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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง การพฒันากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพ่ือ
การศกึษาเพ่ือเสริมสร้างการรู้เทา่ทนัสื่ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6  

ผู้วิจยั นชุนาฏ ร่ืนสขุ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวดี มากพา  

  
งานวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยใช้ 

กิจกรรมละครเพ่ือการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
2) ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมละครเพ่ือการศึกษา  เพ่ือเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีน้กัเรียนอายุ 12 ปี จ านวน12 คน ท่ีคดั
กรองจากแบบสอบถามพฤติกรรมตดิสื่ออินเทอร์เน็ต จากโรงเรียนวดัชมุพล 

นิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ด าเนินการตามกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ด้วย
กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา และท าการทดลองจากกลุ่มตวัอย่างใช้ สถิติ t-test ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาคือ1.) รูปแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ท ากิจกรรมจ านวน 12 ครัง้ๆ ละ 60 นาที 
เสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่อ 5 ด้าน คือ ด้านมิติการรับสื่อ ด้านวิเคราะห์สื่อ ด้านเข้าใจสื่อ ด้านประเมินค่า
สื่อ ด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ และมีการประเมินทกัษะการใช้ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อสร้างละครเพ่ือ
การศกึษา 2.) ผลการทดลองระหว่างก่อนและหลงักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านมิติการรับสื่อ 
ก่อนท ากิจกรรมคะแนน 4.67 และหลงัท ากิจกรรม 9.42 ด้านวิเคราะห์สื่อ ก่อนท ากิจกรรมคะแนน 7.58 
และหลังท ากิจกรรม  9.42 ด้านเข้าใจสื่อ ก่อนท ากิจกรรมคะแนน  4.25 หลังท ากิจกรรม  8.67 ด้าน
ประเมินค่าสื่อ ก่อนท ากิจกรรมคะแนน 4.83 และหลงัท ากิจกรรม 8.83 ด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ 
ก่อนท ากิจกรรมคะแนน 2.25 และหลงัท ากิจกรรม 4.50 ด้านการใช้ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อสร้างละครเพ่ือ
การศึกษา ก่อนท ากิจกรรมคะแนน 9.17 และหลังท ากิจกรรม 18.00 ซึ่งหลังท ากิจกรรมทุกกิจกรรม
คะแนนอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั P<.01 ด้วยรูปแบบกิจกรรมละครเพ่ือการศกึษา
ของกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 
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The purpose of this was as follows 1) to develop ‘teach less, learn more’ activities 

using drama activities to enhance the social media and online literacy of Prathomsuksa six 
students ,and 2) to study the achievement of drama activities to enhance the social media and 
online literacy of Prathomsuksa six students. The sample group consisted of twelve 
Prathomsuksa six students aged twelve from Watchumpolnikayaram School in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya. The study arranged the ‘teach less, learn more’ drama activity and tested the 
sample group, using a t-test and standard deviation. The results of the study were as follows: 
1) the ‘teach less, learn more’ drama activity took place twelve times with a duration of sixty 
minutes each. It enhanced literacy in terms of online social media in the following five aspects: 
media perception, media analysis, media comprehension, media evaluation, and the benefits 
of media. The evaluation of the skills of the students would be made thereafter; 2) The 
achievement results before and after the ‘teach less, learn more’ drama activity, with a media 
perception of 4.67 and 9.42, respectively; the media analysis was 7.58 and 9.42, respectively; 
the media comprehension was 4.25 and 8.67, respectively; media evaluation was 4.83 and 
8.83, respectively, and the use of media for benefits was 2.25 and 4.50, respectively. The 
media literacy skill by drama activities were 9.17 and 18.00, respectively. All post-activities 
had a higher score than prior to the activities with a statistical significance P<.01, using drama 
activities for ‘teach less, learn more.’ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

ความส าเร็จของการจดัท าปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้เกิดจากความเมตตาและความกรุณาจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีสละเวลาอันมีค่าในการแนะน าให้
ค าปรึกษา พร้อมทัง้ให้ความช่วยเหลือ เสนอแนะและเปิดโอกาสให้เรียนรู้ ให้ก าลงัใจในการจดัท าปริญญา
นิพนธ์ด้วยความเอาใจใสอ่ยา่งดียิ่ง 

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย ประธานกรรมการการสอบ
ปริญญานิพนธ์ ผศ.ดร. สขุสนัติ แวงวรรณ กรรมการคมุสอบปริญญานิพนธ์ท่ีท่านกรุณาให้ข้อเสนอแนะใน
การตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนีมี้ความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้  ขอกราบ
ขอบพระคณุ ผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่านท่ีได้กรุณาตรวจสอบพร้อมให้ค าแนะน าในการจดัท าเคร่ืองมือในงานวิจยั 
จนส าเร็จลลุว่งด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
ศกึษานิเทศน์ กรุณาให้ข้อมลูและการน าให้ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในการวิจยั
อยา่งดียิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ อ านวยการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  อ .บางปะอิน  จ .
พระนครศรีอยธุยา ครูท่ีปรึกษากิจกรรมและนกัเรียนทุกคนท่ีร่วมมือท ากิจกรรมและกรุณาให้ข้อมูลในการ
วิจยัอยา่งดียิ่ง 

สดุท้ายนีผู้้วิจยั ขอกราบขอบพระคณุครอบครัว ท่ีเป็นผู้ให้โอกาสทางการศกึษาแก่ผู้วิจยัและเป็น
ก าลงัใจสนับสนุนด้วยดีเสมอมา ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านท่ีเคยประสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ในทุกศาสตร์ ทุกแขนง ขอบคณุทุก ๆ บุคคลท่ีมีส่วนช่วยให้งานวิจัยฉบับนีส้ าเร็จสมบูรณ์ เพ่ือนๆ 
นิสิตสาขาวิชาศิลปศกึษา ศิลปะการแสดงรุ่นท่ี 3 ทกุคน ท่ีให้ความช่วยตลอดการศกึษาและการท าวิจยั 

  
  

นชุนาฏ  ร่ืนสขุ 
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บทที่ 1 
บทน า 

1. ภมิูหลัง 
การเรียนรู้ในยคุศตวรรษท่ี 21 ซึง่เป็นสงัคมฐานความรู้ (Knowledge based society) ท่ี

ขบัเคลื่อนด้วยพลงัความคิดสร้างสรรค์และแข่งขนัด้วยศกัยภาพความรู้และภูมิปัญญาผสานกับ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จึงท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและทัศนะเก่ียวกับการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ และเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่ากระบวนการสอน ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ใน
แนวทางของตนเอง ตามความสนใจ ด้วยการส ารวจและทดลอง เรียนรู้จากการปฏิบัติ ปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้จากการมีส่วนร่วม เรียนรู้จากการสะท้อนความคิด และการเรียนรู้
อย่างมีปฏิสมัพันธ์ (ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว, 2551, น. 1) อาจกล่าวได้ว่า ทักษะทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 นัน้ประกอบไปด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ การคิดสร้างสรรค์ การเป็นผู้ น า การประยุกต์ใช้ การติดต่อสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติฉบบั 2551 มาตราท่ี 24 ท่ีให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะกระบวนการคิด 
การจดัการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาได้  (ราช
กิจจานเุบกษา, 2542, น. 24) ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ในศตวรรษท่ี 21 จงึมุง่เน้น
ให้ผู้ เรียนต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเก่ียวกับสื่อ  
เทคโนโลยี และปฏิบตัิงานได้หลากหลาย เด็กและเยาชนจึงต้องมีความรู้ในการใช้สื่ออย่างถกูต้อง
ด้วยการรู้เท่าทนัสื่อตา่งๆ ท่ีไม่เหมาะสมกบัวยัและให้เยาวชนอยู่ในสงัคมและไม่ให้สื่อมีผลกระทบ
ในการด ารงชีวิตในสงัคมท่ีก้าวไกลทางเทคโนโลยีในปัจจบุนั 

บุหงา ชัยสุวรรณ และ พรพรรณ ประจักษ์เนตร วิจยัเร่ือง พฤติกรรมการใช้สื่อใหม่ของ
วยัรุ่นอายุระหว่าง 10-19 ปี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทัง้สื่อใหม่ทวีความส าคญั
อย่างยิ่งในชีวิตของ วยัรุ่นไทยในปัจจบุนั งานวิจยั นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการเปิดรับ แรงจงูใจ 
พฤตกิรรมการใช้สื่อใหมแ่ละพฤตกิรรมของวยัรุ่น อาย ุระหวา่ง 10-19 ปี ซึง่ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้
ประถมศกึษา ตอนปลายและมธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลายท่ีโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้ระเบียบวิธี วิจยัเชิงผสมผสานทัง้การด าเนินการวิจยัเชิงส ารวจด้วยการเก็บแบบสอบถาม
จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน ทัง้สิน้ 400 คน และการวิจยัเชิงคุณภาพด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู้ ให้ ข้อมูลส าคญัจ านวน 19 คน ผลการวิจยัทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพแสดงให้เห็นว่าวยัรุ่น ท่ี
ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาเปิดรับสื่อใหม่ประเภทไลน์และเฟซบุ๊ กผ่าน
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สมาร์ทโฟน (Smartphone) มากท่ีสุด เม่ือ พิจารณาถึงการมีพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้สื่อใหม่
พบว่านักเรียนใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone) อินเทอร์เน็ต และเฟซบุ๊ก ติดต่อกันโดยเฉลี่ยเกือบ
ชัว่โมงคร่ึงและใช้ต่อเน่ืองโดยไม่ท าอย่างอ่ืนนานสดุ ถึงเกือบสองชัว่โมง กลุ่มตวัอย่างเปิดรับสื่อ
รูปแบบใหม่ มากท่ีสุดอนัดบัท่ี 1 คือ ใช้โปรแกรมสนทนา เช่น Line คิดเป็น 4.90 วนัต่อสปัดาห์ 
โดยในวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ มีการเปิดรับใช้โปรแกรมสนทนา เช่น Line 2.76 ชัว่โมงตอ่วนัและในวนั
เสาร์อาทิตย์ มีการเปิดรับ 3.05 ชัว่โมงตอ่วนั อนัดบัท่ี 2 ใช้ โปรแกรมสืบค้นข้อมลู เช่น Google คิด
เป็น 4.78 วันต่อสปัดาห์ โดยในวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ มีการ เปิดรับใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น 
Google 2.10 ชั่วโมงต่อวันและในวันเสาร์อาทิตย์ มีการเปิดรับ ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล เช่น 
Google 2.36 ชัว่โมงตอ่วนั อนัดบัท่ี 3 คือ ใช้โทรศพัท์มือถือ (โทรคยุ และอ่ืนๆ) คิดเป็น 4.76 วนัตอ่
สปัดาห์ โดยในวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ มีการเปิดรับใช้โทรศพัท์มือถือ (โทร คยุ และอ่ืนๆ) 2.29 ชัว่โมง
ตอ่วนั และในวนัเสาร์อาทิตย์ มีการเปิดรับ 2.36 ชัว่โมงตอ่วนั งานวิจยัให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ว่าภาครัฐท่ีเก่ียวข้องจึงควรมีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ  (Media Literacy) และ
ความคลอ่งในสื่อ (Digital Fluency) เพื่อจะช่วย กระตุ้นให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีความสามารถท่ี
จะก าหนดความรู้ทกัษะและทศันคติท่ีจ าเป็นในการท่ีจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภยั 
(บหุงา ชยัสวุรรณ, พรพรรณ ประจกัษ์เนตร, 2555, น. 37-38)  

แผนพัฒ นาเด็ กและเยาวชนแห่ งชาติ  พ .ศ . 2555 - 2559 ซึ่ งด า เนิ นการตาม 
พระราชบญัญัติ ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 คณะกรรมการส่งเสริม
การ พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ จึงให้ผนวกรวมสาระของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ระดบัชาติด้านการพฒันาเด็กตามแนวทาง “โลกท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก” (พ.ศ. 2550 - 2559) และ
แผน ยทุธศาสตร์จงัหวดัน่าอยู่ส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความเป็นเอกภาพของการพฒันา
เด็กและ เยาวชนทัง้ในระดบัชาติ และเช่ือมตอ่ไปให้ถึงระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถ่ิน ทกุภาคสว่น
ท่ีเก่ียวของ สามารถน าแผนไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างมีพลงั และเกิดการบูรณาการในการติดตาม
ประเมินผลแผนอย่างเป็นระบบ ผลกระทบของสื่อใหม่ท่ีมีตอ่เด็กและเยาวชนนัน้ จงึ มีความจ าเป็น
ท่ีจะต้องได้รับข้อมลูพืน้ฐานประกอบการตดัสินใจท่ีน าไปสูข้่อเสนอแนะในการพฒันา กระบวนการ
เรียนรู้ของเด็กอย่างเพียงพอ เพื่อให้ได้รับข้อมลูท่ีเพียงต่อความเข้าใจในพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
เด็กท่ีมีความละเอียดอ่อนแตกตา่งกนัไป ความส าคญัของบทบาทสื่อในฐานะเป็นสิง่ท่ีจะก่อให้เกิด
การเรียนรู้ตามกระบวนการพฒันาการเรียนรู้ ของเด็ก จึงต้องการมุ่งศกึษาพฤติกรรมในการใช้สื่อ
ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน พฤติกรรมการใช้ สื่อใหม่กลุ่มวยัรุ่น ท่ีต้องให้ความรู้และความ
เข้าใจแก่เยาวชนให้มากขึน้ เพื่อให้เยาวชนใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ในการเรียนรู้ตอ่ไป 
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จากข้อมูลของบุหงา ชัยสุวรรณ และ พรพรรณ ประจักษ์เนตร กับแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ เป็นข้อมูลให้เห็นถึงความส าคัญในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตท่ีเป็นสื่อสนทนา
ออนไลน์ในเยาวชนท่ีใช้มากท่ีสดุ จะต้องให้ความรู้และความเข้าใจในการการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
สนทนาการออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ตอ่การศกึษา และใช้อินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั 

จงึมีความจ าเป็นในการเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่อ ซึง่หมายถึง การอา่นสื่อให้ออกเพื่อการ
พฒันาทกัษะในการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจสื่อ การประเมินคา่และผลกระทบของสื่อ
รวมถึงการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ ซึง่เป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพทางความคิด เพื่อเป็นการ
ป้องกันตวัเองจากผลกระทบในด้านลบจากสื่อได้ดี  นับเป็นการลดภาวะเสี่ยงในการเสพสื่อของ
เยาวชนไทยและการขับเคลื่อนกระบวนการนีมี้ความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งต่ อเยาวชนซึ่งใน
ชีวิตประจ าวันในการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆ รวมทัง้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลาท่ีมากกว่า
กิจวตัรประจ าวนัอ่ืนๆ ยิ่งไปกว่านัน้ทางหน่วยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส าคญัตอ่
การผลกัดนักระบวนการเรียนรู้การรู้เท่าทนัสื่อให้ถึงเยาวชนในทกุภาคสว่นมากขึน้ การรู้เท่าทนัสื่อ
ของเยาวชนจึงมีความส าคญัตอ่การเรียนรู้ในยคุท่ีสงัคมเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารท่ี
กว้างไกลและสะดวกต่อการเข้าถึง ท าให้เยาวชนมีการแสวงหาความรู้ท่ีตนเองต้องการได้ง่าย ซึ่ง
ย่อมส่งผลต่อทศันะคติและค่านิยมของเยาวชนท่ีก าลงัจะเป็นวยัรุ่น เพราะเด็กวยัรุ่นอาจมีโอกาส
เลียนแบบพฤตกิรรมจากสิง่ท่ีได้รับจากสื่อมาโดยไมรู้่ตวั (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2554, น. 2)  

ทัง้นี ้พรรัตน์ ด ารุง ได้กล่าวไว้ว่าการสร้างสรรค์ละครส าหรับเด็กและเยาวชนนัน้มีความ
จริงใจท่ีจะสื่อสาระกับผู้ชมละครของเด็กต้องไม่สัง่สอนแต่เป็นเพื่อนท่ีดีและน าเสนอโอกาสท่ีดีท่ี
สนกุสนานแก่เพื่อนตวัน้อยขณะเดียวกนัเสนอแนะเร่ืองราวความคิดวิธีการแก้ปัญหาและทศันคติท่ี
ดีแก่ผู้ชม (พรรัตน์ ด ารุง, 2547, น. 7) กิจกรรมละครเพื่อการศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่ง ของกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถถ่ายทอดสาระความรู้
รวมทัง้ทกัษะท่ีพงึประสงค์ได้เป็นอยา่งดี 

จากความส าคัญและปัญหาดังกล่าว ท่ีโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ผู้ วิจัยได้มีการ
ส ารวจถึงปัญหาสื่ออินเทอร์เน็ตในนักเรียน พบว่าปัญหาท่ีพบของนกัเรียนคือการติดสื่อสนทนา
ออนไลน์ จากการใช้แบบคดักรองการติดสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้วิจยัจงึสนใจการพฒันากิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษาเพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทนัสื่อ ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม เพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้เท่าทนัสื่อใน
ระดบัประถมศึกษาเพื่อลดภาวะเสี่ยงในการใช้สื่อท่ีไม่เหมาะสมกับวยั  ในกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่ออินเตอร์เน็ต ของ
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นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม ซึง่เป็นโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบและเป็น
โรงเรียนน าร่องกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในปี 2559 โดยจะเป็นเคร่ืองมือแห่งการเรียนรู้ใน
การสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปใช้ในโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางท่ีจะพฒันาการรู้เท่าทนั
สื่อของเดก็ท่ีเหมาะสมแก่การพฒันาตอ่ไป 

2. ความมุ่งหมายการวิจัย 
1. เพื่อสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา เพื่อสร้าง

เสริมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

2. เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อ
การศกึษา เพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
วดัชมุพลนิกายารามจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. ความส าคญัของการวิจยั 
ผลของการวิจัยการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อ

