<<<< 
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กว่า 10 ปีมาแล้วท่ี ไคโกะ วาเกียสก้า เริ่มส ารวจ

ประโยชน์ทางการศึกษาของการใช้ กิจกรรมอิม

โพรฟ Improv (อิมโพรไวส์ หรือ การด้นสด) ใน

ห้องเรียน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ครูและนักเรียน

ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 2 หลายพันคน

ได้สัมผัสกับประโยชน์ทางการศึกษาของ “เกม

การด้นสด” 

 

ท าไมนะ Improv จึงกลายเป็นประสบการณ์

การเรียนรู้ที่ดึงดูดใจ และมีประสิทธิภาพมาก

เพียงนี้ ผลการใช้ เครื ่องมือ “Improv (การ

ด้นสด)” ที่มีต่อการเรียนรู้ในห้องเรียนนั้น ผล

การใช้ เครื่องมือ “Improv (การด้นสด)” ที่มี

ต ่อการเร ียนรู ้ ในห้องเร ียนนั ้น  เช ื ่อมโยง

โดยตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ทาง

อารมณ์และสังคม (SEL) ในฐานะนักการศึกษา

เราทราบดีว ่าเม ื ่อน ักเร ียนรู ้ส ึกเชื ่อมโยง

อารมณ์กับประสบการณ์ร่วมกับบทเรียน การ

เรียนรู ้นั ้นๆ พวกเขาจะสามารถเรียนรู้ และ

เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ท าให้การเรียนรู้กลายเป็น

ประสบการณ์เชิงรุก และเชื ่อมโยงกับชีวิต 

แทนท่ีจะเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเฉื่อยชา 

 

 

เทคนคิการออกแบบเกจิกรรมการเรยีนรู ้ทีค่รคูวรรู ้>>> 8 

 

เมื่อ SEL เชื่อมโยงกับ Improv 

         

การใช้เครื่องมือ Improv (การด้นสด) ขึ้นอยู่

กับหลักการต่อไปนี ้:  การสร้างความเป็น

ด้วยกันทั ้งมวล การท างานเป็นทีม / การ

แบ่งปันกันเป็นจุดเด่น และความมุ่งมั่นอย่าง

เต็มที่ต่อแนวคิดที่ว่าความคิดทั้งหมดล้วนมี

ค ุณค่า ซ ึ ่งเป็นหลักการที ่ร ู ้จ ักกันในโลก 

improv ว่า “ใช่ ...และอีกมากมาย” 

 

เกมอิมโพรฟ เล่นกันอย่างไรนะ 

         

 ในระหว่างการเล่นเกมอิมโพรฟในชั้นเรียน ครูจะ

ให้ข้อมูลย้อนกลับ และช่วยเหลือผ่านการชี้แนะอยู่

ข ้างๆโดยให้ข้อเสนอแนะที ่ลึกซึ ้ง และเชิงบวก 

ในขณะที ่ท าให้ขั ้นตอนของกิจกรรมด าเนินไป

อย่างต่อเนื ่อง การฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอกับ

เกมอิมโพรฟ ส่งผลให้นักเรียนเชี่ยวชาญในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และมีความพร้อมทาง

อารมณ์ เกมนี้จะท าให้เด็ก ๆ  พร้อมที่จะเชื่อมต่อ

กับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และเปิดเผย

ตัวตนกับผู ้อ ื ่น เด็กๆจะรู ้ส ึกสบายใจกับการ

แสดงออก แสดงความคิดเหน็ทีเ่ป็นตัวของตวัเอง 

และซื ่อตรงในการน าเสนอความคิด รับฟัง และ

ทบทวนทักษะทั้งปฏิกิริยาของตนเอง และของ

เพื่อน  ๆ
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หลกัการเบื้องต้นของ SEL ค าจ ากดัความ หลกัการของกจิกรรม Improv ที่คูข่นาน 

1) การใสใ่จ (care) นักเรียนใส่ใจตนเองและผู้อ่ืน (เอาใจ

ใส่) 

การสร้างความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (ensemble 

building) 

2) การฝกึปฏบิตั ิ(practice) นักเรียนฝึกความมีน ้าใจทุกวันใน

ขณะที่เรียน 

การสร้างความเป็นกลุ่มก้อน

เดียวกัน (ensemble building) 

การท างานเป็นทีม/การแบ่งปัน

กันเป็นจุดเด่น 

(teamwork/sharing focus) 

ปฏิกิริยาที่เป็นตัวของตัวเองและ

แท้จริง (personal & authentic 

reactions) 

3) การซกัถาม (ask) ถามผู้ใหญ่/ครู เม่ือไม่แน่ใจว่าจะช่วย

เพ่ือนหรือตัวคุณเองได้อย่างไร 

การชี้แนะอยู่ขา้งๆ (side coaching) 

4) การคดิสะทอ้น (reflect) คิดสะท้อนถึงผลกระทบของการ

กระท าและค าพูด 

การท างานเป็นทีม/การแบ่งปันกันเป็นจุดเด่น 

(teamwork/sharing focus) 

การชี้แนะอยู่ขา้งๆ (side coaching) 

5) การเคารพนบัถอื 

(respect) 

เคารพความรู้สึกของผู้อ่ืน แม้ว่า

พวกเขาจะแตกต่างจากตัวคุณเองก็

ตาม 

การสร้างความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (ensemble 

building) 

การท างานเป็นทีม/การแบ่งปันกันเป็นจุดเด่น 

(teamwork/sharing focus) 

ใช่ ...และอีกมากมาย (Yes,….and) 

6) การสือ่สาร 

(communicate) 

สื่อสารโดยการแบ่งปันด้วยความ

ปรารถนาดีและรับฟังอย่าง

กระตือรือร้น 

การสร้างความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (ensemble 

building) 

การท างานเป็นทีม/การแบ่งปันกันเป็นจุดเด่น 

(teamwork/sharing focus) 

ใช่ ...และอีกมากมาย (Yes,….and) 

7) การเสรมิพลงั (empower) เพ่ิมพลังให้คนรอบข้างของคุณด้วย

การสนับสนุน การคิดเชิงบวกและ

การช่วยเหลือ 

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (creative problem 

solving) 

การสร้างความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน (ensemble 

building) 

การท างานเป็นทีม/การแบ่งปันกันเป็นจุดเด่น 

(teamwork/sharing focus) 

ใช่ ...และอีกมากมาย (Yes,….and) 

 
 

ตารางด้านล่าง แสดงหลักการของอิมโพรฟทั้งหมดเชื่อมโยงกับหลักการปฏิบัติของ SEL ตามการอธิบายดังนี้ 
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เราด้นสด ด้วยกันทั้งมวล อิมโพรฟ เป็นกิจกรรม