การศกึษา เพื่อ สร้างเสริมความรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ในเด็กและเยาวชน คาดว่าจะสามารถลด
ความเสี่ยงท่ีเกิดจากพฤติกรรมต่อเน่ืองจากการใช้สื่อท่ีขาดความเข้าใจถึงโทษของสื่อ และจะ
น ามาซึ่งปัญหาครอบครัวและสงัคม ทัง้สามารถเป็นแนวทางการใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา
เพื่อพฒันาเด็กและเยาวชน จึงคาดหวงัว่าเยาวชนจะบริโภคสื่ออย่างมีวิจารณญาณ และสามารถ
ใช้สื่อในทางท่ีเหมาะสมได้ตอ่ไป 

4. ขอบเขตของการวจิัย 
ในการวิจยัในครัง้นีมี้ขอบเขตการศกึษา ดงันี ้

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดั

ชมุพลนิกายาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 3 ห้องเรียน จ านวน 60 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี ท่ี  6 ท่ีคัดกรองจากแบบสอบถามการติดสื่อ
อินเทอร์เน็ตสนทนาออนไลน์ จ านวน 12 คน 
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ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาในการทดลอง ใช้เวลาในการทดลอง 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้

ละ 1 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง 

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ฯ คือ ท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะ

ชีวิต และการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม สร้างเสริมคณุลกัษณะค่านิยมท่ีดีงาม กิจกรรมท่ีเน้น
เปิดโอกาสในผู้ เรียนคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา อย่างมีวิจารณญาณ และเป็นกิจกรรมท่ี
เช่ือมโยงกบัชีวิตจริงของผู้ เรียน  

2. ความรู้เท่าทนัสื่อ คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสื่อและ
เข้าใจผลกระทบของสื่อ รวมถึงความสามารถในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ ของสื่อสนทนา
ออนไลน์ 

3. กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา คือ กิจกรรมท่ีพฒันาผู้ ร่วมกิจกรรม เป็นสื่อการสอน ใน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยมีสอดแทรกเนือ้หาการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตแก่นกัเรียน เป็น
กิจกรรมท่ีไม่เน้นผลผลิตละครแต่เน้นการพฒันาผู้ เรียนผ่านกิจกรรมละคร เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้
คิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์เพื่อพฒันาการเรียนรู้  

4. สนทนาอินเทอร์เน็ตสนทนาออนไลน์ คือ หมายถึง โปรแกรมท่ีถูกสร้างมาเพื่อการ
สนทนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการพิมพ์ข้อความผ่านคีย์บอร์ดขึน้สูห่น้าจอคอมพิวเตอร์ซึง่จะมี
ช่ือของผู้ เล่นและข้อความแสดงขึน้ในหน้าต่างภายในจอคอมพิวเตอร์ของโปรแกรมสนทนา ให้คน
อ่ืน ๆ ท่ีร่วมสนทนาในห้องสนทนา (chat room) นัน้ ๆ เช่น เฟชบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (line) ไอจี 
(Instagram) ซึง่นกัเรียนมีการติดสื่อประเภทนีม้ากท่ีสดุ ซึง่ในวิจยัเล่มนีจ้ะใช้ค าดงักล่าว เพื่อเป็น
การเข้าใจง่ายในการศกึษา  
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6. แนวคดิในการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ 

แผนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
โดยใช้กิจกรรมละครเพ่ือการศกึษา เพ่ือเสริมสร้าง 

การรู้เทา่ทนัสื่ออินเทอร์เน็ต 

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
รู้เทา่ทนัสื่ออินเทอร์เน็ต 

การรู้เทา่ทนัสื่อ พรทิพย์ เยน็จะบก 
กิจกรรมละครเพ่ือการศกึษา 
 (Theatre in Education)  



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยัการพฒันากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา
เพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทนัสื่อ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม ใน
ครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง แบง่ตามหวัข้อดงันี ้

 
1. เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 สื่ออินเทอร์เน็ต 
1.1.1 ความหมายของสื่ออินเทอร์เน็ต 
1.1.2 ประเภทของสื่ออินเทอร์เน็ตสนทนาออนไลน์ 

1.2 โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม 
2. แนวคดิของงานวิจยั 

2.1 หลกัการวิเคราะห์สื่อของ พรทิพย์ เย็นจะบก 
2.2 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
2.3 ละครเพ่ือการศกึษาของ พรรัตน์ ด ารุง 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
3.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสื่อ 
3.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
3.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัละคร 

1. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.1 ส่ืออนิเทอร์เน็ต 

1.1.1 ความหมายของสื่ออินเทอร์เน็ต 
 ราชบณัฑิตยสถาน (2554) ได้บญัญัติค าว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสงัคม” 

หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อกลางท่ีให้บุคคลทัว่ไปมีส่วนร่วมสร้าง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านีเ้ป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่าน
เว็บไซต์ของตน 
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กานดา รุณพงศา สายแก้ว  (2554) อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ได้กลา่ววา่ 

มีเดีย (Media) หมายถึงสื่อ หรือเคร่ืองมือท่ีใช้เพื่อการสื่อสาร 
สื่ออินเทอร์เน็ต หรือ Social Media หมายถึง สื่อดิจิตอลท่ีท างานอยู่บนพืน้ฐาน

เว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิการทางสงัคม ท่ีมีผู้สื่อสารจัดท าขึน้ โดยท่ี
ผู้ เขียนจดัท าขึน้เอง แล้วน ามาแบ่งปันเนือ้หา ข้อมลู ข่าวสาร ประสบการณ์ และพูดคยุให้ผู้ ใช้ใน
โลกออนไลน์ กบัคนท่ีอยู่ในสงัคมเดียวกนัได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์
ร่วมกนั (อรวรรณ วงศ์แก้วโพธ์ิทอง, 2553)  

1.1.2 ประเภทของสื่อสนทนาออนไลน์ 
ประเภทของสื่อสนทนาออนไลน์ มีหลายชนิด ขึน้อยู่กบัลกัษณะของการน ามาใช้

โดยสามารถแบง่เป็นกลุม่หลกัดงันี ้ 
1. Weblogs หรือเรียกสัน้ๆ ว่า Blogs คือ สื่อส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น บนัทึกส่วนตวั โดยสามารถแบ่งปันให้บุคคลอ่ืนๆ โดย
ผู้ รับสารสามารถเข้าไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิได้ ซึง่การแสดงเนือ้หาของบล็อกนัน้จะ
เรียงล าดบัจากเนือ้หาใหม่ไปสูเ่นือ้หาเก่าผู้ เขียนและผู้อ่านสามารถค้นหาเนือ้หาย้อนหลงัเพื่ออ่าน
และแก้ไขเพิ่มเตมิได้ตลอดเวลา เช่น Exteen, Bloggang, Wordpress, Blogger, Okanation 

2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต  ซึ่งเป็น
เครือข่ายทางสังคมท่ีใช้ส าหรับเช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม 
(Social Community) เพื่อร่วมกนัแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมลูระหว่างกนัทัง้ด้านธุรกิจ การเมือง 
การศกึษา เช่น Facebook, Hi5, Ning, Linkedin, MySpace, Youmeo, Friendste 

3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือท่ีเรียกกันว่า “บล็อกจ๋ิว” ซึ่ง
เป็นเว็บเซอร์วิสหรือเว็บไซต์ท่ีให้บริการแก่บุคคลทั่วไปส าหรับให้ผู้ ใช้บริการเขียนข้อความสัน้ๆ  
ประมาณ 140 ตวัอกัษรทีเรียกว่า “Status” หรือ “Notice” เพื่อแสดงสถานะของตวัเองว่าก าลงัท า
อะไรอยู ่หรือแจ้งข่าวสารตา่งๆ แก่กลุม่เพื่อนในสงัคมออนไลน์ (Online Social Network) ทัง้นีก้าร
ก าหนดให้ใช้ข้อมลูในรูปข้อความสัน้ๆ ก็เพื่อให้ผู้ ใช้ท่ีเป็นทัง้ผู้ เขียนและผู้อ่านเข้าใจง่ายท่ีนิยมใช้
กนัอยา่งแพร่หลายคือ Twitter 

4. Online Video เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ซึง่ปัจจบุนัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเนือ้หาท่ีน าเสนอใน
วิดีโอออนไลน์ไม่ถกูจ ากดัโดยผงัรายการท่ีแน่นอนและตายตวั ท าให้ผู้ ใช้บริการสามารถติดตามชม
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ได้อย่างต่อเน่ือง เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทัง้ผู้ ใช้สามารถเลือกชมเนือ้หาได้ตามความต้องการ
และยงัสามารถเช่ือมโยงไปยงัเว็บวิดีโออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้จ านวนมากอีกด้วยเช่น Youtube, MSN, 
Yahoo 

5. Poto Sharing เป็นเว็บไซต์ท่ีเน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผู้ ใช้บริการ
สามารถอพัโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพื่อน ามาใช้งานได้ท่ีส าคญันอกเหนือจากผู้ใช้บริการจะมี
โอกาสแบ่งปันรูปภาพแล้วยงัสามารถใช้เป็นพืน้ท่ีเพื่อเสนอขายภาพท่ีตนเองน าเข้าไปฝากได้อีก
ด้วยเช่น Flickr, Photobucket, Photoshop, Express, Zooom 

6. Wikis เป็นเว็บไซต์ ท่ี มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้  (Data / 
Knowledge) ซึง่ผู้ เขียนสว่นใหญ่อาจจะเป็นนกัวิชาการนกัวิชาชีพหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางด้าน
ตา่งๆ ทัง้การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ซึง่ผู้ ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมลูได้อย่างอิสระ 
เช่น Wikipedia, Google Earth, diggZy  

7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจ าลองส่วนหนึ่งของชีวิต
ลงไป จดัเป็นสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีบรรดาผู้ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกนับนอินเทอร์เน็ต
ในลกัษณะโลกเสมือจริง (Virtual Reality) ซึง่ผู้ ท่ีจะเข้าไปใช้บริการอาจจะบริษัทหรือองค์การด้าน
ธุรกิจ ด้านการศกึษา รวมถึงองค์การด้านสื่อ เช่น ส านกัข่าวรอยเตอร์ ส านกัข่าวซีเอ็นเอ็น ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซือ้พืน้ท่ีเพื่อให้บุคคลในบริษัทหรือองค์กรได้มีช่องทางในการน าเสนอเ ร่ืองราว
ต่างๆ ไปยังกลุ่มเครือข่ายผู้ ใช้สื่อออนไลน์ ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มลูกค้าทัง้หลัก และรองหรือ ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจ ของบริษัท หรือองค์การก็ได้  

8. Crowd Sourcing มาจากการรวมของค าสองค าคื อ  Crowd และ 
Outsourcing เป็นหลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยสามารถ
จดัท าในรูปของเว็บไซต์ท่ีมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อค้นหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ทัง้ทาง
ธุรกิจการศกึษา รวมทัง้การสื่อสาร โดยอาจจะเป็นการดงึความร่วมมือจากเครือข่ายทางสงัคมมา
ช่วยตรวจสอบข้อมูลเสนอข้อคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะ  กลุ่มคนท่ีเข้ามาให้ข้อมูลอาจจะเป็น
ประชาชนทั่วไปหรือผู้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีอยู่ในภาคธุรกิจหรือแม้แต่ในสงัคมนักข่าว  
ข้อดีของการใช้หลกั Crowd souring คือ ท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อน า ไปสูก่าร
แก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

9.  Podcasti Prodcas คื อ  Pod กั บ  Broadcasting ” ซึ่ ง  “POD”  ห รื อ 
Personal On Demand คือ อุปสงค์หรือความต้องการส่วนบุคคล ส่วน“Broadcasting” เป็นการ
น าสื่อต่างๆ มารวมกนัในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกล่าวง่ายๆ Podcast คือ การบนัทึกภาพ
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และเสียงแล้วน ามาไว้ในเว็บเพจ (Web Page) เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก (The public in 
general) ท่ีสนใจดาวน์โหลดเพื่อน าไปใช้ 

10. Discuss / Review/ Opinion เป็นเว็บบอร์ดท่ีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถ
แสดงความคิดเห็น โดยอาจจะเก่ียวกับ สินค้าหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม เช่น Epinions, Moutshut, Yahoo! Answer, Pantip, Yelp 

1.2 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 
โรง เรียน วัดชุมพลนิ กายาราม  สั งกัด เขตพื น้ ท่ี ก ารศึ กษ าป ระถมศึกษ า

พระนครศรีอยธุยาเขต 2 ต าบลบ้านเลน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นโรงเรียน
ประถมศกึษาขนาดใหญ่เปิดท าการเรียนการสอนตัง้แตช่ัน้อนบุาล 3 ขวบ จนถึงชัน้ประถมศกึษาปี
ท่ี 6 มีห้องเรียนทัง้หมด 19 ห้องเรียน จ าวนนกัเรียนทัง้หมด 935 คน ครูและบคุลากรทางการศกึษา
ปฏิบัติงาน จ านวน 38 คน โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านวิถีพุทธ 
โรงเรียนต้นแบบ MEP โรงเรียนสีขาว โรงเรียนสจุริต และเป็นโรงเรียนน าร่องกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้ ในปี พ.ศ. 2559 ท่ีเป็นแหล่งศกึษาดงูานของโรงเรียนในกลุ่มอ าเภอ ในด้านกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนกัเรียน ระดบัชัน้ประถมศึกษา จึงเป็นโรงเรียนท่ีเหมาะสมท่ีจะพฒันา
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตอ่ไป 

2. แนวคดิและทฤษฎี 
2.1 แนวคดิการวิเคราะห์ส่ือ พรทพิย์ เย็นจะบก 

การรู้เท่าทันสื่อหมายถึง การอ่านสื่อให้ออกเพื่อพัฒนาทักษะในการเข้าถึงสื่อการ
วิเคราะห์ การตีความเนือ้หาการประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อรวมถึงการใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาศกัยภาพทางความคิด เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจาก
ผลกระทบในด้านลบจากสื่อได้ดี และการขบัเคลื่อนกระบวนการนีมี้ความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งตอ่
เยาวชนซึง่ในชีวิตประจ าวนัในการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆ รวมทัง้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลาท่ี
มากกว่ากิจวัตรประจ าวันอ่ืนๆ ยิ่งไปกว่านัน้ทางหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนได้ให้
ความส าคญัตอ่การผลกัดนักระบวนการเรียนรู้การรู้เท่าทนัสื่อให้ถึงเยาวชนในทกุภาคสว่นมากขึน้ 

“การรู้เท่าทนัสื่อ Media Literacy” เป็นแนวคดิท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากลดงัได้
ระบไุว้ในยทุธศาสตร์การด าเนินงานด้านสื่อสารมวลชนขององค์การยเูนสโก (UNES-CO) ซึง่อยู่ใน
กรอบแนวคิดเร่ือง“การสง่เสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการเสริมสร้างสมรรถนะในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและความรู้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน” โดยมีหลกัการหนึ่งระบุไว้ว่าด้วย “การ
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ยกระดบัการรู้เท่าทนัสื่อให้สงูขึน้” สง่ผลให้ประเทศสมาชิกนานาประเทศขององค์กรยเูนสโกได้ขาน
รับหลกัการนีไ้ปขบัเคลื่อนในประเทศของตน 

Media Literacy เป็นค าศัพท์วิชาการด้านการสื่อสารมวลชน ท่ีเกิดขึน้ในประเทศ
แคนนาดาและแพร่หลายกันในประเทศสหรัฐอเมริกา บางประเทศในยุโรป และญ่ีปุ่ น เป็นค า
เดียวกันกับค าว่า Media Studies (ใช้ในองักฤษ) Media Education (ใช้ในอังกฤษและฝร่ังเศส) 
Media Literacy (ใช้ในสหรัฐอเมริกา)  

ส าหรับประเทศไทยนัน้ ได้มีการขบัเคลื่อนกระบวนการรู้เท่าทนัสื่อมาเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกวา่ 10 ปี และยงัต้องการการขบัเคลื่อนตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ เพื่อการสร้างภมูิคุ้มกนัให้กบั
เยาวชนของชาต ิ(พรทิพย์ เย็นจะบก, 2554, น. 9) 

2.1.1 หลักการการวิเคราะห์ส่ือ 
การวิเคราะห์ คือ การน าเนือ้หาของสื่อมาผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็น

ขัน้ตอนและมีระเบียบแบบแผน โดยอาศยัแนวทางของค าถาม 5 ข้อ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ค าถามเพื่อการวิเคราะห์สื่อ 

ใครเป็นผู้สร้างเนือ้หาสาระของสื่อขึน้มา 
เนือ้หาสื่อ เช่น ข่าวในหนงัสือพิมพ์ รายการโทรทศัน์ มีสว่นประกอบท่ี

ผู้ ประกอบการสื่อสร้างขึน้  มีความหลากหลายตามลักษณะของสื่อประเภทต่างๆ เช่น ข่าว
หนังสือพิมพ์ ใช้ค าท่ีมีขนาดและแบบตัวอักษร ภาพถ่าย สี การจัดหน้าท่ีแตกต่างกัน รายการ
โทรทศัน์หรือภาพยนตร์ใช้การตดัตอ่ มมุกล้อง และแสงสี ไปจนถึงเพลงประกอบและเสียงประกอบ
เข้ามาช่วยเลา่เร่ือง 

ดงันัน้ การวิเคราะห์สื่อในประเด็นนี ้จงึควรตอบค าถามท่ีวา่ 
- ใครเป็นผู้สร้างสื่อนีข้ึน้มา 
- มีผู้ ท่ีเก่ียวข้องก่ีคน และแตล่ะคนมีบทบาทหน้าท่ีอยา่งไร 
- สาระของสื่อคืออะไร 
- ในการน าเสนอรูปแบบเดียวกัน แต่ละรายการมีความเหมือน

หรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 
- มีการใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการผลติ อะไรท่ีขาดหายไป 
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2) มีการใช้เทคนิคดงึดดูใจหรือไม่ และมีลกัษณะอยา่งไร 
สื่อแต่ละแขนงไม่ว่าเป็นหนังสือพิมพ์  รายการโทรทัศน์  ห รือ