ที่ช่วยสร้างชุมชนที่มีความไว้วางใจ และสนับสนุน

กันและกัน ไคโก เล่าว่าตอนที่เธอสอนแนวคิดของ 

“ด้วยกันทั้งมวล” กับนักการศึกษาและนักเรียน

ของเธอ เธอชี้ให้เห็นว่า “ ในโลกของ อิมโพรฟ เป็น

หน้าที่ของฉันที่จะท าให้วงเพื่อนท้ังมวลของฉัน

รู้สึกดี ฉันต้องดูแลเพื่อนของฉันทุกคน” ผู้ที ่ใช้

กิจกรรมอิมโพรฟ Improv เข้าใจอย่างรวดเร็วว่า 

เมื ่อเราไว้วางใจกันและกัน นั ่นจะช่วยสนับสนุน

ชุมชนการเรียนรู้ของเราทุกคน พวกเราสามารถ

รับความเสี่ยงทั้งหลายได้มากขึ้น สิ่งนี้เปิดโอกาส

ให้เราสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์ส่วนตัวกันมาก

ขึ้น และส่งผลให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู ้ท่ี

ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

หลักการต่อไปของอิมโพรฟ คือ การท างานเป็น

ทีม / การแบ่งปันกันเป็นจุดเด่น เป็นเร่ืองของการ

แบ่งปันสปอตไลท์ ไม่มี “ใครเด่นเพียงคนเดียว” ใน

ก ิจกรรมอ ิม โพรฟ  น ัก เร ี ยนจะฝ ึกฝนการ

สร้างสรรค์และการเรียนรู ้ในฐานะสมาชิกของ

ชุมชนที่เชื่อถือได้และสนับสนุนกันทั้งมวล เด็กๆ

เรียนรู้ที ่จะแบ่งปันความโดดเด่นและเต็มใจเสนอ

ให้กับคนอื่น ๆ ด้วยเช่นเดียวกัน 

 

 

 

และสุดท้ายหลักการอิมโพรไวส์ท่ีเป็นท่ีรู้จักมาก

ที่สุดคือ ใช่ ...และอีกมากมาย พูดง่าย ๆ ก็คือ

ในอิมโพรฟ ค าแนะน าทั้งหมดได้รับการยอมรับ

ว่าเป็นวิธีการในการพัฒนา และเพิ่มพูนความ

ลึกซึ้งของความคิด และการคิดอย่างมีวิจรณ

ญาณ นักแสดงสดสร้างขึ้น บนการมีส่วนร่วม

ของกันและกัน พวกเขาไม่ลบล้างหรือลด

คุณค่าของกันและกัน ใช่ ...และอีกมากมาย คือ

ชีพจร หรือหัวใจของกิจกรรม improv  

 

“กิจกรรมอิมโพรฟ” ไม่เพียงแต่พัฒนา SEL ใน

นักเรียนของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือท่ี

ทรงพลังในการพัฒนาทักษะการอ่านออก

เขียนได้ และความรู ้ด้านเนื ้อหาอีกด้วย กิจ

กรรมอิมโพรฟในชั้นเรียนช่วย  

1) เสริมสร้างความมั่นใจ และสมรรถนะในการ

แก้ปัญหาให้แก่นักเรียนผ่านการฝึกหัด  

2) สร้างการมีส่วนร่วมเชิงรุก  

3 )พัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง ในขณะท่ี

นักเรียนค้นหาวิธีแสดงความคิด ความคิดเห็น

และความรู้สึกผ่านการแสดงท่าทาง ในระหว่าง

เล่นเกมอิมโพรฟ 
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คู่มือเมืองที่สองส าหรับอิมโพรฟในห้องเรียน: 

การใช้อิมโพรไวส์เพื ่อสอนทักษะและเพิ ่มการ

เรียนรู้ จอห์นไวลีย์แอนด์ซันส์ 

 

[4] Robinson, K. , & Lee, J. R. (2011). ออกไป

จ า ก จ ิ ต ใ จ ข อ ง เ ร า  Tantor Media, 

Incorporated. 

 

[5] Robinson A.H. (2019) กรอบและระเบียบ

วิธีในการท าความเข้าใจการบูรณาการศิลปะกับ

ผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ด ิ ้ น รน  ใน :  Costes-Onishi P. (eds) Artistic 

Thinking in the Schools. Springer, สิงคโปร์. 

https://doi.org/10.1007/978-981-13-

8993-1_12 

ผู ้ เข ้าร ่วมจะต ้องว ิ เคราะห์  และค ิดด ้นสด

ทันทีทันใด เด็กเติบโตทางสติปัญญาและทาง

อารมณ์เมื ่อพวกเขาคาดเดา หาเหตุผล และ

คาดการณ์อย่างทันท่วงที นี่เป็นสิ่งที่เกือบจะ

คู่ขนานกันโดยตรงกับสิ่งที่เรียกว่าการเรียนรู้

ทางสังคมและอารมณ์ในปัจจุบัน  

 

และนี่คือเหตุผลว่าท าไมกิจกรรม อิมโพรฟ จึง

ต้องอยู่ในห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ของเรา 

 

เอกสารอ้างอิง 

 

McKnight, Kate. (2021). Using Improv as 

Social Emotional Learning. Teaching 

Channel. April 6,2021 

 

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
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พัฒนาการเร ียนการสอนการรู ้หน ังส ือใน

ห้องเรียนในเมือง International Journal of 

Education & the Arts, 10 (12), น 12. 
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ละครเวที: คู่มือการสอนและเทคนิคการก ากับ 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น 
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เขยีนโดย ดษุฎีบณัฑติ เคธี ่แมค็ไนท ์

 

ดร. เคธี่ แม็คไนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา

และผู ้ เข ียนได้พัฒนา Yes … And: SEL and 

Improv Connection for Educators ผู ้ เข ียน

หนังส ือ 22 เล ่มรวมถึง The Second City 

Guide to Improv in the Classroom แล ะจบ

ก า ร ศ ึ ก ษ า จ า ก  The Second City 

Conservatory Program เคธี่เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ชั ้นน าระดับโลกเกี ่ยวกับอิมโพรฟและการ

เชื่อมต่อในห้องเรียน เคธี่ สอนนักการศึกษา

เช่นคุณในการใช้อิมโพรฟในห้องเรียนและวิธีท่ี

กลยุทธ์เหล่านี ้ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของ

นักเรียนสร้างชุมชนในห้องเรียนส่งเสริมความ

พร้อมในวิทยาลัยและอาชีพและส่งผลกระทบ

ต่อ SEL ในหลาย ๆ ด้านรวมถึงการตระหนักรู้

ในตนเองการสร้างความสัมพันธ์ และการรับรู้

ทางสังคม ครูยังสนุก ดูเว ็บไซต์ของเธอ: 

KatherineMcKnight.com หรือติดต่อเธอได้

ท่ีKatieEngageLearners@gmail.com 
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เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี 

 

สื่อออนไลน์ทุกรูปแบบทั้งที่เป็น ภาพ วิดีโอ ส่งผล

กระทบต่อชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันเป็นอย่าง

มาก เด็กที่เติบโตมาใน “เจนเนอเรชั่นอัลฟ่า” คือ 

กลุ่มที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ขึ้นไป เด็กกลุ่มนี้

เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีท่ีล ้าสมัย ท าให้พวกเขา

ม ีพ ัฒนาการการเร ียนร ู ้ท ี ่รวดเร ็ว  และม ีสื่อ

ออนไลน์จ านวนมากเป็นแหล่งเรียนรู้ สถานการณ์

ดังกล่าว ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู ้ทั ้งทาง

อารมณ์ และพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อสังคมไทย 

 

การทดลองตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ 

Bandura คือ การทดลองตุ๊กตา Bobo ทฤษฎีนี้

เป็นการทดลองให้เห็นว่า  

           

 

 

การเร ียนรู ้จากการสังเกตตามต้นแบบที ่ได้

ก าหนดไว้ มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก

หรือไม่ โดยมีขั้นตอนการทดลอง ดังนี้ 

1. แบ่งเด็กเป็น 3 กลุ่ม กลุ ่มละเท่า ๆ กัน โดย

ก าหนดกลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 

กลุ่ม 

2. ฉายคลิปที่แสดงให้เห็นการใช้ความรุนแรงให้

เด็กดู 

3. ให้กลุ่มทดลองกลุ่มท่ี 1 ดูคลิปที่มีการแสดง

พฤติกรรมก้าวร้าว เช่น ชก ต่อยตุ๊กตา Bobo 

4. ให้กลุ ่มทดลองกลุ่มท่ี 2 ดูคลิปที่มีการเล่น 

หรือจับตุ๊กตา Bobo อย่างเบา ๆ 

5. กลุ่มควบคุมจะไม่ได้ดูคลิปอะไรเลย 

6. เด็กแต่ละกลุ่มจะเข้าไปในห้องท่ีมีตุ๊กตาวางอยู่

ทีละคน 

7. จากนั้นผู้ทดลองสังเกตและบันทึกพฤติกรรม

ผลกระทบรา้ยตอ่เดก็ จากสงัคมออนไลน ์ทีไ่มค่วรมองขา้ม 
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ทั้งนี้รวมถึงสื่อออนไลน์ที่ใกล้ชิด และเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของพวกเขา โดยเฉพาะสื่อในปัจจุบันท่ี

ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่รุนแรง ครูและผู้ปกครอง 

ต้องให้ความส าคัญกับการดูแลใกล้ชิด และควร

เลือกสื่อให้เหมาะสมกับอายุและการเรียนรู้ของ

เด็ก การดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด สร้างความผูกพัน

และท ักษะด ้านอารมณ์และส ังคมแก ่ เด็ก

เจนอัลฟ่า จะช่วยสร้างสรรค์และลดทอนปัญหา

สังคมในอนาคต อย่ารอให้ถึงวันที่เขาพูดว่า 

“ฉันไม่ผิด เพราะก็เรียนรู้จากสื่อออนไลน์แบบนี้

มาตลอดชีวิต”อย่านะคะ อย่านะคะ 

 

อ้างอิง: 

 

การทดลองตุ๊กตา Bobo. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. 

เ ข ้ าถ ึ ง ได ้ จ าก  https://th.reoveme.com/ 

[สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2564] 

 

เพ็ญสินี ธิติธรรมรักษา. (2562). [ออนไลน์]. 

ให้ลูกร่วมทุกข์สุข เรียนวิชาผิดหวัง รับมือเด็ก 

เจนอ ัลฟ ่าด ้วยพล ังบวก.  เข ้าถ ึงได ้จาก 

https://thepotential.org/social-

issues/alpha-generation-treat/ [สืบค้นเมื่อ 

6 มีนาคม 2564] 
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6. เด็กแต่ละกลุ่มจะเข้าไปในห้องท่ีมีตุ๊กตาวางอยู่

ทีละคน 

7. จากนั้นผู้ทดลองสังเกตและบันทึกพฤติกรรม

เด็กจากกล้องวงจรปิดในห้อง 

 

ผลการทดลอง 

1. เด็กกลุ ่มท่ี 1 แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่

ตุ๊กตา เช่น ใช้ค้อนตี 

2. เด็กกลุ่มท่ี 2 ไม่ได้แสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

ออกมา 

3. เด ็กกลุ ่มที่  3 ไม ่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว

ออกมา 

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากการทดลองนี้ เด็กทั้ง 3 

กลุ่มจะต้องได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจ เพื่อ

ไม่ให้เป็นผลเสียต่อพฤติกรรมเด็กในอนาคต 

ทดลองนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแสดง

พฤติกรรมก้าวร ้าวต่อหน้าเด ็ก  จ ึงอาจไม่

เหมาะสมหากจะเลียนแบบ เพราะวัตถุประสงค์

ของการทดลองเป็นไปเพื่อการศึกษาค้นคว้าใน

ช่วงเวลานั้นเท่านั้น 

 

จากการทดลองดังกล่าว ท าให้เราเข้าใจได้ว่า

พฤติกรรมการเรียนรู ้ของเด็ก เกิดจากการ

สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว  

 

 

ผลกระทบรา้ยตอ่เดก็ จากสงัคมออนไลน ์ทีไ่มค่วรมองขา้ม 
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เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี 

 

ผลส ารวจจากกรมสุขภาพจิตชี้ให้เห็นว่าคน

ไทยมีอัตราการเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้น และยัง

ม ีคนจ านวนมากที ่ ไม ่ร ู ้ว ่าตนเองเป ็นโรค

ซึมเศร้าอีกด้วย จากสถิติคาดว่าประชากรท่ี

เป็นโรคซึมเศร้าจะมีแนวโน้มเพิ ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ 

เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บีบ

บังคับให้ผู้คนต้องท างานที่บ้าน รวมทั้งการ

เรียนการสอนที่เป็นรูปแบบออนไลน์ ท าให้ใน

หนึ่งวันผู้คนใช้เวลาอยู่กับสื่อออนไลน์มากกว่า

ปกติ โดยสถิติจากจากรายงานของ We are 

Social พบว่าคนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต สูง

เป็น “อันดับห้า” ของโลก 

 

15 <<<<< ผลกระทบรา้ยตอ่เดก็ จากสงัคมออนไลน ์ทีไ่มค่วรมองขา้ม 

สาเหตุที่ท าให้คนเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นอาจมา

จากกรรมพันธุ์ สารเคมีในสมองที่หลั่งผิดปกติ 

รวมทั้งลักษณะนิสัยหรือประสบการณ์ด้านลบท่ี

เคยประสบมา นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งวายร้ายท่ี

เราอาจคาดไม่ถึงว่าจะเป็นสาเหตุของการเป็น

โรคซึมเศร้าในปัจจุบัน นั่นก็คือสื่อออนไลน์ การ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์จึงเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ท าให้คนเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

คนกลุ่มนี้ก็มีท้ังท่ีรู้ตัว และไม่รู้ตัวว่าตัวเองก าลัง

เป็นโรคนี้อยู ่ 
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3. ใช้ค าสรรพนามแทนตนเองบ่อยกว่าใช้ค า

สรรพนามบุคคลท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้น

สนใจเพียงแค่ตนเองเท ่าน ั ้น  ย ิ ่งท  าให ้ เกิด

ระยะห่างในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น 

 