ภาพยนตร์ มีการใช้เทคนิคท่ีแตกตา่งกนัไป เช่น ภาพถ่ายระยะใกล้ๆ จะโน้มน้าวใจให้รู้สกึถึงความ
ใกล้ชิด (โทรทศัน์หรือภาพยนตร์) ตวัอกัษรขนาดใหญ่ในพาดหวัข่าวเป็นสญัญาณบอกว่าเป็นเร่ือง
ท่ีส าคญั จะเห็นได้ว่า ภาษาภาพและเสียงนีจ้ะท าให้ผู้ รับสื่อเข้าใจความหมายได้ลกึซึง้  เห็นคณุค่า
และความน่าร่ืนรมย์ของสื่อมากขึน้ดงันัน้ การวิเคราะห์สื่อในประเด็นนี ้จงึควรตอบค าถามท่ีวา่ 

มีการใช้สีสนัและรูปลกัษณ์อยา่งไร 
- อปุกรณ์ประกอบฉาก การจดัฉาก เสือ้ผ้า มีลกัษณะอย่างไร มี

ความสมจริงหรือไม่ 
- มีการใช้สญัลกัษณ์หรือไม่ และสญัลกัษณ์นัน้สื่อถึงอะไร 
- มุมกล้องท่ีแตกต่างกันให้อารมณ์หรือหรือความรู้สึกท่ีต่างกัน

หรือไม่ อยา่งไร 
- เสียงดนตรีประกอบ  
- เพลงประกอบ บทสนทนา การเลา่เร่ือง และความเงียบ 

3) คนอ่ืนๆ ตีความเนือ้หาสาระของสื่อตา่งจากเราอยา่งไร 
ผู้ เปิดรับสื่อเป็นผู้ตีความเนือ้หาสื่อ การตีความจึงแตกต่างกนัออกไป

ตามประสบการณ์ การด าเนินชีวิต อายุ เพศ การศึกษา วัฒนธรรม ดังนัน้ การวิเคราะห์สื่อใน
ประเด็นนี ้จงึควรตอบค าถามท่ีวา่ 

- เนือ้หาสาระของสื่อตรงกบัประสบการณ์ของเราอยา่งไร 
- เราเรียนรู้อะไรจากเนือ้หาสาระสื่อบ้าง 
- เราเรียนรู้อะไรบ้างจากการตอบค าถามของคนอ่ืนท่ีมีต่อเนือ้หา

สาระของสื่อ 
- มีมมุมองอ่ืนใดอีกบ้างไหมท่ีมีเหตผุลเท่ากบัของเราท่ีใช้ในการ

ตีความแตล่ะครัง้ 
4) สื่อได้น าเสนอวิถีชีวิต คา่นิยม และมมุมองอะไรบ้าง 

สื่อเป็นสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้มาจากบคุคลหรือกลุม่บคุคล ท าหน้าท่ีในการ
เล่าเร่ือง องค์ประกอบต่างๆ ท่ีประกอบกันขึน้มาเป็นสื่อท่ีต้องอาศัยการเตรียมการ การศึกษา
ค้นคว้า โดยกลุ่มผู้ผลิต เพื่อให้สามารถบรรลจุุดประสงค์ของตนเองและผู้ชมได้ เช่น การคดัเลือก
นักแสดง โครงเร่ือง การเดินเร่ือง จะต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิต ทัศนคติและพฤติกรรมทางสงัคม 
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โดยผ่านทางภาพ บทสนทนา ค าพดู การเลือกใช้สถานท่ีการแสดงฐานะ ซึง้ทัง้หมดล้วนแล้วแต่มี
สว่นปลกูฝังคา่นิยมให้กบัผู้ รับสื่อ 

ดงันัน้ การวิเคราะห์สื่อในประเด็นนี ้จงึควรตอบค าถามท่ีวา่ 
- เกิดค าถามอะไรขึน้ในใจเราบ้างขณะเรารับสื่อ 
- สื่อน าเสนอคา่นิยมทางสงัคม การเมือง หรือเศรษฐกิจอยา่งไร 
- ความคิดเห็นท่ีเกิดขึน้สะท้อนความสมัพนัธ์ทางสงัคมหรือส่วน

บคุคลอยา่งไร 
- สื่อน าเสนอความคิดหรือคา่นิยมอยา่งไรบ้าง 
- เปา้หมายของสื่อคือกลุม่ใด 
- เม่ือรับสื่อแล้ว น่าจะมีพฤติกรรมหรือผลสืบเน่ืองอยา่งไร 

5) ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์อยา่งแท้จริงจากการน าเสนอสื่อ 
ส่ือถกูสร้างขึน้มาด้วยเหตผุลหลายๆ ประการ ประการหนึ่ง คือ เพื่อ

ธุรกิจ หนังสือพิมพ์และนิตยสารจัดหน้าด้วยโฆษณาเป็นอนัดบัแรกก่อนจดัพืน้ท่ีข่าวหรือเนือ้หา
สาระ ในท านองเดียวกัน  โฆษณาก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการโทรทัศน์  โดยมุ่ งท่ีจะสร้าง
กลุ่มเปา้หมายของตนเองขึน้หรือแม้แต่การขยายขนาดของกลุ่มเปา้หมายด้วย สถานีหรือผู้ตีพิมพ์
นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์สามารถขายเวลาหรือพืน้ท่ีให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีมีความ
ต้องการท าการตลาดสนิค้าของตน  

ดงันัน้ การวิเคราะห์สื่อในประเด็นนี ้จงึควรตอบค าถามท่ีวา่ 
- ใครคือเจ้าของสื่อ 
- สื่อก าลงัขายอะไร 
- การน าเสนอของสื่อในครัง้นี ้ก่อให้เกิดผลอยา่งไรบ้าง 
- อะไรท่ีมีอิทธิพลตอ่การสร้างหรือกรน าเสนอของสื่อ 
- ใครได้รับผลประโยชน์ของสื่ออย่างแท้จริง 
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2.1.2 องค์ความรู้การรู้เท่าทนัส่ือ ในบริบทของสังคมไทย 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 

- มิติในการรับสื่อ 
- การวิเคราะห์สื่อ 
- การเข้าใจสื่อ 
- การประเมินคา่สื่อ 
- การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ 

1) มิติในการรับสื่อ 
มิติในการรับสื่อ ตามทฤษฎีการสื่อสารของ Berlo ท่ีว่าด้วยประสาม

สมัผสัทัง้ 5 ท่ีเป็นสื่อกลางในการสง่ผ่านสารจากผู้สง่ไปยงัผู้ รับ อนัได้แก่ ห ูตา จมกู ลิน้ สมัผสั จะ
เป็นสิ่งท่ีเปิดมิติการรับสื่อของผู้ รับ โดยสื่อมวลชนจะส่งผ่านประสาทสมัผสัทางหูกับตามากกว่า
ประสามสมัผสัด้านอ่ืนๆ เน่ืองจากข้อจ ากดัของสื่อเอง และในการนีป้ระสาทสมัผสัจะส่งข้อมลูไป
ยงัระบบสมองเพื่อตีความและรับรู้ตอ่ไป 

การรู้เท่าทันสื่อ คือ การรู้เท่าทันการเปิดรับสื่อของประสาทสัมผัสของ
ตนเอง เม่ือเปิดรับแล้ว สมองจะสงัการคิดและปรุงแตง่ให้เกิดอารมณ์ตา่งๆ ตามมา การรู้เท่าทนัสื่อ
ในขัน้ของการรับรู้อารมณ์ของตนเองจึงเป็นสิ่งส าคญั ท่ีต้องแยกความคิดและอารมณ์ออกจากกนั 
ไม่หลงใหลไปตามการชีน้ าของสื่อ เช่น การเลียนแบบดาราท่ีเห็นวา่สวย หลอ่ตามแฟชัน่ การแสดง
อารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง ตามภาพยนตร์หรือละครตา่งๆ  

2) การวิเคราะห์สื่อ 
การวิเคราะห์สื่อหรือการอ่านสื่อ หมายถึง การแยกแยะองค์ประกอบใน

การน าเสนอของสื่อ ในประเด็นของวตัถปุระสงค์ของสื่อ 
- กลุม่เปา้หมายของสื่อ 
- สิ่งท่ีสื่อน ามาเสนอส่งผลกระทบต่อสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง

อยา่งไร 
- รูปแบบการน าเสนอของสื่อ 
- ปัจจยัท่ีเก่ียวกบับริบททางสงัคม ศีลธรรม ประวตัิศาสตร์ ประเพณี 

คา่นิยม ท่ีสื่อน าเสนออยูใ่นกรอบของจรรยาบรรณหรือไม่ สง่เสริมคณุธรรมให้กบัสงัคมหรือไม่ 
- การวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ จะท าให้เห็นภาพความเป็นจริงของสื่อ

ได้อยา่งชดัเจนขึน้ 
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3) การเข้าใจสื่อ 
การเข้าใจสื่อ หรือการตีความสื่อ เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในตวัผู้ รับสารหลงัจาก

เปิดรับสื่อไปแล้ว เพื่อท่ีจะท าความเข้าใจในสิ่งท่ีสื่อน าเสนอ เข้าใจภาพเฉพาะของสื่อแต่ละเป็น
เภทและรู้จกัท่ีมาของข้อมลูประเภทต่างๆ ซึง่ผู้ รับสารแต่ละคนจะมีความเข้าใจสื่อได้ไม่เหมือนกนั
ตีความไปคนละแบบ ขึน้อยู่กบัประสบการณ์เดิม พืน้ฐานการศึกษา และคณุสมบตัิในการเรียนรู้ 
ตลอดจนการรับรู้ข้อมลูท่ีไม่เท่ากนัมาก่อน 

4) การประเมินคา่สื่อ 
หลงัจากการท่ีผู้ รับสารผ่านการวิเคราะห์และการท าความเข้าใจสื่อแล้ว 

ผู้ รับสารควรท่ีจะท าการประเมินคา่สิ่งท่ีสื่อน ามาเสนอว่ามีคณุภาพและคณุคา่มากน้อยเพียงไร ไม่
ว่าจะเป็นเนือ้หาท่ีน าเสนอ หรือวิธีการน าเสนอในรูปแบบใดก็ตาม สื่อได้ใช้เทคนิคอะไรก่อให้เกิด
ความสนใจ ความพอใจ หรือท าให้หลงเช่ือไปอยา่งขาดการวิเคราะห์อยา่งถ่องแท้ 

5) การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ 
ถ้าผู้ รับสารได้ใช้การวิเคราะห์และท าความเข้าใจในองค์ประกอบขัน้ต้น

ทัง้ 4 มาได้เป็นอย่างดีแล้ว เท่ากบัว่าผู้นัน้ได้ผ่านกระบวนการการรู้เท่าทนัสื่ออย่างครบถ้วน แตย่งั
ไม่เพียงพอเพราะเม่ือเราเข้าใจองค์ประกอบสื่อ อ่านสื่อได้ ประเมินค่าได้ โดยใช้องค์ปัญญาท่ี
เกิดขึน้นี ้แต่เราทกุคนไม่สามารถออกไปจากโลกของสื่อได้ ความจ าเป็นท่ีจะต้องอยู่ในโลกของสื่อ
ตอ่ไปเราควรท่ีจะปฏิบตัิดงันี ้

- น าสิง่ท่ีตนวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ 
- เลือกรับสื่อเป็น 
- สามารถสง่สารตอ่ได้ 
- มีปฏิกิริยาตอบกลบัสื่อได้ 

องค์ประกอบทัง้ 5 เก่ียวพนัตอ่เน่ืองตามล าดบัดงักลา่ว เป็นองค์ความรู้ “การ
รู้เท่าทันสื่อ” ท่ีต้องการการพฒันาและปรับใช้ให้เหมาะกับกระบวนการเรียนรู้ของทุกกลุ่มชนใน
สงัคมไทยตอ่ไป (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2546.111-121)  
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2.2 กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
หลกัการของการจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 

การจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” มีหลกัการท่ีส าคญัดงันี ้
1) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเพิ่มพนูทกัษะการคิดวิเคราะห์ทกัษะชีวิตทกัษะ

การแก้ปัญหาการท างานเป็นทีมสร้างเสริมคณุลกัษณะคา่นิยมท่ีดีงามและความมีน้าใจตอ่กนั 
2) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีครอบคลมุหลกัองค์๔แห่งการศกึษาได้แก่ 

ด้านพุทธิศึกษาคือความรอบรู้วิชาการท่ีจาเป็นสาหรับการด ารงชีวิต
การศกึษาและการเรียนรู้ 

ด้านจริยศึกษาคือการมีศีลธรรมจรรยาท่ีดีมีความซื่อสตัย์ต่อตนเองและ
ผู้ อ่ืนมีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีและมีสานกึท่ีดีตอ่สว่นรวม 

ด้านหตัถศกึษาคือความรู้และทกัษะในการทางานมีความคดิสร้างสรรค์มี
ทศันคติท่ีดีตอ่งานและเห็นคณุค่าของการท างาน 

ด้านพลศึกษาคือการมีสุขภาพแข็งแรงการกินอาหารท่ีถูกต้องและการ
ออกกาลงักายให้เหมาะสมรวมทัง้ความสะอาดและสขุาภิบาลด้วย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสนองตอบความสนใจความถนัดและความ
ต้องการของผู้ เรียนทกุคนโดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

4) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัเพิ่มโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตัิจริงมีประสบการณ์ตรงสร้างความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อยา่งมีความสขุ 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเช่ือมโยงกับชีวิตจริงของ
ผู้ เรียนใช้ชมุชน ภมูิปัญญาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตวัเป็นแหลง่เรียนรู้ 

6) จดักิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้วางแผนคิดวิเคราะห์อภิปราย
สรุปความรู้ น าเสนอจดุประกายความคิดสร้างแรงบนัดาลใจสร้างความมุ่งมัน่เพื่อแสวงหาความรู้
การแก้ปัญหาและ สร้างสรรค์นวตักรรม 

7) จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทกุเวลาทกุสถานท่ีมีการประสานความ
ร่วมมือกับบิดา มารดาผู้ ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้ เรียนตาม
ศกัยภาพ 

8) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเป็นการเรียนรู้ใน
ระหว่างการท างานท่ีทกุคนในทีมเน้นความเป็นระบบมีวิจารณญาณร่วมกนัตลอดเวลาวา่กาลงัทา
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อะไรจะทาให้ดีขึน้อย่างไรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือเกือ้กูลมีความ
สามคัคีมีน้าหนึง่ใจเดียวกนัมีความเป็นผู้นาผู้ตามท่ีดี 

9) จัดกิจกรรมเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมิน
สภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงท่ีหลากหลายท่ีให้
ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติ  (Performance Assessment) (ส านักงานวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา, 2558)  

กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” แบ่งออกเป็น 4 หมวด 16 กลุ่มกิจกรรมมี
รายละเอียดดงันี ้

หมวดท่ี 1กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน (กิจกรรมบงัคบัตามหลกัสตูร)  
1) กิจกรรมแนะแนว 
2) กิจกรรมนกัเรียน 
3) กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

หมวดท่ี 2 สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ 
4) พฒันาความสามารถด้านการสื่อสาร 
5) พฒันาความสามารถด้านการคิดและการพฒันากรอบความคิดแบบ

เปิดกว้าง (Growth Mindset)  
6) พฒันาความสามารถด้านการแก้ปัญหา 
7) พฒันาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี 
8) พฒันาทกัษะการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 

หมวดท่ี 3 สร้างเสริมคณุลกัษณะและค ่านิยม 
9) ปลกูฝังคา่นิยมและจิตสานึกการท าประโยชน์ต่อสงัคมมีจิตสาธารณะ

และการให้บริการด้านตา่งๆ ทัง้ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและตอ่สว่นรวม 
10) ปลกูฝังความรักชาตศิาสนาและพระมหากษัตริย์ 
11) ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม (มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ อดทน 

มุง่มัน่ในการท างาน กตญัญ)ู  
12) ปลกูฝังความรักความภาคภมูิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบตัิ

ของชาต ิ
หมวดท่ี 4 สร้างเสริมทกัษะการท างานด ารงชีพและทกัษะชีวิต 
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13) ตอบสนองความสนใจความถนดัและความต้องการของผู้ เรียนตาม
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

14) ฝึกการท างานทกัษะทางอาชีพทรัพย์สนิทางปัญญาอยูอ่ยา่งพอเพียง
และมีวินยัทางการเงิน 

15) พฒันาความสามารถด้านการใช้ทกัษะชีวิต 
16) สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย 

กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีสถานศกึษาจดัอยา่ง
หลากหลายเพื่อช่วยเพิ่มพูนทกัษะการคิดวิเคราะห์ความมีน า้ใจต่อกันการท างานเป็นทีมปฏิบตัิ
ด้วยตนเองหรือปฏิบตัิเป็นกลุ่มเป็นทีมเพื่อให้ผู้ เรียนรู้จักการปรับตวัการช่วยเหลือดูแลกันการมี
ปฏิสมัพนัธ์ โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสงัคมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ซึง่จะยิ่งช่วยเพิ่มทกัษะในการ
แก้ปัญหาให้กบัเด็กนกัเรียนมากขึน้ กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา (TIE) เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเป็นการ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ฝึกปฏิบตัิจริงโดยผา่นกิจกรรมละคร ท่ีเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดเด็กการ
เรียนรู้ท่ีเกิดการพฒันาความเข้าใจกบัตนเองและผู้ อ่ืนตามสถานการณ์จ าลอง และการแสดงละคร 

2.3 ละครเพื่อการศึกษา  
ความหมายของละครเพื่อการศกึษา ละครเพื่อการศกึษา (Theatre in Education: TIE) 

กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา หรือ TIE เป็นกิจกรรมละครท่ีน าเสนอโดยศิลปิน
หรือครูเป็นหลกั โดยการวางแผนโครงการละครให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรและการเรียนการสอนกบั
โรงเรียน หรือ สอดคล้องกับประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ จึงเป็นละครท่ีพฒันาเร่ืองราวจากหลกัสตูร
หรือปัญหา และน ามาแสดงโดยเน้นการให้ผู้ชมในชัน้เรียนมีส่วนร่วม น าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์
ประเด็นต่างๆ ในตอนจบ TIE จึงเป็นละครท่ีทาเพื่อพฒันาการเรียนรู้โดยนาละครเป็นสื่อในการ
เรียนการสอน ละครอีกประเภทหนึ่งท่ีจัดเป็นละครเพื่อการศึกษา ก็คือ ละครสร้างสรรค์ ซึ่ง
สอดคล้องกบั “ละครสร้างสรรค์” หรือ Creative Drama ท่ี ปาริชาติ จึงวิวฒันภรณ์ (2544) อ้างอิง
จาก สมาคมละครเพื่อการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้ให้นิยาม ว่า ละครสร้างสรรค์ หมายถึง 
รูปแบบของละครชนิดหนึ่งท่ีเกิดจาก การด้นสด (improvisation) การไม่พยายามอวดผู้ชม (Non-
exhibition) และการใช้กระบวนการเรียนรู้ (Process-centered) โดยมีผู้น าเป็นผู้ช่วยชีน้ าให้ผู้ ร่วม
กิจกรรมได้ใช้จินตนาการเพื่อเล่นบทบาทสมมติ เพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์ของมนุษย์ ผู้น ามี
หน้าท่ีช่วยเหลือและชีน้าให้ผู้ เล่นนัน้สารวจข้อมูล พฒันาวิธีการแสดงออก เพื่อสื่อสารความคิด
และความรู้สึก โดยการใช้ละครซึ่งเกิดจากการด้นสดด้วยท่าทางและค าพูด  เพื่อท่ีจะค้นหา
ความหมายหรือสจัธรรมอนัเก่ียวกบัประสบการณ์ชีวิต (กสุมุา เทพรักษ์, 2549, น. 1-8)  
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“ละครเพื่อการศึกษา” หมายความถึงละครหลายรูปแบบท่ีได้ถูกปรับมาใช้เพื่อ
การศกึษาอย่างแท้จริง ซึง่มีอยู่มากมาย แตไ่ม่ได้รวมถึงรูปแบบละครท่ีผู้ชมเข้ามามีสว่นร่วม ไม่ว่า
จะเป็นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ (Full-scale-in-role) หรือมีส่วนร่วมเฉพาะในการท าเวิร์คช
อปหรือการอภิปราย ดงัท่ีพบได้ทัว่ไปในการเรียนเก่ียวกบัละคร, ละครแทรกสด (Forum theatre) 
ของ Augusto Boal และอีกหลายตัวอย่างของละครเพื่อการพัฒนาในประเทศแอฟริกาหรือ
ประเทศก าลงัพฒันาอ่ืนๆ ซึง่ “ละครเพ่ือการศกึษา (Theatre in education) ”, “ละครในพิพิธภณัฑ์ 
(Museum theatre) ”, “ละครในคุก (Theatre in prisons) ”, “ละครเพื่อการพัฒนา (Theatre for 
development) ” และท่ีเกิดขึน้เม่ือไม่นานมานีค้ือ “ละครประยุกต์ (Applied theatre) ”, “ละคร
เพื่อสงัคม (Social theatre) ” และ “ละครเพื่อการแทรกแซง (Interventionist Theatre) ” ซึง่ช่ือของ
ละครท่ีเก่ียวข้องนีด้เูหมือนจะเยอะจนไม่มีท่ีสิน้สดุ โดยส่วนใหญ่ตัง้ใจสื่อถึงรูปแบบของการแสดง
ละครท่ีมีเปา้หมายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคน หรือเป็นการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงทศันคติ 
หรือพฤติกรรมของผู้ชม หรือผู้สร้าง หรือเป็นการสร้างการรับรู้เก่ียวกบัท่ีอยูข่องเหลา่ผู้ชมบนโลกใบ
นี ้(Jackson & Jackson, 2007, p. 1-2)  

ละครเพื่ อการศึกษา  (Theatre in Education : TIE) เป็นละครเพื่ อผู้ ชม มี
วตัถปุระสงค์เพื่อใช้ผลงานละครเวทีในการกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดค าถาม เกิดความคิดอนัจะน าไปสู่
การอภิปราย ถกเถียงและแสวงหาความรู้เก่ียวกับ "ประเด็น" จากละคร ซึ่งเน้นท่ีการใช้ผลงาน
ละคร (Theatre production) เป็น "สื่อกลาง" ในการกระตุ้นผู้ชม ให้เกิดแง่คิดและความสนใจใน 
"ประเด็น" ท่ีเฉพาะเจาะจงโดยมาก "ประเด็น" เหล่านีม้กัเก่ียวข้องกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมหรือ
ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัวยัของผู้ชม (ปาริชาต ิจงึวิวฒันภรณ์, 2546, น. 29)  

พรรัตน์  ด ารุง ได้กล่าว ไว้ว่า ละครเพื่ อการศึกษา (TIE) เร่ิมแรกเน้นการ
รับผิดชอบ และเสนอเร่ืองราวให้แก่เด็กเล็ก เด็กประถม และเด็กชัน้มัธยม สาระของการแสดง
อาจจะเป็นเร่ืองเดียวกนั แต่กลวิธีในการน าเสนอ ในการแสดงและการเสวนานัน้ต้องออกแบบให้
สมกบัวยัและลกัษณะความสนใจของโรงเรียน เหตกุารณ์ในชมุชน สงัคมรอบตวัเด็กๆ หาวิธีท าให้
ละครกลายเป็นสื่อท่ีเข้าถึงเด็กและก่อให้เกิดความสนใจ การตัง้ค าถาม หรือการศึกษาเพิ่มเติม 
และพฒันาในหวัข้อการแก้ปัญหาท่ีเด็กก าลงัเผชิญอยู่ ละคร TIE เป็นลกัษณะของละครสื่อผสมท่ี
พยายามสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ชมท่ีเรียกวา่ การมีสว่นร่วมในละคร การมีสว่นร่วมของกลุม่ท างานท่ี
มีการให้ข้อมลูจากคณุครู มีประเด็นสมัพนัธ์กบัชมุชน หลกัสตูรการเรียน อีกทัง้สมัพนัธ์กบัวยัของ
ผู้ชม ดงันัน้ละครเพื่อการศกึษา TIE การแสดงท่ีเป็นประเด็น (issue) และน าไปสูก่ารพดูคยุ เสวนา
และปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรมของผู้ชม ละครTIE เป็นรูปแบบละครการศึกษาท่ีพัฒนาใน
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ประเทศองักฤษและน าไปใช้ในประเทศต่างๆ การแสดงละครใช้ครู (actor) นกัแสดง (teacher) ซึง่
เป็นนักแสดงอาชีพ น าแสดงละครท่ีมีประเด็นปัญหาในโรงเรียนผ่านรูปแบบละคร ฉากสัน้ของ
ละครทัง้เร่ือง โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ชมได้คิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ มิใช่ความรู้เร่ืองการละคร แตเ่ป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัประเด็น
ปัญหาท่ีใช้ละครเป็นสื่อ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอความคิดหรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาไปสู้การ
วิพากษ์วิจารณ์และแสวงหาข้อสรุปท่ีดีร่วมกนัครู/นกัแสดง จะเป็นผู้แสดงและผู้ ท่ีจะคอยกระตุ้นผู้
ร่วมโครงการให้ตอบปัญหาท่ีน าเสนอผ่านละครละครประเภทนีแ้ม้ว่าจะน าเสนอเป็นละครเต็ม
รูปแบบแต่ก็มิได้จบลงเม่ือสิน้สดุการแสดง TIE เป็นโครงการต่อเน่ืองท่ีมีการว่างแผนอย่างรัดกุม 
เป็นโครงการระยะยาวเพื่อพฒันาผู้ชมผู้ ร่วมกิจกรรมโดยตรง ละคร TIE เหมาะสมกบัเด็กเยาวชน
ในช่วงอายุ 11 – 18 ปี ในปัจจบุนั สาระท่ีน าเสนอมกัเก่ียวข้องกบัปัญหาวยัรุ่น เพศศกึษา ปัญหา
ยาเสพติด การเหยียดสีผิว การพกอาวธุในโรงเรียน โรคเอดส์ 

เราสามารถสร้างส านึกทางศิลปะ และวฒันธรรมให้แก่เยาวชนได้หลายวิธี “การ
ละคร” เป็นวิธีการหนึง่ท่ีสามารถชีน้ า เปิดโลกทศัน์ทางศิลปะให้กบัเด็ก ๆ ได้ ละครท าให้การเรียนรู้
น่าสนใจและสนุกสนาน การสร้างสรรค์ละครสาหรับเด็กและเยาวชนนัน้ไม่ใช่การย่อส่วนของ
ผู้ใหญ่ หรือน าละครผู้ใหญ่มาท าให้ง่ายขึน้ การละครส าหรับเยาวชนเป็นศิลปะท่ีมีรูปแบบเฉพาะ มี
ความเป็นเอกลกัษณ์ มีวิธีการน าเสนอท่ีแตกต่างไปตามวยั และความพร้อมของผู้ ชม ผู้ท างาน
ละครส าหรับเยาวชน ทัง้ท่ีเป็นกิจกรรมในโรงเรียนและเป็นละครเวที ต้องมีความละเอียดอ่อน มี
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์มีรสนิยมทางศิลปะท่ีดี  มีความจริงใจท่ีจะสื่อสาระกับผู้ ชม 
ขณะเดียวกนั เสนอแนะ เร่ืองราว ความคดิ วิธีการแก้ปัญหา และทศันคติท่ีดีแก่ผู้ชม (พรรัตน์ ด ารุง
, 2557:46 - 48)  

จากข้อมลูข้างต้น ผู้วิจยัได้เลือกแนวคิดของ พรรัตน์ ด ารุง เป็นแนวทางในการจดั
กิจกรรมเน่ืองจาก มีสอดคล้องกบัการแนวคิดรู้เท่าทนัสื่อและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่ง
ละครเพื่อการศกึษา เป็นกระบวนการด้านการละคร เป็นละครท่ีช่วยให้กระบวนการทางการศกึษา 
ให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วม ในการคิด ครูใช้กลยทุธ์และวตัถปุระสงค์ส าหรับการใช้ละครเป็นเคร่ืองมือ
การศกึษาเร่ืองราว นกัแสดงและ ผู้ชมมีสว่นร่วมในละคร ซึง่จะช่วยให้เข้าถึงในกระบวนการศกึษา 
การเรียนรู้การสื่อสารและแสดงออกในเร่ืองราวประเด็นทางสงัคมท่ีเป็นปัญหาและต้องการการ
แก้ไข เป็นรูปแบบการเล่นสมมติท่ีได้ผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลและวางแผนการเล่นให้
เหมาะสมกบัวยัและพฒันาการของผู้ ร่วมกิจกรรมเป็นอยา่งดี กลา่วคือการเลน่ละครเพ่ือการศกึษา 
นัน้ ไม่เหมือนกบัการแสดงละครเวที ไม่ได้เป็นไปเพื่อสนองความต้องการของกลุ่มผู้ชม และไม่ได้
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เป็นการแสดงเพื่ออวดฝีมือ แต่เป็นการเล่นเพื่อให้เกิดความรู้ในประเด็นนัน้ๆ ซึ่งลกัษณะของการ
แสดงนัน้จะพยายามสะท้อนปัญหาออกมาทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยการสื่อสารผ่านการเล่น
บทบาทสมมติในฉากฝึกจินตนาการและความเช่ือ เป็นวิธีการท่ีท าให้เด็กได้ทดลองหาเหตุผล 
จดจ า สร้างสรรค์ แก้ปัญหาโดยซมึซบัจากเหตกุารณ์ต่างๆ น าไปสู่การพดูคยุ วิพากษ์ วิจารณ์ ให้
ได้มาซึง่ค าตอบหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหานัน้ๆ และเป็นพืน้ท่ีแลกเปลี่ยนความเห็น ทศันคติ 
และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคณะละคร และผู้ชม 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1 งานวิจัยเกี่ยวกับส่ือ 

ชเนตตี  สยนานนท์  (2555) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยศกึษา
โดยรวม 3 ด้าน ด้านการศกึษา ด้านการสื่อสาร และด้านความบนัเทิง จ าแนกตามเพศ ระดบัชัน้ปี 
คณะวิชา และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลนั
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาท่ีก าลงัศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมลู คือแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 30 ข้อ และ
แบบสอบถามระดบัปัญหาของการใช้อินเทอร์เน็ต สถิตติท่ีใช้คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ T และการวิเคราะห์การแปรปรวนแบบทางเดี่ยว ผล
การศึกษาพบว่านกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลนัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผลการ
ใช้อินเทอร์เน็ตทกุด้านในระดบัมาก  

ภานุวัฒน์ กองราช (2554) ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของวยัรุ่นในประเทศไทย : กรณีศกึษา Facebook มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของ
วัย รุ่น  รูปแบบการใช้บริการ และศึกษาการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของวัยรุ่น  งานวิจัยนีเ้ป็นวิจัยเชิง
ส ารวจ โดยใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม เป็น 2 ลักษณะ คือ 
แบบสอบถามกระดาษ และแบบสอบถามผ่านทางอินเทอร์เน็ต จะสุ่มตวัอย่างเฉพาะเด็กวยัรุ่นท่ีมี
อายุ 13 – 24 ปี โดยใช้แบบสอบถามตอบกลบัมาทัง้สิน้  400 แบบสอบถาม ผลวิจบัพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งครัง้ท่ีสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่ เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 19 – 21 ปี มีอตัราบริการ 1- 
5 ครัง้ต่อสปัดาห์ 1-3 ชัว่โมงต่อครัง้ และมีประสบการณ์การใช้บริการน้อยกว่า 1 ปี โดยส่วนใหญ่
จะใช้บริการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีใน Facebook ซึ่งประกอบไปด้วย การโต้ตอบทางกระดาน
สนทนา การเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ การเล่นเกม การตอบค าถาม การแบ่งปันรูปภาพ วีดีโอ การค้นหา
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เพื่อนเก่า การส่งข้อความ การร่วมแสดงความคิดเห็น การชอบ (Like) จากการสมมติฐาน พบว่า
พฤติกรรมการหลงใหลจนผิดปกติและติดการใช้งาน เป็นผลมาจากการเพลิดเพลินและอิทธิทาง
สงัคม กลุ่มวยัรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใช้งาน รู้สึกช่ืนชอบ และสนุกสานารวมถึงเป็นกระแส
นิยม จึงท าให้อัตราการใช้งานเพิ่มมากขึน้จนเป็นการติดการใช้งาน และอาจท าให้หมกมุ่นว่า
จะต้องเข้าไปใช้อีกจนเป็นการหลงใหลจนผิดปกติ 

นุจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) ท าการศึกษาเร่ืองอิทธิพลของสื่อโฆษณาใน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ท่ีมีผลตอ่กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค เพื่อน าข้อมลูมาใช้เป็นแนว
ทางการพฒันาและก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ให้ตอบสนองตรง
กับความต้องการและการรับรู้ของผู้บริโภค กลุ่มตวัอย่างการวิจัยครัง้นี  ้คือ ผู้ ใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ในประเทศไทย จ านวน 385 คน การวิจยัใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับรวบรวม
ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติแบบที ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า ผู้ เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ16 – 25 ปี สถานภาพโสด การใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์บ่อยท่ีสดุคือ Facebook วตัถปุระสงค์การใช้งาน คือ ติดต่อกบับุคคลท่ีรู้จกั ช่วงเวลาการ
ใช้งาน 20.01 น. – 00.00 น. ประสบการณ์การใช้งานมากกว่า 4 ปีขึน้ไป ระยะเวลาการใช้งาน 2- 
3 ชั่วโมงต่อวัน และความถ่ีการใช้งานทุกวัน ระดับการรับรู้ข้อมูลสื่อโฆษณาต่างๆ ปานกลาง 
กระบวนการตอบสนองของผู้บริโภค มีคา่เฉลี่ยในระดบัน้อย  

จากข้อมูลข้างต้นผู้ วิจัยสรุปได้ว่า งานวิจัยมีพบว่า สื่ออินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมซึ่งท าให้เกิดปัญหาด้านการติดสื่ออินเทอร์เน็ตเครือข่ายสงัคมออนไลน์ท่ีสอดคล้องกัน 
ใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลู
และการคดักรองกลุม่ตวัอยา่ง ผลของการใช้เก็บรวบรวมข้อมลูมีความสอดคล้องกนัใน ด้าน เพศท่ี
มีการใช้งานเครือข่ายออนไลน์มาก คือ เพศหญิง และช่วงอาย ุระหวา่ง 13 – 25 ปี ด้านการใช้งาน
ในเครือสงัคมออนไลน์บอ่ยท่ีสดุคือ Facebook ด้านระยะเวลาการใช้งาน 1- 3 ตอ่ครัง้ ดงันัน้ผู้วิจยั
จึงเลือกใช้แนวทางการจดัท าเคร่ืองมือแบบสอบถามการติดสื่ออินเทอร์เน็ตสนทนาออนไลน์  เพื่อ
เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูและคดักรองกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัในครัง้นี ้
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3.2 งานวิจัยที่เก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สาลิกา ส าเภาทอง และคณะ (2554) การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา

ข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการในการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนโดยใช้ของเล่นพืน้บ้าน  2) 
พฒันาและหาประสิทธิภาพของแผนกิจกรรมพฒันากิจกรรมพฒันาผู้ เรียนให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
สมทุรสาครจ านวน 40 คนใช้แบบแผนการวิจยัขัน้พืน้ฐาน (Pre Experimental Design) แบบหนึ่ง
กลุม่ทดสอบก่อนและหลงั (The One- Group Pretest-Posttest Design) 4) ประเมินและปรับปรุง
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนด้านทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เจตคติทางวิทยาศาสตร์และความ
คิดเห็นท่ีมีตอ่กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนโดยใช้ของเลน่พืน้บ้าน 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผลการศกึษาการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนควรใช้รูปแบบการจดั
กิจกรรมโดยใช้ของเล่นพืน้บ้านให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิจริงและใช้ความรู้วิทยาศาสตร์บนพืน้ฐาน
ความเป็นไทย 2) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนท่ีสร้างขึน้มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  80.59 
/80.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 3) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  1/2 แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 4) ผลการประเมิน
และปรับปรุงกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนในภาพรวมแผนท่ี 8 ปัจฉิมนิเทศมีคะแนนสงูสดุระดบัคณุภาพดี
นกัเรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนโดยใช้ของเลน่พืน้บ้านโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพงึพอใจมาก 

สุกัลยา พรหมเอือ้ (2550) การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมาย (1) เพื่อสร้างชุดการสอน
กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี  3 (2) เพื่อประเมิน
ความคิดเห็นของครูและนกัเรียนท่ีมีตอ่ชดุการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาด้านการศกึษาและ
อาชีพของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 กลุม่ตวัอยา่งเป็นครูช่วงชัน้ท่ี 3 ระดบัชัน้ละ 5 คนและนกัเรียนช่วงชัน้
ท่ี 3 ระดบัชัน้ละ 30 คนของโรงเรียนชมุชนวดัเสด็จจงัหวดัปทมุธานีปีการศกึษา 2549 ท่ีได้มาจาก
การสุม่ตวัอย่างอย่างง่ายเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาได้แก่ชดุการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันา
ด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 และแบบประเมินชุดการสอนกิจกรรมแนะแนว
เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาและอาชีพของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี  3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
คา่เฉลี่ยและคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้(1. ครูช่วงชัน้ท่ี 3 เห็นด้วยกบัการ
ใช้ชดุการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาด้านการศกึษาและอาชีพของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 อยู่ใน
ระดบัมาก (2. นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 เห็นด้วยกบัการใช้ชดุการสอนกิจกรรมแนะแนวเพื่อพฒันาด้าน
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การศกึษาและอาชีพของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 อยู่ในระดบัมากท่ีมีต่อการรับรู้บคุคลโดยมุ่งศกึษาถึง
ประสิทธิภาพของการใช้กิจกรรม 

ก่ิงกมล ปิยมาดากุล (2557) ท าการศึกษาเร่ือง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
เร่ืองสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ส าหรับชัน้ประถมศกึษา วตัถปุระสงค์ในการวิจยั 1) เพื่อศกึษา
ข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันากิจกรรมพฒันาผู้ เรียน เร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน 2) พฒันา
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเร่ือง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน 3) ทดลองจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน 4) ประเมินผลปรับปรุงกิจกรรมสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน ในด้าน
ผลการเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบตัิสร้างสรรค์ นาฏยลีลาอาเซียน และความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน  ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ เก่ียวข้องและนักเรียนเห็น
ความส าคญัและต้องการให้มีการจดัการเรียนรู้การสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน โดยมีครูผู้สอนจดั
กิจกรรมละประเมินผล 2) ผลการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนพบว่า กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน 
ประกอบด้วย หลักการ เป้าหมาย คุณสมบัติผู้ เรียน แนวทางการจัดกิจกรรม รูปแบบการจัด
กิจกรรม ค าอธิบายรายวิชา จดุประสงค์ โครงสร้าง การจดักิจกรรม ส่ือ การจดัและประเมินผล การ
ชีแ้จง และแผนการจดัการเรียนรู้ 8 แผน 3) ผลการใช้กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนพบวา่ นกัเรียนมีความรู้
เก่ียวกับสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนมากขึน้  4) ผลการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา
ผู้ เรียนพบว่า นกัเรียนมีผลการเรียนรู้สงูกว่าก่อนการท ากิจกรรมพฒันาผู้ เรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั .05 นกัเรียนสามารถปฏิบตัิสร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียน อยู่ในระดบัดีมาก และนกัเรียนมี
ความเห็นตอ่กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนอยูใ่นระดบัมาก 

จากข้อมลูดงักล่าว ผู้วิจยัได้ศึกษากิจกรรมพฒันาผู้ เรียนท่ีมีความสอดคล้องกนั ใน
ด้านการรูปแบบการจัดแผนกิจกรรม องค์ประกอบการจัดท าแผนกิจกรรม และการวัดและ
ประเมินผลนกัเรียน ตามรูปแบบกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ด้านการเลือกกลุม่ตวัอย่างให้เหมาะสมกบั
เนือ้หากิจกรรม ด้านการมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในการท ากิจกรรม  และยัง
สอดคล้องกนัในด้านผลของการใช้กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเกิดประสิทธิภาพกบัผู้ เรียนในระดบัมาก 
ผู้วิจยัจึงน าการจดัท าแผนกิจกรรมพฒันาผู้ เรียนดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ เรียน 

3.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับละคร 
วรัญญู ป่ินฉ ่า (2558, น. 26) ศึกษาการพฒันาพฤติกรรมความกล้าแสดงออกของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเบญจมเทพอทุิศ จงัหวดัเพชรบุรี โดยใช้กิจกรรมการละคร 
พบว่า และกิจกรรมการละคร คือ การใช้กระบวนการทางการละคร ตลอดจนการน าความรู้ในการ
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สร้างละครมาปรับใช้กบัการเรียนการสอนและพฒันาผู้ เรียน ในระบบโรงเรียน เป็นเทคนิคการสอน
ท่ีช่วยให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ตรง ในการท างานและพฒันาตนเอง ในเร่ืองความมัน่ในกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะ สม ช่วยพฒันาสมาธิ และความจดจ่อในการท ากิจกรรมเดี่ยว หรือกิจกรรม
กบัคูห่รือกลุม่ ละครสามารถสร้างแรงจงูใจให้ นกัเรียนมีอิสระทางความคิด การเคลื่อนไหว ฝึกการ
ปฏิบตัิงานจริง ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

 
นรฤทธ์ิ เสร็จกิจ (2560, น. 96) ละครเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ ความเป็น

พลเมืองเร่ืองการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติวิ ธีของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  4 ผู้ วิจัยมุ่งใช้
กระบวนการละครเพื่อการศกึษามาพฒันาทกัษะการรับรู้น ามาสอดแทรกใช้ในการเรียนการสอน 
ผ่านกระบวนการละครเพื่อการศึกษาและท าการประเมินผลการรับรู้ ความเป็นพลเมือง เร่ืองการ
อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติวิธี โดยการใช้ละครเพื่อการศกึษา มีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4/3 จ านวน 30 คน โรงเรียนสาธิตสวนสนุนัทา ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวม
ข้อมลูและผลการทดลองจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยพืน้ฐาน ผลการ
ทดลองระหว่างก่อนและหลงัการชมละครเพื่อการศึกษา เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความเป็นพลเมือง
เร่ืองการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติวิธี ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการเรียนด้วยละครเพื่อ
การศึกษา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผู้ วิจัยได้พิจารณาเป็นราย
ด้านแล้ว ท าให้พบว่านักเรียนสามารถมีการรับรู้ในด้านสนัติวิธีได้มากท่ีสดุเท่ากับ  7.15 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ50 รองลงมาคือด้านหน้าท่ีพลเมืองเท่ากับ 4.29 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 30 อนัดบั
สดุท้ายคือด้านการขดัแย้งเท่ากบั 2.86 คะแนนคดิเป็นร้อยละ 20 

ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ (2546, น. 4) ศึกษาเร่ือง การใช้ละครสร้างสรรค์ในการ
พฒันาผู้ เรียนเป็นการศึกษาละครสร้างสรรค์ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการพฒันาผู้ เรียนในด้านพทุธิ
พิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั กับนกัเรียนชัน้ ป.4 โรงเรียนชินวร กรุงเทพฯ พบว่าการเรียนละคร
สร้างสรรค์ท าให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้ เรียนในวิชานาฏศิลป์อยา่งชดัเจน เพราะสามารถท า
ให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการทัง้สามด้าน โดยผู้ เรียนได้รับการพัฒนาด้านการฝึกทักษะการคิด ด้วย
กระบวนวิธีการละครสร้างสรรค์ซึง่เน้นเทคนิคการถามกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการคิด มีสว่น
ร่วมในการตดัสินใจ การระดมสมองใน กระบวนการกลุ่มและได้ลงมือปฏิบตัิจริง ซึง่ถือว่าเป็นการ
เรียนรู้ผา่นประสบการณ์ (Experiential Learning)  

จากข้อมลูดงักล่าวผู้วิจยัได้ศึกษาพบว่า การใช้ละครเพื่อการศึกษาในการเรียนการ
สอนมีความสอดคล้องไปในทางเดียวกนั ในการด้านพฒันาผู้ เรียนท่ีสอดแทรกความรู้เนือ้หาท่ีจะ
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เสริมสร้างผู้ เรียนผ่านกระบวนการละครเพื่อศึกษา โดยให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก มี
ปฏิสมัพันธ์ในกลุ่ม ฝึกทักษะการวิเคราะห์ และร่วมกันตดัสินใจ การได้ลงมือปฏิบัติจริง การใช้
เนือ้หาเหมาะสมกบัวยัของผู้ เรียน และสอดคล้องในด้านผลการใช้กิจกรรมท่ีนกัเรียนได้ชมละคร
แล้ว นกัเรียนมีการรับรู้และเข้าใจเนือ้หาท่ีสอดแทรกในกระบวนการละครได้ดี  ผู้วิจยัจึงน าข้อมลูท่ี
ค้นพบ น ามาเป็นแนวทางในการจัดท ากิจกรรมละครเพื่อการศึกษา ให้นักเรียนสามารถคิด
วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง เพื่อเกิดการเสริมสร้างความรู้ท่ีมีสทิธิภาพแก่ผู้ เรียน 



 
 

บทที่ 3 
วธีิการด าเนินงานวจิัย 

ในการวิจัยในครัง้นี ้เป็นวิจัยเชิงทดลอง โดยผู้ วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One 
Group Pretest –Posttest Design ศกึษากลุ่มเดียว โดยท าการศกึษาการพฒันากิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
3. การสร้างและหาคณุภาพของเคร่ืองมือ 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัชมุพล
นิกายาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 3 ห้องเรียน จ านวน 60 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีคดักรองจากแบบสอบถามการติดสื่ออินเทอร์เน็ต

สนทนาออนไลน์ โดยการวดัการแบบสอบถามการติดสื่ออินเทอร์เน็ตสนทนาออนไลน์ท่ีได้คะแนน 
55 – 60 คะแนน จ านวน 12 คน 

ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาในการทดลอง ใช้เวลาในการทดลอง 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 1 

ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง จากโครงสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีมี้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัดงันี ้

1) แบบสอบถามการติดสื่ออินเทอร์เน็ตสนทนาออนไลน์ 
2) แผนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา  เพื่อ

เสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
3) แบบสงัเกตพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตสนทนาออนไลน์ 
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3. การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การสร้างแบบสอบถามการติดสื่ออินเทอร์เน็ต ของระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มีล าดบั

ขัน้ตอนดงันี ้
1) ศกึษาการสร้างแบบสอบถามการติดสื่อสนทนาออนไลน์ใน งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2) น าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ เพื่อประเมินเนือ้หาและความ

เหมาะสมในข้อมลูแบบสอบถามพฤติกรรมการติดสื่ออินเทอร์เน็ต ของระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
ผู้ เช่ียวชาญมี ดงันี ้

2.1) รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก ผู้ เช่ียวชาญด้านการรู้เท่าทนัสื่อ 
2.2) ผู้ ช่วยศาสตร์ตราจารย์ นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2.3) ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร. อจัศรา ประเสริฐสนิ ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา 

วิธีการหาคา่ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC)  
การหาค่า IOC คือ หาผลรวมของคะแนนในข้อ 1 โดยการบวก 1+1+1 เท่ากับ 3

คะแนน แล้วน ามาหารด้วยจ านวนผู้ เช่ียวชาญ คือ ผลรวมคะแนน/จ านวนผู้ เช่ียวชาญ เท่ากับ  
3/3 = 1.00 จากนัน้น าผลไปเทียบกับเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้  จากผลการหาค่าความเท่ียงตรงของ
แบบสอบถาม IOC แสดงว่า ข้อค าถามมีความเท่ียงตรงสงูน าไปใช้ได้ส่วนข้ออ่ืน ๆ ก็ท าหลกัการ
เดียวกนัทัง้หมดทกุข้อค าถาม 

ตาราง 1ผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้องแบบตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินแบบสอบถาม
พฤตกิรรมติดสื่อสนทนาออนไลน์ ของผู้ เช่ียวชาญ (IOC)  

ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวมคะแนน IOC แปลผล 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวมคะแนน IOC แปลผล 
1 2 3 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
3) ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเตมิข้อมลู ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
4) น าแบบแบบสอบถามการติดสื่อสนทนาออนไลน์ไปใช้กบักลุ่มประชากร และคดั

กลุ่มตวัอย่างจากแบบสอบถามการติดสื่อสนทนาออนไลน์ท่ีได้คะแนน 55 – 60 คะแนน มาเป็น
กลุม่ตวัอยา่ง 

แผนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
การรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

1) ศึกษาหลกัการและวิธีการสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรม
ละครเพ่ือการศกึษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต 

2) เขียนโครงร่างวิธีการจดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อ
การศกึษา ท่ีมีจดุมุง่หมายในการสร้างเสริมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต 

3) น าแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา ไป
เสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ดงันี ้

3.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชตุิมา มณีวฒันา ผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปการละคร 
3.2) อาจารย์ ดร. ปรวนั แพทยานนท์ ผู้ เชียวชาญด้านละครเพ่ือการศกึษา 
3.3) อาจารย์ ดร. อาทิตย์ โพธ์ิสีทอง ผู้ เช่ียวชาญด้านศกึษาศาสตร์ 
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ตาราง 2 ผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้องแบบตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินแผนกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพ่ือการศกึษา เสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต 
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ของผู้ เช่ียวชาญ (IOC)  

ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวมคะแนน IOC แปลผล 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
  



  31 

4) ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเตมิข้อมลู ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
5) น าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งสรุปและประเมินผลการใช้กิจกรรม 

การสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ของระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
6 มีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1) ศกึษาการสร้างแบบสงัเกตพฤติกรรมในงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2) น าข้อมูลมาเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ เช่ียวชาญ เพื่อประเมินเนือ้หาและ

ความเหมาะสมในข้อมลูแบบสงัเกตพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสื่อ ดงันี ้
2.1) รองศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก ผู้ เช่ียวชาญด้านการรู้เท่าทนัสื่อ 

2.2) ผู้ ช่วยศาสตร์ตราจารย์ นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์ ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.3) อาจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธ์ิศรีทอง เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านศกึษาศาสตร์ 

ตาราง 3 ผลการหาคา่ดชันีความสอดคล้องแบบตรวจสอบคณุภาพของแบบประเมินแบบสงัเกต
พฤตกิรรมการรู้เท่าทนัสื่ออนิเทอร์เน็ต ของผู้ เช่ียวชาญ (IOC)  

ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวมคะแนน IOC แปลผล 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

ข้อที่ 
ผู้เช่ียวชาญคนที่ 

รวมคะแนน IOC แปลผล 
1 2 3 

14 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 

 
3) ปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเตมิข้อมลู ตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ 
4) น าแบบสงัเกตพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตไปใช้ประเมินพฤติกรรมของ

นกัเรียนหลงัจากใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้ละครเพ่ือการศกึษา  
หมายเหต:ุ เกณฑ์การประเมิน  

1) ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.50-1.00 มีคา่ความเท่ียงตรง ใช้ได้ 
2) ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC ต ่ากวา่ 0.50 ต้องปรับปรุง ยงัใช้ไม่ได้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบแผนการทดลองและวิธีด าเนินการทดลอง 

ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้ วิจัยได้
ด าเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ One – Group Pretest - Posttest Design 

 

 
 

O1  คือ  แบบสงัเกตพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต (Pretest)  
X  คือ  การใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อ

การศกึษา (Treatment)  
O2  คือ  แบบสงัเกตพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต (Posttest)  
O1  และ O2 เป็นการวดัด้วยเคร่ืองมือชนิดเดียวกนั หรือคูข่นาน 

  

O1 X O2 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูการวิเคราะห์ข้อมลูมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

สถิติพืน้ฐาน 
1) ก่อนการทดลอง โดยการหาคา่ร้อยละ 

 

T1 =
100

N
 × N1 

 
เม่ือ  T1 แทน ผลการประเมินก่อนการทดลอง 
  N แทน จ านวนเด็กทัง้หมด 
  N1 แทน จ านวนของข้อมลู 

 
2) หลงัการทดลอง โดยการหาคา่ร้อยละ 

 

T2 =
100

N
 ×  N2 

 
เม่ือ  T2 แทน ผลการประเมินก่อนการทดลอง 
  N แทน จ านวนเด็กทัง้หมด 
  N2 แทน จ านวนของข้อมลู 
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สถติทิี่ใช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
การหาคณุภาพด้วยการหาคา่ IOC โดยใช้ดชันีความสอดคล้อง IOC ดงันี ้ต้องน าไป

ให้ อาจารย์ / ผู้ เช่ียวชาญ ให้คะแนน 3 ท่าน เพื่อน าผลดังกล่าวมา และตัดค่าท่ีคะแนนความ
สอดคล้องไมถ่ึงออกไป 

 

IOC =
∑ R

N
 

 
เม่ือ  IOC  คือ  ความสอดคล้องระหวา่งวตัถปุระสงค์กบัแบบทดสอบ 
 ∑ R คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 
 N คือ จ านวนผู้ เช่ียวชาญ 

 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

งานวิจยัฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อพฒันากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยใช้ กิจกรรม
ละครเพื่อการศกึษาเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
และศึกษาผลของการใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต 
จากการศกึษารวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการ

รู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จากคูมื่อการจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้” ของ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ โดยมีการด าเนินการภายใต้แนวความคิด 

 1) กิจกรรมเป็นทางเลือกสนองตอบความสนใจความถนัดของผู้ เรียนอย่าง
หลากหลาย 

 2) เรียนรู้หลกัการ สร้างความรู้ผา่นกระบวนการและกิจกรรม 
 3) ลงมือปฏิบตัิและสร้างความรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุน่ อิสระ และปลอดภยั 
 4) ปรับบทบาทครูจากการเป็นผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาชีแ้นะ  
 5) ครูผู้สอนควรใช้วิธีการประเมินผลท่ีหลากหลาย และเป็นการประเมินตามสภาพ