จากข้อสังเกตดังกล่าว สาเหตุของโรคซึมเศร้า

ส่วนหนึ่งมาจากการใช้สื ่อออนไลน์ เพราะสื่อ

ออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตเรา 

ท าให้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลง ผู้คนชอบอยู่ 

ในโลกสมมุติมากกว่าโลกท่ีเราใช้ชีวิตอยู่ในทุก ๆ 

วัน สาเหตุเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือสะท้อนให้เห็น

ว่า เยาวชนไทยรวมทั้งคนไทยทั้งประเทศที่ต้อง

ใช้สื่อออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน มีแนวโน้ม

ที ่จะขาดปฏิสัมพันธ์ก ับผู ้อ ื ่น  และจะพัฒนา

กลายเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น ในหนึ่ง

วันเราควรพยายามลดการใช้สื ่อออนไลน์ลง

เท่าท่ีจ าเป็น ลองหากิจกรรมท่ีชื่นชอบท าในเวลา

ว่าง เช่น อ่านหนังสือ ปลูกต้นไม้ ท ากิจกรรม

อาสาสมัคร ใช ้เวลาอยู ่ก ับตัวเองและสร้าง

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นให้มากขึ้นในโลกแห่งความ

เป็นจริง  

 

*แบบสอบถามภาวะอารมณ์เศร้า 

https://med.mahidol.ac.th/infographics/76 

 

 

 

 

ส าหรับคนที่ไม่รู้ หรือไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นโรค

ซึมเศร้าหรือไม่ มีข้อสังเกตอาการเบื ้องต้น 

ดังนี้ 

1. ม ีก ิจกรรมทางสังคมน้อยลง สามารถ

สังเกตได้จากพฤติกรรมการเข้าสังคม เช่น 

การท ากิจกรรมส่วนรวม การมีกลุ ่มเพื ่อน 

รวมท้ังการลงรูปในโซเชียล โดยพบว่าคนท่ีเป็น

โรคซึมเศร้าส่วนใหญ่จะลงรูปตัวเองมากกว่า

ลงเป ็นกล ุ ่ม  และม ีจ  านวนยอดไลค์  ห รือ

ผู้ติดตามน้อยกว่าปกติ นอกจากนี้ พบว่าผู้ท่ี

ใช้เวลาอยู่กับมือถือมากที่สุด หรือใช้มือถือเป็น

เพื ่อนม ีแนวโน ้มที ่จะเป ็นโรคซึมเศร ้ามาก

เช่นเดียวกัน 

2. แสดงออกถึงอารมณ์เชิงลบมากขึ้น เช่น 

อารมณ์อ่อนไหวง่าย รู้สึกท้อแท้ โดดเดี่ยว รู้สึก

เบื่อหรือขาดความกระปรี้กระเปร่า นอกจากนี้ 

ค  าพูดหรือการโพสต์ข้อความที ่ เป ิดเผยก็

สามารถแสดงอารมณ์ของบุคคลเหล่านั ้นได้  

เช่น การโพสต์ข้อความที่มีนัยความหมายลบ

ว่า “รอยยิ้มไม่ได้บ่งบอกว่าเรามีความสุขเสมอ

ไป” นอกจากการโพสต์แสดงอารมณ์แทน

ค าพูดแล้ว ยังมีการลงเรื่องราว (story) หรือ

รูปที่แสดงอารมณ์ในช่วงขณะนั้น ซึ่งส่วนใหญ่

มีลักษณะเชิงตัดพ้อ 

 

ผลกระทบรา้ยตอ่เดก็ จากสงัคมออนไลน ์ทีไ่มค่วรมองขา้ม 
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แหล่งอ้างอิง 

คนไทยใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตสูง ‘อันดับห้า’ 

ของโลก. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/

detail/867408 [สืบค้นเมื ่อ 28 กุมภาพันธ์ 

2564] 

 

โรคซึมเศร้าโดยละเอียด. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. 

เข้าถึงได้จาก 

https://med.mahidol.ac.th/ramamental/g

eneralknowledge/general/09042014-

1017 [สืบค้นเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564] 

 

รู ้จักสัญญาณเตือนโรคซึมเศร้าจากโซเชียล

มีเดีย. (ม.ป.ป.). [ออนไลน์]. เข ้าถึงได ้จาก 

https://www.thaihealth.or.th/sook/info-

mind-detail.php?id=130 [ส ืบค ้น เม ื ่ อ  28 

กุมภาพันธ์ 2564] 

 

Social addiction โรคติดส ื ่อส ังคมออนไลน์  

เสี ่ยงก่อภาวะซึมเศร้า. (2563). [ออนไลน์]. 

เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3ucyvoT [สืบค้น

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564] 
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เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี 

 

งานวิจัยทั่วโลกเผยว่า คนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน

ครองสถานะโสด หรือยังไม่แต่งงาน ซึ่งอาจเป็น

เพราะหลายปัจจัย เช่น สถานะทางเศรษฐกิจ 

ความไม่พร้อมส่วนบุคคล ความไม่ชอบการ

ผูกมัด ซ ึ ่งปรากฏการณ์ด ังกล่าว เร ียกว่า 

“waithood” คือ ช่วงวัยแห่งการรอคอย ซึ่ง

กลุ ่มครูส่วนใหญ่ก็เข้าข่ายดังปรากฏการณ์

ดังกล่าวด้วย โดยเฉพาะกลุ่มครูที่เพิ ่งจบใหม่ 

นอกจากนี้ น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเมื่อนักเรียน ซึ่ง

เป็นวัยอยากรู้อยากลอง นักเรียนวัยรุ่นของเรา

นี่แหละ ก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที ่มีแอปพลิเคชัน 

(Application) สามารถดึงผู ้คนทุกมุมโลกมา

สื ่อสาร และแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกัน จน

น าไปสู่ปัญหา “การหลอกลวงในโลกออนไลน์” 

ผลกระทบรา้ยตอ่เดก็ จากสงัคมออนไลน ์ทีไ่มค่วรมองขา้ม 

ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายที่ช่วยให้ผู้คนได้

พบปะพูดคุยกัน หนึ่งในนั้น คือ แอปพลิเคชันหาคู่ 

ซึ่งครู รวมทั้งนักเรียนใช้แอปพลิเคชันนี้สนทนา 

หรือหาเพื ่อนพูดคุยเพื ่อคลายความเหงา จึง

กล่าวได้ว่า แอปพลิเคชันดังกล่าวเปรียบเสมือน 

“กามเทพออนไลน์” ถึงแม้ว่าผู้ใช้ (user) จะใช้ใน

วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยแอปพลิเคชันท่ี

เป็นที ่น ิยมในการหาคู่  เช ่น Tinder, Bumble, 

Badoo และ BeeTalk ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวมี

ท้ังข้อดีและข้อเสีย   

 

จากข่าวที่แพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภัยจากแอปพลิเค

ชันหาคู ่ทางออนไลน์ ในช่วงปี 2562 พบว่า          

มีการหลอกลวงละเมิดทางเพศ การหลอกให้โอน 
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 เง ิน  การแบล ็คเมล (Blackmail) ให ้ เก ิดความ

เสียหายต่อทรัพย์สิน ชื ่อเสียง หรือแม้กระท่ัง

มัลแวร์ (Malware) ที่แฝงเป็นแอปพลิเคชัน หรือ

ไฟล์ เพื ่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว โดยกลุ ่มแฮก

เกอร์ (Hacker) ซึ่งภัยอันตรายดังกล่าวสามารถ

เกิดขึ้นได้ง่ายและเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่เราเข้าไปใช้ใน

แอปพลิเคชั่นหาคู่ดังกล่าว ดังนั้น การเรียนรู้และ

ป้องกันจึงเป็นภูมิคุ้มกันส าคัญในการเข้าใช้ แอป

พลิเคชันหาคู่ โดยมีวิธีป้องกัน ดังนี้ 

1. ตรวจสอบการโหลดแอปพลิเคชันให้ถูกต้อง 

ควรโหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งดาวน์โหลดท่ี

น่าเชื่อถือ อาทิ Google Play Store 

2. เช็กสิ่งที่อนุญาตให้แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึง

ได้ เช่น รูปภาพ ต าแหน่งท่ีตั้ง 

3. สังเกตบุคคลที่เราเข้าไปสนทนาด้วย เช่น ความ

สม ่าเสมอในการสนทนาร่วมกัน การอวดอ้าง

ตนเอง ท่ีเกินความเป็นจริง 

4. ไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่สนทนาด้วย 

และไม่ควรนัดเจอตามล าพังโดยที่พึ่งรู้จักกันยังไม่

นาน 

5. เลือกใช้ซอฟแวร์เพื่อบริการความปลอดภัยท่ี

น่าเชื่อถือ เช่น Kaspersky Security Cloud 

 

ทุกวันนี้มีกลุ่มนักเรียนวัยรุ่นจ านวนมากที่เป็นหนึ่ง

ในกลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันหาคู่ ด้วยเหตุผลท่ีว่า ตาม

กระแสสังคมออนไลน์ อยากรู ้อยากลอง หรือ

ตามกลุ่มเพื่อนท่ีมีแฟน ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีน่ากังวลใจ 

เพราะวัยรุ่นบางคนยังขาดวุฒิภาวะ ขาดการมี

วิจารณญาณ ท าให้เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงได้

ง่าย ดังนั้นปัญหาการถูกล่อลวงในโลกออนไลน์

ไม่ได้พบเพียงกลุ่มช่วงอายุ 30 เท่านั้น แต่ยังพบ

ได้ในกลุ่มวัยรุ่น เราคงต้องช่วยกันสร้างทักษะ

การรู้เท่าทันสื่อ การมีสติ และวิจารณญาณใน

การใช้สื ่อหรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ไม่ยอมให้

นักเรียนของเราตกเป็นเหยื่อของอาชญากรไซ

เบอร์ หากแต่รู้จักใช้แอปพลิเคชัน และสื่อทันสมัย

ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ท่ีดี เช่น ใช้แอปพลิเคชันเพื่อ

ส ื ่ อสาร  สร ้ างส ัมพ ันธภาพ และสามารถ

แลกเปลี่ยนความคิดกับคนทั ่วทุกมุมโลกเพื่อ

ก่อให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 

 

ผลกระทบรา้ยตอ่เดก็ จากสงัคมออนไลน ์ทีไ่มค่วรมองขา้ม 
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เรียบเรียงโดย อาทิตยา ไสยพร    
 

ค ุณครู  ร ู ้ จ ักค  าว่ า  โฆษณาชวนเช ื ่อหรือ 

Propaganda กันบ้างหรือเปล่า ทราบหรือไม่ว่า

ในปัจจุบันมีการสื่อสารในรูปแบบนี้มากมายท่ี

ทั้งตัวเรา และลูกศิษย์ของเราได้รับจากสื่อต่าง 

ๆ รอบตัว EDUCA ชวนครูมาท าความรู้จักกับ 

Propaganda หรือ โฆษณาชวนเชื่อ กัน เพื่อจะ

ได้รู้เท่าทัน และเข้าใจการสื่อสารแบบนี้ 

 

โฆษณาชวนเชื่อ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์

เพื่อการชักจูงคน โดยเสนอมุมมองเพียงด้าน

เด ียว เป ็นร ูปแบบการประชาส ัมพ ันธ ์ท ี ่ ไม่

ค านึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาข่าวสาร อีก

ทั้งยังบิดเบือนไปจากความเป็นจริงอีกด้วย มี

องค์ประกอบท่ีส าคัญดังนี้ ผู้ด าเนินการโฆษณา

ชวนเช ื ่อ ข ้อความหรือข ่าว กรรมว ิธ ีการ

ติดต่อสื่อสาร และบุคคลเป้าหมาย 

หลักการโฆษณาชวนเชื่อที่ท าให้เกิดการชักจูง

ผู้คน มีอยู่ 8 ข้อคือ 

1) แนบเนียน จนไม่เกิดความรู ้สึกว่าเป็นการ

โฆษณาชวนเชื่อ 

2) มุ่งบุคคลส าคัญ 

3) กลมกลืน สอดคล้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

4) เล่าย ้าซ ้าทวน ไม่สร้างเรื ่องขึ ้นใหม่เพื่อ

ป ้องก ันการถ ูกจ ับ ได ้และท  าให ้ เส ียความ

น่าเชื่อถือ สังเกตได้จากโฆษณาชวนเชื่อจะน า

เรื ่องที ่น ามาเป็นประเด็นมาย ้าซ ้าแล้วซ ้าเล่า

เพื่อให้คนได้ยินเรื่องเหล่านี้ซ ้า ๆ แล้วจะหลงเชื่อ

ไปเอง 

5) ปร ับเปล ี ่ยนเสมอ เพ ื ่อ ให ้ เหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

6) พยายามควบคุม ควบคุมข้อมูลผ่านสื่อและ

คัดเลือกเฉพาะข้อมูลท่ีเข้าข้างฝ่ายของตนเอง 

7) ใช ้ส ื ่อกระจาย ด้วยวิธ ีปากต่อปาก ป้าย

ประกาศในพื้นท่ี 

8) สร้างสมญานาม ท่ีช่วยในการจดจ าได้ง่าย 

ปลกูฝงัเดก็ใหรู้เ้ทา่ทนัสือ่ ดว้ยทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 <<<<<  
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7) ใช้สื่อกระจาย ด้วยวิธีปากต่อปาก ป้ายประกาศ

ในพื้นท่ี 

8) สร้างสมญานาม ท่ีช่วยในการจดจ าได้ง่าย 

         

เมื่อรู้หลักการเหล่านี้วิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้ตัวเรา 

และส่งเสริมให้ลูกศิษย์ของเรามีความรู้ และทักษะใน

การแยกแยะข่าวจริง ข่าวเท็จ และความคิดเห็น 

ตลอดจนตัดสินใจได้ว่าจะไม่เชื่อในสิ่งโฆษณาชวน

เชื ่อเหล่านี้ ทักษะในเรื ่องการรู้เท่าทันสื่อ Media 

Literacy จึงเป็นส่วนส าคัญที ่จะช่วยให้คุณครู

สามารถสร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ในการรู้เท่า

ทันสื ่อได้ ในขณะท่ี Propaganda คือการชักชวน

โน้มน้าวให้เชื่อในสิ่ง ๆ ที่โฆษณาหรือชักจูงเรียกว่า

เป็นเชื ้อโรคที ่พร้อมแพร่ระบาดไปทั ่วทุกสารทิศ 

Media Literacy คือ ทักษะที ่จะช่วยป้องกันการ

หลงเชื่อ เปรียบเสมือนวัคซีนทีช่่วยสรา้งภมูิคุ้มกัน

ไม ่ให้เช ื ้อโรคหรือ Propaganda มาชักจูงให้เรา

หลงเชื่อได้โดยง่าย 

 