จริง วิเคราะห์ 
 ทัง้นีกิ้จกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แบง่ออกเป็น 4 หมวด คือ 

 1) กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
 2) สร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้  
 3) สร้างเสริมคณุลกัษณะคา่นิยม 
 4) สร้างเสริมทกัษะการท างาน การด ารงชีพและทกัษะชีวิต  

 โดยแบ่งออกเป็น 16 กลุ่มกิจกรรม ซึ่งในปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้อยู่ในหมวดท่ี 2 การใช้
เทคโนโลยีและการ คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน (กิจกรรมบงัคบัตาม
หลกัสตูร) และอยู่ในกลุ่มกิจกรรมนกัเรียน โดยในคู่มือการจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 
ก าหนดให้โรงเรียนจดักิจกรรมอย่างหลากหลายให้นกัเรียนได้เลือกปฏิบตัิกิจกรรมตามความถนดั
ความสนใจ โดยอาจจะด าเนินกิจกรรมเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  และมีหลักส าคัญคือจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุง่เพิ่มพนูทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการแก้ปัญหาการท างานเป็นทีมสร้าง
เสริมคณุลกัษณะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีสขุภาพแข็งแรง ตอบสนองความสนใจความถนดัและ
ความต้องการของผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนได้วางแผนคิดวิเคราะห์ สร้างแรงบนัดาลใจจดักิจกรรมการเรียน 
โดยรู้ควบคู่กบัการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินสภาพจริงโดยใช้เทคนิควิธีการประเมิน
สภาพจริงท่ีหลากหลายท่ีให้ความส าคัญกับการประเมินการปฏิบัติ  และเป็นการเรียนรู้ในยุค
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge based society) ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลัง
ความคิดสร้างสรรค์และแข่งขนัด้วยศกัยภาพความรู้และภูมิปัญญาผสานกับความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ในศตวรรษท่ี 21 จึงมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณเก่ียวกบัสื่อ เทคโนโลยี และปฏิบตัิงานได้หลากหลาย เด็กและเยาวชนจึงต้อง
มีความรู้ในการใช้สื่ออย่างถกูต้องด้วยการรู้เท่าทนัสื่อตา่งๆ ท่ีไม่เหมาะสมกบัวยัและให้เยาวชนอยู่
ในสงัคมและไม่ให้สื่อมีผลกระทบในการด ารงชีวิตในสงัคมท่ีก้าวไกลทางเทคโนโลยีในปัจจบุนั 

 กิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” จึงเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีสถานศึกษาจัดอย่าง
หลากหลายเพื่อช่วยเพิ่มพนูทกัษะการคิดวิเคราะห์ความน า้ใจตอ่กนัการท างานเป็นทีมปฏิบตัิด้วย
ตนเองหรือปฏิบัติเป็นกลุ่มเป็นทีมเพื่อให้ผู้ เรียนรู้จักการปรับตัวการช่วยเหลือดูแลกันการมี
ปฏิสมัพนัธ์ โดยเป็นการจ าลองสภาพจริงในสงัคมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ซึง่จะยิ่งช่วยเพิ่มทกัษะในการ
แก้ปัญหาให้กบัเด็กนกัเรียนมากขึน้ กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา (TIE) เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเป็นการ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ฝึกปฏิบตัิจริงโดยผา่นกิจกรรมละคร ท่ีเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดเด็กการ
เรียนรู้ท่ีเกิดการพฒันาความเข้าใจกบัตนเอง และการแก้ไขปัญหาผ่านการวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
น าไปสูบ่ทสรุปท่ีดีร่วมกนั กบัผู้ อ่ืนตามสถานการณ์จ าลอง และการแสดงละครได้  

 ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้วยกิจกรรม ละครเพื่อการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ  มี
ทัง้หมด 5 ข้อ คือ 1) มิติการรับสื่อ 2) วิเคราะห์สื่อ 3) การเข้าใจสื่อ 4) การประเมินค่าสื่อ 5) การใช้
สื่อให้เกิดประโยชน์ ซึง่สอดคล้องกบักิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 ท่ีมุ่งเน้น ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเก่ียวกบัสื่อและเทคโนโลยี ผู้วิจยัพฒันารูปแบบ
แผนการจดักิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา เพื่อเสริมสร้างการ
รู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้วิจยัได้ด าเนินการเป็นขัน้ตอนดงันี ้
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1.1 กระบวนการออกแบบกิจกรรม 
1.1.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) ศกึษาจากคู่มือการจดักิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของ ส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกบัลกัษณะของกิจกรรมท่ีต้องการ  

 2) ศึกษารูปแบบกิจกรรมละครเพื่อการศึกษา (TIE) จากแหล่งข้อมลูต่างๆ และ
ใช้ทฤษฎีละครเพื่อการศึกษาในด้านการรูปแบบการจดักิจกรรมละคร ของ รองศาสตราจารย์พร
รัตน์ ด ารุง ผู้ เช่ียวด้านละคร เป็นรูปแบบในการสร้างกิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
การรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

 3) ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อจากแหล่งข้อมูล และใช้รูปแบบทฤษฎีการรู้เท่าสื่อใน
ด้านขององค์ประกอบการรู้เท่ากนัสื่อของ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เย็นจะบก ผู้ เช่ียวด้านรู้เท่าทนั
สื่อ เป็นข้อมลูในการจดัท ากิจกรรมละครเพื่อการศกึษา เพื่อเสริมสร้างการรูเท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต
ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6   

1.1.2 ขัน้ตอนการออกแบบ  
 1) ศึกษาโครงสร้างของตารางเรียน และเวลาเรียน ซึ่งจะจัดกิจกรรมลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ในวันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ในคาบสุดท้าย เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อน า
ออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้ สอดคล้องตามหลกัสตูรสถานศกึษาสถานศกึษา  

 2) ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ โดยมีผู้ เช่ียวชาญดแูลในการ
ออกแบบชุด กิจกรรมใน 4 ด้านคือ ด้านศึกษาศาสตร์ ด้านการละคร ด้านจิตวิทยา และด้านสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อให้ชุดกิจกรรมตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่อ โดยใช้กิจกรรม
ละครเพื่อการศกึษา ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 พฒันาแบบประเมินพฤตกิรรมการรู้เท่าทนั
สื่อ ทัง้ 5 ด้านคือด้านมิติการรับสื่อ วิเคราะห์สื่อ เข้าใจสื่อ ประเมินค่าสื่อ และใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ โดยศกึษาจากแนวคดิท่ีเก่ียวข้องพร้อมทัง้ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 

1.1.3 การทดลองใช้กิจกรรม 
1) ติดต่อประสานงานโรงเรียน ขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาในการลงพืน้ท่ี

การท ากิจกรรมในชัว่โมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และแจ้งครูประจ าชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ขอความร่วมมือในการลงมือปฏิบตัิการทดลอง และท าการคดัเลือกลุ่มตวัอย่าง โดย
ใช้แบบคดักรองการติดส่ือสนทนาออนไลน์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 12 คน  
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 2) น าแบบกิจกรรมทดสอบความรู้เท่าทนัสื่อของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 
ทัง้ 5 ด้าน คือ มิติการรับสื่อ วิเคราะห์สื่อ เข้าใจสื่อ ประเมินค่าสื่อ และใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ไป
ทดสอบครัง้แรก (Pretest) บนัทกึเป็นคะแนนก่อนการทดลอง 

 3) ด าเนินการจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่อ
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 6 จ านวน 12 กิจกรรมเป็นเวลา 4 สปัดาห์สปัดาห์ละ 
3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมงโดยผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเองและมีผู้ช่วยเป็นครูประจ าชัน้ บนัทึก
ข้อมลูด้วยแบบสงัเกตพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต  

 4) สิน้สุดการทดลอง ท าการทดสอบ (Posttest) กลับกลุ่มทดลองเป็นฉบับ
เดียวกนักบัแบบทดสอบท่ีใช้ก่อนการทดลองและเก็บคะแนนไว้เป็นหลงัการทดลอง (Posttest)  

1.1.4 สรุปผล 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์

คุณภาพของเคร่ืองมือค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินกิจกรรมกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจยัโดยใช้สตูร IOC ข้อมลูการประเมินกิจกรรมมาจากกลุม่ตวัอย่างจ าแนกออกเป็นก่อนและ
หลงัการทดลอง (Pretest, Posttest) ซึ่งสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าคะแนนเฉลี่ย (x̅) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ใช้เพื่ออธิบายข้อมลูการเปรียบเทียบจากแบบสงัเกตพฤติกรรม
การรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต ก่อนและหลังการทดลอง ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมมีการใช้
เทคโนโลยีการการจดักิจกรรมด้วย โดยใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต มีการเปิดสื่ออินเทอร์เน็ตในลกัษณะ
ตา่งๆ เพื่อให้นกัเรียนได้วิเคราะห์สื่อได้อยา่งเห็นได้ชดั และเลือกสื่อท่ีเหมาะสมกบัสิ่งท่ีจะให้ความรู้
กบันกัเรียน ผู้วิจยัได้จดัให้มีการแข่งขนัทางความคิดของกิจกรรมท่ีท าเป็นกลุ่ม เพื่อให้นกัเรียนมี
ความกระตือรือร้นในระหวา่งการท ากิจกรรมมากขึน้ และเกิดความสนกุสนาน 

1.2 รูปแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้ละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่า

ทันสื่ออินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีรายละเอียดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ โดยใช้ละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6โดยมีโครงสร้างตามตารางดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4 แผนการจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ โดยใช้ละครเพ่ือการศกึษา เพื่อเสริมสร้าง
การรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตส าหรับนกัเรียนของชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

สัปดาห์ กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
แนวคดิ 

การรู้เท่าทันส่ือ 
แนวคดิละครเพื่อ

การศึกษา 
1 

ครัง้ท่ี 
1 

รู้จกัฉนั...รู้จกั
เธอ 

1.เพ่ือให้นกัเรียนสามารถรับ
สื่อทางประสาท ห ูและตา 
ได้  

- มิติการรับสื่อ - การสร้างปฏิสมัพนัธ์ 

1 
ครัง้ท่ี 

2 

โลก
อินเตอร์เน็ต
ของพวกเรา 

1. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถ
วิเคราะห์ลกัษณะของสื่อ
อินเทอร์เน็ต ท่ีมีในชมุชน
ของนกัเรียนได้  

- วิเคราะห์สื่อ - มีประเดน็สมัพนัธ์กบั
ชมุชน  

1 
ครัง้ท่ี  

3 

ชิคแชท 
กนัไหม? 

1. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ 
สื่อสนทนาออนไลน์ท่ี
สง่ผลต่อสงัคมได้ 

- วิเคราะห์สื่อ - การกระตุ้นผู้ชมให้คิด
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
สถานการณ์ 

2 
ครัง้ท่ี 

4 

ฉนัเข้าใจเธอ
นะ 

 

1. นกัเรียนมีความเข้าใจ
รูปแบบการน าเสนอของ
สื่อสนทนาออนไลน์ 

- เข้าใจสื่อ - พดูคยุเสวนา
ปรับเปลี่ยนความคิด 

2 
ครัง้ท่ี 

5 

เม้าแบบนี ้
มนัดีหรือไมดี่

กนันะ 

1. นกัเรียนสามารถประเมิน
คา่ข้อดีข้อเสียของสื่อ
สนทนาออนไลน์ได้ 

- ประเมินคา่สื่อ - การกระตุ้นผู้ชมให้คิด
วิเคราะห์เปรียบเทียบ
สถานการณ์ 

2 
ครัง้ท่ี 

6 

แชทแบบไหน 
ให้มนัเจ๋ง 

1. นกัเรียนสามารถบอก
ประโยชน์ของสื่อสนทนา
ออนไลน์ได้ 

- การใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ 

- พดูคยุเสวนา
ปรับเปลี่ยนความคิด 

3 
ครัง้ท่ี 

7 

เร่ืองราวของ
เราชาวชอบ

เม้า 

1. นกัเรียนสามารถร่วมกนั
สร้างโครงเร่ือง ของละคร
ได้ 

- ทกัษะการรู้เท่าทนั
สื่อ 

- มีประเดน็สมัพนัธ์กบั
ชมุชน 

- การมีสว่นร่วมในละคร 
3 

ครัง้ท่ี 
8 

ใครจะได้เป็น
พระเอก 
นางเอก  
กนันะ? 

1. นกัเรียนสามารถร่วมกนั
คิดลกัษณะตวัละครใน
ละครได้ 

- ทกัษะการรู้เท่าทนั
สื่อ 

- การมีสว่นร่วมในละคร 
- วิพากษ์วิจารณ์และหา
ข้อสรุปท่ีดีร่วมกนั 
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ตาราง 4 (ตอ่) 

สัปดาห์ กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
แนวคดิ 

การรู้เท่าทันส่ือ 
แนวคดิละครเพื่อ

การศึกษา 
3 

ครัง้ท่ี 
9 

ฉาก 
แสนสวย 
ของเรา 

1. นกัเรียนสามารถร่วมกนั
คิดฉากในการแสดงละคร
ได้ 

- ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ - การมีสว่นร่วมใน
ละคร 

- วิพากษ์วิจารณ์และ
หาข้อสรุปท่ีดีร่วมกนั 

4 
ครัง้ท่ี  

10 

ฉนัและเธอ 
จะพดูยงัไง
กนัดีนะ 

1. นกัเรียนสามารถร่วมกนั
คิดบทสนทนาในละครได้ 

- ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ - การมีสว่นร่วมใน
ละคร 

- วิพากษ์วิจารณ์และ
หาข้อสรุปท่ีดีร่วมกนั 

4 
ครัง้ท่ี 

11 

มามาลอง
ซ้อมละครกนั 

1. นกัเรียนสามารถร่วมกนั
ซ้อมในการน าเสนอละคร
ได้ 

- ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ - การมีสว่นร่วมใน
ละคร 

- วิพากษ์วิจารณ์และ
หาข้อสรุปท่ีดีร่วมกนั 

4 
ครัง้ท่ี 

12 
 

มาเลน่กนั
เถอะๆ  

1. นกัเรียนสามารถร่วมกนั
น าเสนอละครสื่อสนทนา
ออนไลน์ได้ 

- ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ - แสดงละครท่ีมี
ประเดน็ปัญหาใน
โรงเรียนผ่านรูปแบบ
ละครฉากสัน้ 

- ตอบปัญหาที่น าเสนอ
ผ่านละคร 
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กิจกรรมครัง้ที่ 1 “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” 
กิจกรรม ครัง้ที่ 1 

ผู้วิจยัใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือว่า “รู้จกัฉัน รู้จกัเธอ” เวลา 60 นาที มีจุดประสงค์เพื่อให้
นกัเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สร้างความคุ้นเคย สามารถเข้ากบัสภาพแวดล้อมร่วมกบั
ผู้ อ่ืนได้  

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
ครูอธิบายถึงวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม และให้นกัเรียนเลน่เกมส์แนะน าตวัโดยนัง่เป็น

วงกลมและใช้การมองเห็นและการฟังเสียง ซึ่งเป็นทกัษะการรับสื่อ คือ หู และตา และการจ าช่ือ
ของเพื่อนๆ เม่ือนกัเรียนเร่ิมจ าช่ือเพื่อนๆ ได้แล้วจึงเร่ิมร้องเพลงดาวเพื่อสร้างปฏิสมัพนัธ์ตอ่เพื่อนท่ี
มากขึน้โดยการร้องเป็นและบอกจ านวนจบักลุม่ และจบัมือกนันัง่ลง มีการลงโทษกลุ่มท่ีไม่ได้ตาม
จ านวน เป็นการร้องเพลงเต้นกนั เพิ่มความสขุสนาน และความคุ้นเคย 

ผลการด าเนินการศึกษากิจกรรม 
 นกัเรียนแสดงความคดิเห็นหลงัท ากิจกรรม “รู้จกัฉนั รู้จกัเธอ” ดงันี ้

ตาราง 5 แสดงความคิดเห็นหลงัท ากิจกรรม “รู้จกัฉนั รู้จกัเธอ” ของนกัเรียน 

นักเรียน ความคดิเหน็หลังกจิกรรม 
คนท่ี 1 ท าให้รู้จกักนัมากขึน้ จากเดิมท่ีอยูช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เหมือนกนัแตอ่ยูค่นละห้องกนัท าให้ไมค่อ่ย

จ าช่ือเพ่ือนตา่งห้องมาก่อน 
คนท่ี 2 ท าให้สนิทกนัได้เร็วขึน้ จากไมเ่คยได้คยุกนัเทา่ไร เพราะอยูค่นละห้อง 
คนท่ี 3 มีความสนกุสนานจากการท่ีได้เจอเพ่ือนๆ ตา่งห้อง ท าให้ได้เพ่ือนสนิทเพิ่มขึน้ 
คนท่ี 4 ได้เพ่ือนใหม่ๆ  จากท่ีเคยมี สว่นใหญ่เป็นเพ่ือนห้องเดียวกนัเทา่นัน้ 
คนท่ี 5 เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
คนท่ี 6 มีความต่ืนเต้นท่ีได้เจอเพ่ือนตา่งห้องและหลงัท ากิจกรรมมีความสนิทกนัมากขึน้ 
คนท่ี 7 ได้รู้จกัเพ่ือนใหมท่ี่ไมค่อ่ยได้คยุกนั พอมาท ากิจกรรมร่วมกนั ก็ท าให้รู้จกักนัและสนิทกนัมากขึน้ 
คนท่ี 8 ไมเ่คยจ าช่ือเพ่ือนห้องอื่นได้เลย หลงัท ากิจกรรม ก็รู้จกักนัมากขึน้ 
คนท่ี 9 ก่อนท ากิจกรรมยงัไมค่อ่ยกล้าคยุกนัเทา่ไร หลงัท ากิจกรรมกล้าท่ีจะพดูคยุเลน่ได้ 
คนท่ี 10 สนิทกบัเพ่ือนตา่งห้องได้ไว และมีการสร้างกลุม่ไลน์ติดต่อกนั 
คนท่ี 11 มีความสนกุสนานหลงัท ากิจกรรมได้คยุเลน่กบัเพ่ือนๆ ตา่งกลุม่ ตา่งห้องมากขึน้ 
คนท่ี 12 ได้มิตรภาพที่ดีและมีความสนกุสนาน 
ข้อสรุป นกัเรียนมีความสนกุสนาน ต่ืนเต้นท่ีได้ท ากิจกรรมร่วมกนั ท าให้รู้จกักนัมากขึน้ พดูคยุกนัสนิทสนม