การรู้เท่าทันสื่อ ทักษะส าคัญในศตวรรษนี้ที่ทุกคน

ต้องมี คิด วิเคราะห์ แยกแยะต่อข่าวสารบนโลก

อินเทอร์เน็ต คุณครูสามารถสร้างเสริมทักษะนี้แก่

เด็ก ๆ ของเราได้ไม่ยาก โดยจัดกระบวนการเรียนรู้

ท่ีเน้น 

1) สังเกตและตั ้งค าถาม มีตัวอย่างข่าวสารท่ี

หลากหลาย เมื ่อเจอข่าวสารเหล่านี้  นักเรียนจะ

สังเกตเห็นในความไม่น่าเชื่อถือและตั้งค าถามอะไร

ได้บ้าง มีเกณฑ์อะไรท่ีใช้ตัดสินใจว่าควรเชื่อหรือไม่ 

2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของนักเรียนภายใน

ห้องเรียน ให้นักเรียนนั้นฝึกทักษะการฟัง นร่วมชั้น

เรียน และแลกเปลี่ยนระหว่างกันเพื่อให้ได้มุมมองท่ี

หลากหลาย และส่งเสริมให้นักเรียนเปิดใจ ยอมรับ

เชื่ออย่างไร เพราะอะไร 

2) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของนักเรียนภายใน

ห้องเรียน ให้นักเรียนนั ้นฝึกทักษะการฟัง การ

แสดงความคิดเห็นของเพื ่อนร่วมชั ้นเรียน และ

แลกเปล ี ่ยนระหว ่างก ัน เพ ื ่ อ ให ้ ได ้ม ุมมอง ท่ี

หลากหลาย และส่งเสริมให้นักเรียนเปิดใจ ยอมรับ

ความแตกต่างในเร่ืองของความคิดเห็น 

3) ยืนยันด้วยเหตุผล ไม ่ต ัดสินถูกผิด ยืนยัน

ข้อสรุปของนักเรียน โดยให้นักเรียนบอกเหตุท่ี

ตัวเองเลือกเห็นด้วยกับสื่อนั้นหรือไม่เห็นด้วยกับ

สื ่อนั ้นเพราะอะไร ฝึกให้นักเรียนเรียบเรียง และ

อธิบายประกอบเหตุผลของตัวเองโดยไม่มีการ

ตัดสินว่าถูกหรือผิด 

4) ประเมินร่วมกัน ร่วมกันประเมิน คุณค่าของสื่อ 

และเจตนาของข่าวสารต่าง ๆ ท่ีน ามาเรียนรู้ภายใน

ชั้นเรียน วิธีการประเมินคือนักเรียนสามารถเข้าใจ

ในส ิ ่งท ี ่ส ื ่อเสนอหรือไม่  ว ่าต ้องการส ื ่ออะไร 

ต้องการคาดหวังหรือโน้มน้าวของผู้รับสื่ออย่างไร 

และสื ่อนี ้มีคุณค่าอย่างไร หากนักเรียนสามารถ

อธิบายและตีความออกมาได้ ถือว่านักเรียนมีความ

เข้าใจ และมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันสื่อแล้ว 
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จะเห็นได้ว่า Propaganda มีหลักการ และกลวิธี

มากมายที ่ท าให้เราคล้อยตาม หรือหลงเชื ่อได้

โดยง่าย เปรียบเสมือนเชื้อโรคท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ท่ี

เมื่อเราสัมผัสก็พร้อมที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ทุก

เมื่อ และกลไกส าคัญที่ช่วยให้เราปลอดภัยจากเชื้อ

โรคเหล่านี้คือ ภูมิคุ ้มกันของร่างกายที่เกิดจาก

วัคซีนที่เรียกว่า Media Literacy ที่ช่วยให้นักเรยีน

ของเราไม่ถูกเชื้อโรคเหล่านี้ท าร้ายร่างกายด้วย

หลักการสังเกตพร้อมตั้งค าถาม การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น การใช้เหตุผลโดยไม่ตัดสินถูกหรือผดิ 

และประเมินผลสื่อท่ีได้รับ วัคซีนเหล่านี้สามารถช่วย

ให้นักเรียนของเราใช้สื ่อได้อย่างปลอดภัย และ

ห ่างไกลจากโฆษณาชวนเช ื ่อพร้อมร ับข ้อมูล

ข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในการใช้สื่อในทุก ๆ 

วัน 

 

แหล่งอ้างอิง 
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เรียบเรียงโดย อาทิตยา ไสยพร 

 

          ในยุคปัจจุบันข่าวสาร การค้นคว้าที่เข้าถึง

ง่ายผ่านโลกไร้พรมแดนก่อให้เกิดประโยชน์  และ

สร้างความสะดวกสบายแก่มนุษย์ แม้กระทั ่งใน

เร่ืองของการเรียนรู้เอง เมื่อเราต้องการค้นคว้าหา

ความรู้ก็เป็นเร่ืองง่ายดาย ใช้เวลาเพียงไม่นานก็ได้

ค าตอบ แต่ทว่าความทันสมัย และรวดเร็วนี้กลับ

เป็นเหมือนดาบสองคมที่ผู้รับสื่อต้องระวัง เราจะมี

วิธีการอย่างไรให้รับสื่อได้ถูกต้อง และมีคุณภาพ 

ไม่หลงเชื ่อข้อมูลผิดๆ ที ่ม ีอยู ่มากมายบนโลก

ออนไลน์ 

 

รู ้จ ักกับ Critical Thinking การคิดเช ิงว ิพากษ์        

ตัวช่วยป้องกันสื ่อร้าย กระบวนการที ่ช ่วยให้

วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องตาม

ความเป็นจริง โดยไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ 

ทักษะนี้สามารถพัฒนาได้ง่าย ๆ ด้วยการเรียนการ

สอนภายในชั้นเรียน 

 

 

ความเป็นจริง โดยไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ 

ทักษะนี้สามารถพัฒนาได้ง่าย ๆ ด้วยการเรียนการ

สอนภายในชั้นเรียน 

1. การฝึกฝนการตั้งค าถาม และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น 

 

การตั้งค าถามนอกจากจะช่วยในเรื่องของการหา

ซ ึ ่งค  าตอบแล ้ว  ย ังท  าให ้ เราได ้ เร ียนร ู ้ เร ื ่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลของค าถาม และ

ค าตอบนั้น ก่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และเสริมสร้าง

ประสบการณ์ทางความคิดต่อเรื่องเหล่านั้นได้ดี

ยิ ่งขึ ้น ยิ ่งตั ้งค าถามมากเท่าไร จะยิ ่งก่อให้เกิด

มุมมองท่ีหลากหลาย และช่วยลดอคติในการตัดสนิ

ค าตอบลงอีกด้วย 
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2. การสอนแยกแยะระหว ่ างข ้อ เท ็จจร ิงและ

ข้อคิดเห็น 

          

ในการเลือกรับสารนั้นหากเราไม่สามารถแยกแยะ

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น กับข้อคิดเห็นจากคนบางกลุ่ม 

จะท าให้นักเรียนคล้อยตามสื่อเหล่านั้นได้โดยง่าย 

ครูจึงต้องฝึกทักษะให้นักเรียนแยกแยะออกว่าสิ่งใด

คือข้อเท็จจริง และสิ ่งใดคือข้อคิดเห็น เพื ่อให้

นักเรียนเลือกรับสื่อท่ีมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดย

ข้อเท็จจริงนั้นมีข้อสังเกตง่าย ๆ คือ มีหลักฐานท่ี

สามารถพิส ูจน ์ ได ้ท ั ้งด ้วยหลักว ิชาการ  และ

ประสบการณ์ รวมไปถึงความสมเหตุสมผล และมี

เหตุผล ในส่วนข้อคิดเห็นนั้นข้อสังเกตคือจะมีเรื่อง

ของการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย แสดงความรู้สึก

หรือแสดงความคาดเดา และความคิดเห็นของ

ผู้เขียน เช่น การบอกว่าสีชมพูเป็นสีที ่สวยที่สุด 

เปรียบเสมือนการแสดงความคิดเห ็นของตัว

ผู้เขียนเองว่าสีชมพูนั้นสวยท่ีสุด ไม่มีหลักฐานหรือ

ข้อพิสูจน์ใดว่าสีชมพูนั้นสวยท่ีสุดหรือไม่ 

 

Critical Thinking เป็นทักษะที ่คุณครูสร้างให้กับ

นักเร ียนได้ผ ่านการจัดการเร ียนรู ้ ในชั ้นเรียน 

ผู้ปกครองก็สามารถฝึกฝนให้นักเรียนได้ตั้งแต่ท่ี

บ ้าน ด้วยการรับฟังความคิดเห ็น และพูดคุย

เกี่ยวกับปัญหาร่วมกัน เพียงเท่านี้เราก็สามารถ

ป้องกันสื่อร้ายที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ได้ 

นักเรียนเลือกรับสื่อได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ 

และเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองมากขึ้น 

แหล่งอ้างอิง 
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เรียบเรียงโดย จิราพร เณรธรณี 

 

ระวัง! ตกเป็นเหยื่อของนักการตลาดออนไลน์ไม่

รู ้ตัว เคยเป็นกันไหมคะ เวลาเราจะตัดสินใจซื้อ

สินค้า หรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งก็มักจะเข้าไป

ดูรีวิวในสื่อต่าง ๆ เช่น ยูทูป (YouTube) เฟซบุ๊ก 

(Facebook) กูเกิ ้ล (google) โดยเฉพาะในกลุ่ม

ท างาน ซึ่งก็รวมกลุ่มครูด้วยเช่นกัน และยังมีกลุ่ม

วัยรุ่น วัยเรียนอีกจ านวนมากที่ยังต้องการการ

รีวิวจากกลุ่มบล็อกเกอร์ (Blogger) ยูทูปเบอร์ 

(Youtuber) กล ุ ่มคนเหล ่าน ี ้ค ือกล ุ ่มคนท ี ่มี

อิทธิพลทางโซเชียลหรือเรียกว่า อินฟลูเอนเซอร์ 

(Influencer) 

 

จากพฤติกรรมตัวอย่างของวัยรุ ่นหญิงที ่เมื่อ

ต้องการซื้อครีม เพื่อบ ารุงผิวหน้าให้กระจ่างใส 

พบว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวก็จะเข้าไปดู

กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รีวิว โดยกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์

เหล่านี้จะมีรูปแบบสื่อท่ีน่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้คนให้

เข้ามาติดตาม นอกจากนี้ ยังมีกลวิธีการพูดโน้ม

น้าวให้น่าเชื่อถือ ซึ่งครูผู้สอน และผู้ปกครองควร

เห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการหลงเชื่อ

โดยขาดวิจารณญาณของวัยรุ่น เพื่อป้องกันให้

ว ัยรุ ่นปลอดภัยจากการเลือกซื ้อสินค้า  หรือ

บริการในสื่อออนไลน์ โดยมีวิธีการสอน และแนะน า 

ดังนี้ 

 

26 >>> 
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1. การพูดแนะน าให้เห็นถึงอิทธิพลทางการค้าท่ี

แอบแฝงในการรีวิว อาทิ sponsorship โดยอาจจะ

ตั้งค าถามให้วัยรุ่นคิดว่า กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ท่ี

รีวิวสินค้า หรือบริการนั้น ๆ เขาจะได้อะไรจากการ

รีวิวสินค้า หรือบริการท่ีไม่ใช่ของตน แล้วให้วัยรุ่น

คิดว่า สิ่งที่แอบแฝงในการรีวิวสินค้า หรือบริการ

แต่ละครั้งอาจมีผลประโยชน์ต่อกลุ่มอินฟลูเอน

เซอร์ท่ีรีวิวสินค้า หรือบริการ 

 

2. การยกตัวอย่างผลเสีย หรือข้อบกพร่องจาก

สินค้า หรือบริการเหล่านั้น อาทิ ความสิ้นเปลือง 

สินค้า หรือบริการบางอย่างไม่ได้มีความจ าเป็น

ต่อการด ารงชีวิต แต่เป็นเพียงวัตถุนิยม ที่เมื่อมี

กระแสขึ้น ก็ต้องหายไปตามเวลา ยกตัวอย่างใน

กรณีนี้ เมื่อวัยรุ่นอยากได้มือถือรุ่นใหม่ ที่มีคน

รีวิวว่าถ่ายรูปสวยเหมือนมีกล้องติดตัว เพราะจะ

ได้ถ่ายรูปลงโซเชียลสวย ๆ โดยไม่ได้พิจารณา

อย่างรอบคอบ ท าให้ต้องตกเป็นทาสการรีวิว

ของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ครูและผู้ปกครองจะต้อง

ชี ้ให้เห็นถึงผลเสีย โดยเฉพาะความสิ ้นเปลือง 

เพื่อให้วัยรุ่นได้ฉุกคิด และมีสติมากขึ้นในการเลือก

ซื้อสินค้า หรือบริการ 

 

ค าแนะน าข้างต้นเป็นแนวทางในปฏิบัติ  แต่สิ่ง

ส าคัญคือการปลูกฝังวิธีคิด ค่านิยมที่ถูกต้อง

ให้กับนักเรียนของเรา เช่น การปลูกฝังค่านิยมใน

การพอเพียง 

เพราะเมื่อวัยรุ่นรู้จักการเลือกซื้อสิ่งของที่จ าเป็น 

ไม่ว่าจะมีสินค้า หรือบริการที่ไม่มีความจ าเป็น 

วัยรุ ่นก็จะไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมเหล่านั้น 

หากเขารู้จักคิดวิเคราะห์ และมีทัศนคติที่ดี เลือก

สิ่งที่เหมาะสมพอควรแก่ตนเอง นอกจากนี้ เพื่อน

และผู้ปกครองที่อยู่ใกล้ชิดจึงมีอิทธิพลมากต่อ

ทัศนคติในการใช้ชีวิตของวัยรุ่นท่ามกลางสิ่งยั่วยุ

ในยุคแห่งวัตถุนิยมอีกด้วย 

 

แหล่งอ้างอิง 

 

คู ่ม ือการเร ียนการสอนรู ้ เท ่าท ันส ื ่อโฆษณา

ผลิตภัณฑ์ส ุขภาพในสถานศึกษา.  (2562). 