กนัมากขึน้ ได้เพ่ือนใหม ่มีความสมัพนัธ์และมิตรภาพท่ีดีตอ่กนั 
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กิจกรรมครัง้ที่ 2 “โลกอินเทอร์เน็ตของพวกเรา” 
กิจกรรม ครัง้ที่ 2 

ผู้วิจยัใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือว่า “โลกอินเทอร์เน็ตของเรา” เวลา 60 นาที มีจดุประสงค์
เพื่อให้นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ลกัษณะของสื่ออินเทอร์เน็ต ท่ีมีในชมุชนของนกัเรียนได้  

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
ครูท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเรียน และ สอบถามนักเรียนถึง

อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนั และเปิดสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทต่างๆ ให้นกัเรียนสงัเกตและมีการ
เลือกสื่อ เขียนลงในกระดาษเพื่อจบัฉลาก และช่วยกันเขียนลกัษณะลงในกระดาษชาร์ตและให้
แสดงบทบาทของคนท่ีก าลงัใช้สื่อในขณะนัน้ พร้อมออกมาน าเสนอ และร่วมกนัสรุปการน าเสนอ  

ผลการด าเนินการศึกษากิจกรรม 
นกัเรียนแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม และเลือกสื่ออินเทอร์เน็ตท่ีในชีวิตประจ าวนัได้ 3 ประเภท 

คือ คลิป แชท และเกมส์ นักเรียนได้วิเคราะห์ลักษณะของสื่อและสร้างบทบาทการใช้สื่อ
อินเทอร์เน็ต 

นักเรียนกลุ่มที่ 1 คลิป 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 การถ่ายคลปิ นกัเรียนร่วมกนัคดิบทบาทในสื่อคลิป  
โดยการถ่ายคลปิวีดีโอเพื่อนๆ ในการแสดงความสามารถในด้านการเต้น  

และลงเผยแพร่ในสงัคมออนไลน์ 

 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560) 
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ภาพประกอบ 2 การน าเสนอสื่อคลปิ นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอการวิเคราะห์ลกัษณะของ 
สื่อคลปิให้เพื่อนๆ ท่ีอยูต่า่งกลุม่ฟัง และร่วมกนัสรุป แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ในการน าเสนอของกลุม่ท่ี 1 
 

(ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ, 2560)  
 

จากการท่ีนกัเรียนกลุ่มท่ี 1 ได้น าเสนอลกัษณะของสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทคลิปและ
ให้นกัเรียนทกุคนช่วยกนับอกลกัษณะของสื่อดงักลา่ว มีดงันี ้

ตาราง 6 การวิเคราะห์ลกัษณะของสื่อคลปิ 

นักเรียน การวเิคราะห์ลักษณะของส่ือคลิป 
คนท่ี 1 คลิป นิยมเปิดดจูากยทูปูเป็นสว่นใหญ่ ใช้ดหูนงัฟังเพลง หาความบนัเทิง  
คนท่ี 2 ใช้หาข้อมลูความรู้ในสิง่ท่ีอยากรู้ได้ เช่น วิธีการท าอาหาร วิธีการปลกูต้นไม้ เป็นต้น 
คนท่ี 3 สามารถแชร์คลิปที่ใช้ความรู้สง่ตอ่ให้คนอ่ืนได้ด ู
คนท่ี 4 ท าเป็นอาชีพค้าขายได้ เช่นการถ่ายคลิปการใช้ผลติภณัฑ์ตา่งๆ เพ่ือใช้โฆษณาสินค้า 
คนท่ี 5 สื่อคลิปสามารถใช้แสดงความสามารถของตนเองลงไปได้ เช่นการร้องเพลง การเลน่ดนตรี เลน่กีฬา 

เพ่ือให้ผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นและน ามาปรับปรุงเพิ่มเติมได้ 
คนท่ี 6 สามารถหาความรู้ได้ เช่น คลิปติวคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ได้โดยฝึกฝนด้วยตนเอง 
คนท่ี 7 ให้ความบนัเทิง และความรู้ เช่น อยากเลน่เกมส์แตย่งัเลน่ไมเ่ป็นก็ค้นหาในคลิปตา่งๆ  
คนท่ี 8 เป็นสื่อท่ีมีประโยชน์ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
คนท่ี 9 สามารถทราบเร่ืองราว ข่าวสาร เทคโนโลยีในปัจจบุนัได้ 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

นักเรียน การวเิคราะห์ลักษณะของส่ือคลิป 
คนท่ี 10 สามารถย้อนดไูด้หลายๆ ครัง้ได้ และบนัทกึไว้ดแูบบออฟไลน์ได้ 
คนท่ี 11 เป็นการโมษณาสิง่ของได้ หรือสถานท่ีทอ่งเท่ียว การให้ความรู้ และการค้าขาย 
คนท่ี 12 สะดวกในการหาความรู้และสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง 
ข้อสรุป สื่อคลิปนิยมเปิดในโปรแกรมยทูปู และให้ความรู้ด้าน ข่าวสาร เทคโนโลยี การโฆษณา การศกึษา 

การทอ่งเท่ียว ความบนัเทิง กีฬา และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสามารถสร้างคลิปของตนเองได้ ใน
ความสามารถของตนเองเผยแพร่ให้ผู้ อ่ืนรับชมได้ 

 
นักเรียนกลุ่มที่ 2 แชท (สนทนาออนไลน์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 การแชท (สนทนาออนไลน์)  
นกัเรียนร่วมกนัคดิบทบาทในสื่อแชท โดยการแสดงการใช้งานของการแชท ในขณะการพิมพ์

ข้อความสง่หากนั และการวีดีโอคอล (สนทนาแบบเห็นหน้า) 
 

 (ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ, 2560)  
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ภาพประกอบ 4 น าเสนอสื่อแชท (สนทนาออนไลน์)  
นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอการวิเคราะห์ลกัษณะของการแชท (สนทนาออนไลน์ 
 ให้เพื่อนๆ ท่ีอยูต่า่งกลุม่ฟัง และร่วมกนัสรุป แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

ในการน าเสนอของกลุม่ท่ี 2  
 

 (ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ, 2560)  
 

จากการท่ีนกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ได้น าเสนอลกัษณะของสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทแชทและ
ให้นกัเรียนทกุคนบอกลกัษณะของสื่อดงักลา่ว มีดงันี ้

ตาราง 7 การวิเคราะห์ลกัษณะของสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทแชท 

นักเรียน การวเิคราะห์ลักษณะของส่ือแชท 
คนท่ี 1 เป็นการพิมพ์ข้อความจากโทรศพัท์หรือคอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถใช้ติดต่อกนัได้สะดวก

รวดเร็วไมต้่องเจอหน้ากนั 
คนท่ี 2 สามารถบอกพิกดัต าแหน่งที่อยู่ปัจจบุนักบัผู้ติดตอ่ได้ 
คนท่ี 3 เป็นสิ่งท่ีใช้ติดต่อกนัในปัจจบุนั และเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในสงัคม 
คนท่ี 4 สามารถคยุแชทแบบเหน็หน้าได้ 
คนท่ี 5 ใช้ติดต่อกบับคุคลหรือครอบครัวท่ีไมไ่ด้มีโอกาสท่ีได้อยูด้่วยกนั ได้คยุกนั 
คนท่ี 6 สว่นใหญ่จะแชทในโปรแกรม เฟชบุ๊ค ไลน์ ทวิสเตอร์ ไอจี เป็นต้น  
คนท่ี 7 ใช้สง่ข้อมลูข่าวสารได้แบบสว่นตวัและเป็นกลุม่ 
คนท่ี 8 สะดวกต่อการรับข้อมลู การสง่เอกสาร ทางไกล 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

นักเรียน การวเิคราะห์ลักษณะของส่ือแชท 
คนท่ี 9 ได้เพ่ือนใหมแ่ละสร้างความสนิทสนมได้ง่ายในการคยุแชท จากคนที่ไมเ่คยรู้จกักนั ให้รู้จกั

กนัมากขึน้  
คนท่ี 10 สง่ข้อความท่ีละหลายๆ คนได้ มีการแชร์ข้อมลูข่าวสารโดยตรงได้ง่ายรวดเร็ว 
คนท่ี 11 สามารถสง่คลิป สง่วิดีโอ ผ่านการแชทได้ 
คนท่ี 12 สะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร เพราะเรามีโทรศพัท์ทกุคนท่ีรองรับการติดตอ่แบบแชทได้ 

และมีโปรแกรมมาให้ในโทรศพัท์อยูแ่ล้ว  
ข้อสรุป สื่อแชทเป็นการพิมพ์ข้อความจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ สามารถติดต่อกันได้อย่าง

รวดเร็ว สามารถบอกพิกัดท่ีอยู่ได้ สามารถคุยแบบเห็นหน้าได้ ส่งวีดีโอคลิปได้ สามารถ
ติดตอ่กบับคุคลอ่ืนได้ง่ายหรือครอบครัวท่ีอยู่ไกลกนั และเป็นท่ีนิยมและแพร่หลายในสงัคม 
โปรแกรมท่ีใช้กนัสว่นใหญ่ คือ เฟชบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (line)  
อินสตาร์แกรม (Instagram) เป็นต้น 

 
นักเรียนกลุ่มที่ 3 เกมส์ออนไลน์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 เกมส์ออนไลน์  
นกัเรียนร่วมกนัคดิบทบาทในสื่อเกมส์ออนไลน์ โดยการแสดงการใช้งานของเกมส์ออนไลน์  

ในขณะเลน่เกมส์ท่ีสามารถเลน่ได้หลายคนและอยูค่นละสถานท่ีกนั มีการพิมพ์ข้อความออนไลน์
สง่หากนัในระหวา่งการเลน่เกมส์ 

 
 ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
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ภาพประกอบ 6 น าเสนอเกมส์ออนไลน์ 

 นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอการวิเคราะห์ลกัษณะของเกมส์ออนไลน์ ให้เพื่อนๆ ท่ีอยูต่า่งกลุม่ฟัง 
และร่วมกนัสรุป แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิในการน าเสนอของกลุม่ท่ี 3 

 

 ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
 

จากการท่ีนักเรียนกลุ่มท่ี 3 ได้น าเสนอลักษณะของสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทเกมส์
ออนไลน์และให้นกัเรียนทกุคนบอกลกัษณะของสื่อดงักลา่ว มีดงันี ้

ตาราง 8 การวิเคราะห์ลกัษณะของสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทเกมส์ออนไลน์ 

นักเรียน การวเิคราะห์ลักษณะของส่ือเกมส์ออนไลน์ 
คนท่ี 1 เป็นเกมส์ท่ีเลน่กบัเพ่ือนท่ีรู้จกัหรือไมรู้่จกักนั มาเลน่ด้วยกนั ท าให้ได้เพ่ือนใหม่ๆ   
คนท่ี 2 มีการสมคัรเข้าใช้ในการเลน่และบางเกมส์ก็สามารถฝึกการวางแผน และมีสมาธิ 
คนท่ี 3 สามารถแชร์และบอกตอ่ในการเลน่เกมส์กบัเพ่ือนได้ 
คนท่ี 4 ใช้คลายความเครียดจากการเรียน 
คนท่ี 5 สามารถแชทคยุกนัในเกมส์ได้  
คนท่ี 6 มีการซือ้ขายตวัเกมส์ได้ 
คนท่ี 7 ต้องมีการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเลน่  
คนท่ี 8 ต้องลงโปรแกรมของเกมส์นัน้ๆ ก่อนเลน่  
คนท่ี 9 สามารถเลน่ในโทรศพัท์มือถือได้ 
คนท่ี 10 ให้ความสนกุสนาน มีการแบง่ฝ่ายกนัเลน่ และสามารถพดูคยุระหวา่งการเลน่ได้ 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

นักเรียน การวเิคราะห์ลักษณะของส่ือเกมส์ออนไลน์ 
คนท่ี 11 ได้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 
คนท่ี 12 บางเกมส์มีการวางแผนก่อนการเลน่ ท าให้สร้างความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนได้ และเลน่ได้โดย

ไมต้่องอยูท่ี่เดียวกนั 
ข้อสรุป สื่อเกมส์ออนไลน์ เป็นเกมส์ท่ีต้องใช้ระบบอินเทอร์เนตเช่ือมตอ่และต้องดาวโหลดโปรแกรม

เกมส์นัน้ๆ มาก่อน สามารถเลน่ได้ทีละหลายๆ คน โดยไม่ต้องอยู่ท่ีเดียวกนั สามารถพดูคยุ
กนัในเกมส์ได้ สว่นใหญ่มีการแบ่งฝ่าย วางแผน และมีความสนกุสนาน นกัเรียนสามารถได้
ความรู้จากการใช้เทคโนโลยี 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 3 “ชิคแชทกันไหม” 

กิจกรรม ครัง้ที่ 3 
ผู้ วิจัยใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือว่า “ชิคแชทกันไหม” เวลา 60 นาที มีจุดประสงค์เพื่อให้

นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สื่อสนทนาออนไลน์ท่ีสง่ผลตอ่สงัคมได้  
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

ครูท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนเรียน  และบอกถึงสื่อสนทนา
ออนไลน์เป็นสื่อท่ีเราใช้ได้ง่ายและสะดวกท่ีสดุ และเล่นเกมส์ให้นกัเรียนแบง่กลุม่เป็น 2 กลุ่ม และ
เปิดสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทสนทนาออนไลน์ให้นกัเรียนสงัเกตและวิเคราะห์ว่าสื่อสนทนาออนไลน์ 
มีผลกระทบตอ่ ครอบครัว และโรงเรียนอย่างไร และช่วยกนัเขียนลงในกระดาษชาร์ตและให้แสดง
บทบาทสมมติ พร้อมออกมาน าเสนอ และร่วมกนัสรุปการน าเสนอ  

ผลการด าเนินการศึกษากิจกรรม 
ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม และแบ่งเป็นหัวข้อ 2 คือ ผลกระทบของสื่อสนทนา

ออนไลน์ท่ีมีตอ่ครอบครัว และ โรงเรียน และน าเสนอในรูปแบบบทบาทสมมตแิละอภิปราย 
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นักเรียนกลุ่มที่ 1 ผลกระทบของส่ือสนทนาออนไลน์ที่มีต่อโรงเรียน 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 ผลกระทบของสื่อในโรงเรียน  
นกัเรียนร่วมกนัแสดงบทบาทสมมตใินการใช้สื่อสนทนาออนไลน์ท่ีเป็นผลกระทบในโรงเรียน  
โดยท่ีเพื่อนๆ คยุเร่ืองการสอบและปรึกษากนัในวชิาตา่งๆ ท่ีไม่เข้าใจ แตมี่นกัเรียนคนหนึ่งท่ีไม่

สนใจเพื่อนๆ และไม่ร่วมพดูคยุกนัเพ่ือน นัง่เลน่โทรศพัท์อยูน่อกกลุม่ 

 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  

 

 
 

ภาพประกอบ 8 น าเสนอผลกระทบของสื่อในโรงเรียน  
นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอผลกระทบของสื่อสนทนาออนไลน์ให้เพื่อนๆ ท่ีอยูต่า่งกลุม่ฟัง  

และร่วมกนัสรุป แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิในการน าเสนอของกลุม่ท่ี 1 
 

ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
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จากการท่ีนักเรียนกลุ่มท่ี 1 ได้น าเสนอของสื่อสนทนาออนไลน์ในโรงเรียนและให้

นกัเรียนวิเคราะห์ผา่นสถานการณ์ท่ีสร้างขึน้ นกัเรียนทกุคนมีการวิเคราะห์ ดงันี ้

ตาราง 9 การวิเคราะห์สื่อสนทนาออนไลน์ท่ีมีผลกระทบตอ่โรงเรียน 

นักเรียน การวเิคราะห์ส่ือสนทนาออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อโรงเรียน 
คนท่ี 1 ไมค่อ่ยสนใจการเรียน และขาดความรับผิดชอบในเร่ืองตา่งๆ  
คนท่ี 2 กิจกรรมที่ท ากบัเพ่ือนน้อยลง ไม่ใสใ่จคนรอบข้าง 
คนท่ี 3 หงดุหงิดง่าย ความสนิทกบัเพ่ือนๆ หายไป 
คนท่ี 4 ท าให้การเรียนแยล่ง ไม่มีสมาธิ และมีปัญหาทางด้านสายตา 
คนท่ี 5 โลกสว่นตวัสงู  
คนท่ี 6 ท าให้ง่วงนอนเวลาเรียน 
คนท่ี 7 ไมมี่เพ่ือน ไมมี่สงัคม  
คนท่ี 8 อยูต่วัคนเดียว ไมมี่ใครเลน่ด้วย 
คนท่ี 9 ถกูครูลงโทษ เพราะเลน่โทรศพัท์ตลอด 
คนท่ี 10 การเรียนแย่ลง เพราะไมส่นใจเรียน เลน่แตโ่ทรศพัท์ 
คนท่ี 11 ท าให้อยูร่่วมกบัสงัคมยาก 
คนท่ี 12 คนรอบข้างจะเร่ิมไมส่นใจ และปลอ่ยให้อยูค่นเดียว 
ข้อสรุป การติดสื่อสนทนาออนไลน์ มีผลกระทบต่อโรงเรียน ในเร่ืองของสังคมกับเพ่ือนในกลุ่ม

น้อยลง กิจกรรมท่ีท ากบัเพ่ือนน้อยลง มีผลกระทบต่อการเรียนและสขุภาพทางสายตาท า
ให้มีโลกสว่นตวัสงู และจะอยูใ่นสงัคมในโรงเรียนยาก  
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นักเรียนกลุ่มที่ 2 ผลกระทบของส่ือสนทนาออนไลน์ที่มีต่อครอบครัว 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ผลกระทบของสื่อในครอบครัว  
 นกัเรียนร่วมกนัแสดงบทบาทสมมตใินการใช้สื่อสนทนาออนไลน์ท่ีเป็นผลกระทบในครอบครัว โดย
มีลกูท่ีไม่สนใจพ่อแม่ เอาแตต่ิดโทรศพัท์เลน่แชทขณะท่ีพอ่แม่พยายามคยุกบัลกูเร่ืองการเรียน 