[ อ อ น ไ ล น ์ ] .  เ ข ้ า ถ ึ ง ไ ด ้ จ า ก 

https://bit.ly/33sZvpc [สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 
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Mootie. (2554). [ออนไลน์]. สอนลูกให้เท่าทันสื่อ

โฆษณา. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3y9KkzE 

[สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2564] 
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[สืบค้นเมื่อ 26 มีนาคม 2564] 

<<<<<  

 

 

 

 

ปลกูฝงัเดก็ใหรู้เ้ทา่ทนัสือ่ ดว้ยทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 27 



 

  

EDUCA Review 2021    พลังความรู้เพื่อครูไทย  © Copyright EDUCA Thai, 2021 All Rights Reserved 

EDUCA คดัสรร 

แหล่งเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเองที่ครูควรรู้ 

 

คลกิอ่านได้ที ่https://www.educathai.com/ 

 

EDUCA คดัสรร 

 

>>> 
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<<<<<  

 

 

 

 

 

ลองฟัง (E)DU PODCAST:  

PODCAST รุน่ใหมใ่สใ่จการศึกษา 
 

 

 

     

 

EDUCA คดัสรร 

 

คลกิรบัฟังได้ที ่http://www.educathai.com/videos?category_id=7 
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ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.1: อะไรดลใจใหค้นอยากเปน็คร ู

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/9Wke1_S8m3Y 

https://www.educathai.com/videos/626 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.2: 5 เหตุผลท าคนไมอ่ยากเปน็คร ู

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/LVnFmR8myOw 

https://www.educathai.com/videos/627 

 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.3: #dek64 ก าลังถกูทิ้ง... 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/PFcsuaPiyM4 

https://www.educathai.com/videos/632 

EDUCA คดัสรร 

 

>>> 
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\  

 

     

 
 

                       

 
 

 
  

 

   
 

 

 

                    
            

<<<<< EDUCA คดัสรร 
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ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.4: โรงเรยีนเหมอืนกนัที่ไมเ่หมอืนกนั 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/nPhrfQH8SF4 

https://www.educathai.com/videos/635 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.5: เพราะขอ้สอบเขา้มหาวทิยาลยัไม่ไดม้แีคข่อ้กา 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/osMpHT8c4qI 

https://www.educathai.com/videos/639 

 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.6: เรยีนมาทั้งปเีพื่อสอบ อยา่งเดยีวหรอื? #dek64 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/4PIlBaq8BXQ 

http://www.educathai.com/videos/640 
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ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.7: การศึกษา 3 แบบกับการเรียนรูต้ลอดชวีติ 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/NO8X8FNawpg 

https://www.educathai.com/videos/645 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.8: มองระบบผลติคร ู(1) ไทยเตรยีม "วา่ทีค่ร"ู 

อยา่งไร 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/YmJsh5RDoLk 

https://www.educathai.com/videos/648 

ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.9: มองระบบผลติคร ู(2) ขอ้สอบแบบไหน ใชค้ดั

วา่ทีค่ร ู

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/ch3oaiLUSes 

https://www.educathai.com/videos/649 

>>> 
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<<<<< EDUCA คดัสรร 
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ลองฟัง (E)DU Podcast  

EP.10: มองระบบผลติครู (3) จรรยาบรรณครยูัง

ส าคญั? 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/4WNQHBXSLWM 

https://www.educathai.com/videos/653 
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      EDUCA พา LEaRN: EP.17-20 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 
 

    

 
    6 พฤษภาคม 2564 - EDUCA พา LEaRN EP17.: เมือ่ครลูบิบี ้จบัปใูสก่ระดง้  

ในวนัเปดิเทอม Libby's Little Tigers 

คลกิรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/HsjFGdCKu1g 

https://www.educathai.com/videos/651 
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13 พฤษภาคม 2564 - EDUCA พา LEaRN EP18.: รบัมอืหอ้งเดก็สดุเฮีย้ว... 

สไตลค์รเูดวดิสุดเคีย่ว(เขญ็) Tough Love 

คลกิรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/A_fvua63kho 

https://www.educathai.com/videos/655 
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20 พฤษภาคม 2564 - EDUCA พา LEaRN EP19.: เคลด็ลบัสรา้งข้อตกลง 

รว่มกนัของเดก็และคร ูSharing Expectations 

คลกิรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/VbBO5gOt4X8 

https://www.educathai.com/videos/657 

 

 

 

 

 

36 >>> EDUCA คดัสรร 

 

https://www.educathai.com/videos/6
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27 พฤษภาคม 2564 - EDUCA พา LEaRN EP20.: เทคนคิแรกรบัเดก็ใหม ่ 

จากประถม สู่ มธัยม ในวนัเปดิเทอมวนัแรก First day at Secondary 

คลกิรบัชมเลยที ่ 

https://youtu.be/xdDelEfpJKo 

https://www.educathai.com/videos/659 

 

 

 

 

EDUCA คดัสรร 
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https://www.educathai.com/videos/634
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   EDUCA Cafe Podcast: EP.67-69 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

 

   
 

 

 

               
 

  
   

EDUCA Cafe Podcast                                         

EP.67: สอนภาษาเดก็เลก็ ใหส้นกุไดอ้ย่างไร 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/cgVplGIq4mc 

https://www.educathai.com/videos/650 

EDUCA Cafe Podcast 

EP.68: เริม่เทอมใหมอ่ย่างมัน่ใจ ดว้ยเปา้หมายแบบ 

S.M.A.R.T 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/KjPqTNj0vsU 

https://www.educathai.com/videos/652 

 

EDUCA Cafe Podcast 

EP.69: กติกาประจ าหอ้งสดุชคิ สร้างไดด้ว้ยมอืเรา 

คลกิรบัชมเลยที ่

https://youtu.be/KqhRO7EKjoE 

https://www.educathai.com/videos/654 

EDUCA คดัสรร 

 

>>> 
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สแกนเพือ่ตดิตาม

พูดคยุกับ EDUCA    

ไดท้ีใ่นหลากหลาย

ชอ่งทาง 

สแกน QR Code
ลงทะเบยีนอปัเดท
ความรูก้อ่นใคร 
 

หรือคลิก Link 

https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA 

 

educathai.com 

 

EDUCA 

 

@educathai 

 

EDUCA 

 

<<<<< EDUCA คดัสรร 
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https://forms.gle/WyHa3X114vxeBV1TA
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