 
 ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  

 

 
 

ภาพประกอบ 10 น าเสนอผลกระทบของสือ่ในครอบครัว 

นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอผลกระทบของสื่อสนทนาออนไลน์ให้เพื่อนๆ ท่ีอยูต่า่งกลุม่ฟัง 
และร่วมกนัสรุป แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิในการน าเสนอของกลุม่ท่ี 2 

 
 ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
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จากการท่ีนกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ได้น าเสนอของสื่อสนทนาออนไลน์ในครอบครัวและให้
นกัเรียนวิเคราะห์ผา่นสถานการณ์ท่ีสร้างขึน้ นกัเรียนทกุคนมีการวิเคราะห์ ดงันี ้

ตาราง 10 การวิเคราะห์สื่อสนทนาออนไลน์ท่ีมีผลกระทบตอ่ครอบครัว 

นักเรียน การวเิคราะห์ส่ือสนทนาออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อครอบครัว 
คนท่ี 1 ท าให้ขาดความสนิทสนมกบัพอ่แม ่ 
คนท่ี 2 ไมส่นใจกิจกรรมครอบครัวท่ีมีในบ้าน 
คนท่ี 3 มีอาการเก็บตวั อยากอยูค่นเดียว เพ่ือไมใ่ห้พอ่แมต่อ่วา่ในการเลน่โทรศพัท์ 
คนท่ี 4 ท าให้พอ่แมเ่ป็นหว่ง และกงัวลเร่ืองสขุภาพและการเรียน 
คนท่ี 5 มีปัญหาทางด้านสายตา และอารมณ์จะหงดุหงิดง่าย  
คนท่ี 6 มีโลกสว่นตวัสงู 
คนท่ี 7 จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว  
คนท่ี 8 สง่ผลต่อการเรียน และสงัคม 
คนท่ี 9 ขาดความอบอุน่ ของครอบครัว เพราะไมส่นใจใคร 
คนท่ี 10 มีผลกระทบตอ่สขุภาพ พอ่แมต้่องพาไปรักษา 
คนท่ี 11 ไมรั่กตวัเอง ท าให้ร่างกายโทรม 
คนท่ี 12 พอ่แมเ่สียใจ 
ข้อสรุป การติดสื่อสนทนาออนไลน์ มีผลกระทบต่อครอบครัว คือ ท าให้ครอบครัวเป็นห่วง เพราะมี

โลกสว่นตวัสงู เก็บตวั การผลการเรียนต ่าลง มีพฤติกรรมท่ีก้าวร้าว หงดุหงิดง่าย ขาดความ
อบอุน่ ท าให้ครอบครัวเสียใจ 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 4 “ฉันเข้าใจเธอนะ” 

กิจกรรม ครัง้ที่ 4 
ผู้วิจยัใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือว่า “ฉันเข้าใจเธอนะ” เวลา 60 นาที มีจุดประสงค์เพื่อให้

นกัเรียนมีความเข้าใจรูปแบบของสื่อสนทนาออนไลน์ 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

ครูท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนเรียนครูเปิดรูปแบบของสื่อสนทนา
ออนไลน์ ให้นกัเรียนดแูละช่วยกนับอกถึงรูปแบบสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทสนทนาออนไลน์ ในแตล่ะ
กลุม่ลงในกระดาษชาร์ต โดยมีหวัข้อ ดงันี ้

- การสนทนาแบบกลุม่ 
- การสนทนาแบบโดยตรง 
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ครูให้นกัเรียนช่วยกันคิดบทบาทสมมตุิรูปแบบอินเทอร์เน็ตประเภทสนทนาออนไลน์ 
ตามหัวข้อสัน้ๆ โดยให้น าเสนอก่อนจะอภิปรายหัวข้อท่ีก าหนดให้ ของสื่ออินเทอร์เน็ตประเภท
สนทนาออนไลน์ ของกลุ่มตนเองในกระดาษชาร์ต และช่วยกันเขียนลงในกระดาษชาร์ตและให้
แสดงบทบาทสมมติ พร้อมออกมาน าเสนอ และร่วมกนัสรุปการน าเสนอ  

ผลการด าเนินการศึกษากิจกรรม 
 ครูแบ่งนกัเรียนเป็น 2 กลุ่ม และแบ่งเป็นหวัข้อ 2 คือการสนทนาแบบกลุ่ม และการ

สนทนาแบบโดยตรง และน าเสนอในรูปแบบบทบาทสมมตแิละอภิปราย 
นักเรียนกลุ่มที่ 1 การสนทนาออนไลน์แบบกลุ่ม 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 สนทนาออนไลน์แบบกลุม่ 

นกัเรียนร่วมกนัแสดงบทบาทสมมตใินการใช้สื่อสนทนาออนไลน์แบบกลุม่ 

โดยการสร้างกลุม่แชทกนัในหมูเ่พื่อน และสามารถคยุกนัโดยอยูห่่างกนัได้ 

 
 ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
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ภาพประกอบ 12 น าเสนอการสนทนาออนไลน์แบบกลุม่  
นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอการสนทนาออนไลน์แบบกลุม่ ให้เพื่อนๆ ท่ีอยูต่า่งกลุม่ฟัง  

และร่วมกนัสรุป แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิในการน าเสนอของกลุม่ท่ี 1 

 
 ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
 
จากการท่ีนกัเรียนกลุ่มท่ี 1 ได้น าเสนอของรูปแบบสื่อสนทนาออนไลน์แบบกลุ่ม และให้

นกัเรียนอภิปรายผา่นบทบาทสมมติท่ีสร้างขึน้ นกัเรียนทกุคนสรุปได้ ดงันี ้

ตาราง 11 การวิเคราะห์รูปแบบสื่อสนทนาออนไลน์แบบกลุม่ 

นักเรียน รูปแบบส่ือสนทนาออนไลน์แบบกลุ่ม 
คนท่ี 1 สามารถสร้างห้องสนทนาแบบกลุม่ได้  
คนท่ี 2 สามารถคยุกบัคนหลายคนได้ในเวลาเดียว และจ ากดัคนได้ 
คนท่ี 3 สามารถคยุแบบพร้อมๆ กนัได้ หรือการโทรคยุเป็นกลุม่ 
คนท่ี 4 มีความเป็นสว่นตวักบัเพ่ือนท่ีสนิท ใช้ในการติดต่อประสานงานกลุม่ได้ 
คนท่ี 5 แจ้งข้อมลูข่าวสารได้รวดเร็วไมต้่องโทรทีละคน 
คนท่ี 6 จดักลุม่ตามงาน หรือกิจกรรมท่ีท าร่วมกนัได้ ติดต่อสะดวก 
คนท่ี 7 สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารหลายคน 
คนท่ี 8 สามารถคยุกนัได้พร้อมกนั แตอ่ยูใ่นที่ตา่งกนั 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

นักเรียน รูปแบบส่ือสนทนาออนไลน์แบบกลุ่ม 
คนท่ี 9 จดักลุม่หลายๆ กลุม่ได้ ไมจ่ ากดัคน 
คนท่ี 10 ต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อ 
คนท่ี 11 สว่นใหญ่สามารถแชทแบบกลุม่ได้ในโปรแกรม เฟชบุ๊ค ไลน์  
คนท่ี 12 เป็นการติดตอ่สื่อสารหลายๆ คนที่สะดวก 
ข้อสรุป สื่อสนทนาออนไลน์แบบกลุ่ม คือ มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารเป็นกลุ่ม เพราะ

สามารถคุยได้หลายๆ คนในเวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนสนิทหรือกลุ่มการ
ท างานร่วมกัน สามารถโทรคุยประชุมสายได้ สามารถจัดได้หลายกลุ่ม ต้องใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตเช่ือมตอ่ ผ่านโปรแกรม เฟชบุ๊ค ไลน์  

 
นักเรียนกลุ่มที่ 2 การสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 สนทนาออนไลน์โดยตรง 

นกัเรียนร่วมกนัแสดงบทบาทสมมตใินการใช้สื่อสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง  
โดย นกัเรียนสองคนเป็นเพื่อนสนิทกนั และจะชอบคยุกนัเร่ืองสว่นตวั แบบไมใ่ห้ใครรู้ 

 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
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ภาพประกอบ 14 น าเสนอการสนทนาออนไลน์โดยตรง  
นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอการสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง ให้เพื่อนๆ ท่ีอยูต่า่งกลุม่ฟัง  

และร่วมกนัสรุปแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิในการน าเสนอของกลุม่ท่ี 2 

 
ท่ีมา : นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
 

จากการท่ีนกัเรียนกลุ่มท่ี 2 ได้น าเสนอของรูปแบบสื่อสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง 
และให้นกัเรียนอภิปรายผา่นบทบาทสมมติท่ีสร้างขึน้ นกัเรียนทกุคนสรุป ดงันี ้

ตาราง 12 การวิเคราะห์รูปแบบสื่อสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง 

นักเรียน รูปแบบส่ือสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง 
คนท่ี 1 สร้างความสนิทสนมได้ง่าย เพราะเป็นการใช้พดูคยุแค ่2 คน 
คนท่ี 2 มีความเป็นสว่นตวัเวลาคยุ สามารถติดต่อคนที่อยากคยุได้โดยตรง 
คนท่ี 3 สามารถโทรแบบเหน็หน้ากนัได้ เป็นสว่นตวั 
คนท่ี 4 คยุแบบโดยตรงจะเป็นสว่นตวัมากกวา่ คยุแบบกลุม่ 
คนท่ี 5 คยุสิ่งท่ีเป็นความลบั 2 คนได้ 
คนท่ี 6 ใช้คยุกบัเพ่ือนสนิทท่ีไว้ใจได้  
คนท่ี 7 ท าความรู้จกักบัคนท่ีคยุได้ไว เพราะคยุเป็นสว่นตวั 
คนท่ี 8 มีอิสระในการพดูคยุ  
คนท่ี 9 โทรเป็นแบบเสียง เป็นแบบวีดีโอคอล เป็นเหน็หน้าได้ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

นักเรียน รูปแบบส่ือสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง 
คนท่ี 10 ติดต่อสื่อสารกบัคนท่ีอยากคยุได้รวดเร็วสะดวก  
คนท่ี 11 เป็นสว่นตวั ไมวุ่น่วายกบัใคร 
คนท่ี 12 ใช้พดูคยุกนัเป็นสว่นตวั และเป็นความลบั หรือเร่ืองส าคญัได้ 
ข้อสรุป รูปแบบสื่อสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง คือ เป็นการสะดวกในการติดต่อสื่อสารแบบ

สว่นตวั ใช้คยุแค่ 2 คน สร้างความสนิทสนมได้ง่าย คยุกบัคนท่ีไว้ใจกนัได้ สามารถโทรเห็น
หน้ากนัได้ เป็นสว่นตวัมากกวา่ สนทนาออนไลน์แบบกลุม่  

 
กิจกรรมครัง้ที่ 5 “เม้าแบบนีมั้นดีหรือไม่ดีนะ” 

กิจกรรม ครัง้ที่ 5 
ผู้ วิจัยใช้แผนกิจกรรมท่ี ช่ือว่า  “เม้าแบบนีม้ันดีหรือไม่ดีนะ” เวลา 60 นาที มี

จดุประสงค์เพื่อให้นกัเรียนสามารถประเมินคา่ ข้อด ีข้อเสีย ของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

ครูท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนเรียนครูแจกกระดาษชาร์ตกลุม่ละ 
1 แผ่น แต่ละให้ครูเปิดรูปแบบของสื่อสนทนาออนไลน์ 2 แบบให้ให้นกัเรียนดแูละช่วยกนับอกถึง
ข้อดีและข้อเสียอินเทอร์เน็ตประเภทสนทนาออนไลน์ ในแตล่ะกลุม่ลงในกระดาษชาร์ต โดยมีหวัข้อ 
ดงันี ้

- ข้อดีของสื่อสนทนาออนไลน์ 
- ข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์ 

ครูให้นกัเรียนช่วยกนัคิดบทบาทสมมตุิสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทสนทนาออนไลน์ ตาม
หวัข้อสัน้ๆ โดยให้น าเสนอก่อนจะอภิปรายหวัข้อท่ีก าหนดให้ ของสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทสนทนา
ออนไลน์ ของกลุม่ตนเองในกระดาษชาร์ต 

ผลการด าเนินการศึกษากิจกรรม 
 ครูแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม และแบ่งเป็นหัวข้อ 2 คือ ข้อดีของสื่อสนทนาออนไลน์ 

ข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์ และน าเสนอในรูปแบบบทบาทสมมตแิละอภิปราย 
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นักเรียนกลุ่มที่ 1 ข้อดีของส่ือสนทนาออนไลน์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 ข้อดีของสื่อสนทนาออนไลน์ 
 นกัเรียนร่วมกนัคดิบทบาทสมมตใินข้อดีของสื่อสนทนาออนไลน์  

โดยท่ีนกัเรียนกลุม่หนึง่เป็นเพ่ือนกนั และถามไถ่กนัเร่ืองสอบโดยสนทนาออนไลน์แบบกลุม่  
เพื่อนคนหนึ่งจงึถ่ายรูปหวัข้อการสอบไปให้เพื่อนได้ด ู

 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  

 

 
 

ภาพประกอบ 16 น าเสนอข้อดีของสื่อสนทนาออนไลน์  
นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอข้อดขีองสื่อสนทนาออนไลน์ ให้เพื่อนๆ ท่ีอยูต่า่งกลุม่ฟัง 

 และร่วมกนัสรุป แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในการน าเสนอของกลุม่ท่ี 1 

 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
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จากการท่ีนกัเรียนกลุ่มท่ี 1 ได้น าเสนอ ข้อดีของสื่อสนทนาออนไลน์และให้นกัเรียน
อภิปรายผา่นบทบาทสมมติท่ีสร้างขึน้ นกัเรียนทกุคนสรุป ดงันี ้

ตาราง 13 สรุปการอภิปราย ข้อดีของสื่อสนทนาออนไลน์ 

นักเรียน ข้อดีของส่ือสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 1 สามารถสง่ข้อมลูหากนัได้ตลอดและสะดวกสบายรวดเร็ว 
คนท่ี 2 ใช้สื่อสารโดยไม่ต้องไปหากนั ให้เสียคา่รถและเปลืองเวลา 
คนท่ี 3 สามารถเห็นหน้ากนัได้โดยไมต้่องเจอกนั 
คนท่ี 4 สามารถสัง่ซือ้ในของอินเทอร์เน็ตได้สะดวก 
คนท่ี 5 สามารถสง่ข่าวสารได้รวดเร็วและสง่ได้ทีละหลายๆ คน 
คนท่ี 6 สามารถสง่ข้อความในวนัพิเศษให้กบัครอบครัวท่ีอยูไ่กลกนัได้ 
คนท่ี 7 มีความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร 
คนท่ี 8 ประหยดัเวลาในการเดินทางไปหากนั 
คนท่ี 9 สามารถประกาศค้าขายสนิค้าได้ 
คนท่ี 10 คยุเป็นสว่นตวัได้ โดยไมต้่องเจอกนั 
คนท่ี 11 เป็นการติดตอ่ท่ีสะดวกในเวลาเร่งดว่นนอกจากการโทร 
คนท่ี 12 ติดต่อประสานงานได้ง่าย 
ข้อสรุป ข้อดีของสื่อสนทนาออนไลน์ คือ ความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสาร ไม่ต้องเจอกันก็

สามารถคยุผ่านการแชทได้ และสามารถคยุเห็นหน้ากนัได้ สามารถส่งข้อมลูท่ีต้องการให้
บุคคลอ่ืนได้สะดวก และสามารถสัง่ซือ้ของทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวก ใช้พูดคุยเป็นการ
สว่นตวัได้ ประหยดัเวลา และเป็นทางเลือกในการติดต่อในเวลาเร่งดว่นได้ 
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นักเรียนกลุ่มที่ 2 ข้อเสียของส่ือสนทนาออนไลน์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 ข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์ 

นกัเรียนร่วมกนัคดิบทบาทสมมตใินข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์ โดยท่ีนกัเรียนคนหนึง่ได้ถกู
ผู้ชายแปลกหน้าท่ีรู้จกักนัผา่นการสนทนาออนไลน์ ได้หลอกลวงให้ออกมาหาและจบัตวัเรียกคา่ไถ่ 

 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  

 

 
 

ภาพประกอบ 18 น าเสนอข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์  
 นกัเรียนร่วมกนัน าเสนอข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์ ให้เพื่อนๆ ท่ีอยูต่า่งกลุม่ฟัง  

และร่วมกนัสรุป แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิในการน าเสนอของกลุม่ท่ี 2 

 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
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จากการท่ีนกัเรียนกลุม่ท่ี 2 ได้น าเสนอ ข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์และให้นกัเรียน
อภิปรายผา่นบทบาทสมมติท่ีสร้างขึน้ นกัเรียนทกุคนสรุป ดงันี ้

ตาราง 14 สรุปการอภิปราย ข้อเสียของสือ่สนทนาออนไลน์ 

นักเรียน ข้อเสียของส่ือสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 1 เสี่ยงตอ่การติดโทรศพัท์ สายตาเสีย 
คนท่ี 2 เสี่ยงตอ่การถกูลอ่ลวงส าหรับคนท่ีรู้เทา่ไมถ่งึการณ์ 
คนท่ี 3 ไมส่นใจคนรอบข้าง และการเรียน 
คนท่ี 4 ไมส่นใจครอบครัว ท าให้ครอบครัวเสียใจ 
คนท่ี 5 ถ้าคยุท าคนแปลกหน้าอาจเกิดเร่ืองที่อนัตรายร้ายแรงขึน้กบัตนเองได้ 
คนท่ี 6 สขุภาพร่างกาย และสขุภาพจิตเสีย  
คนท่ี 7 มีความก้าวร้าว หงดุหงิดง่าย ถ้าติดเลน่ตลอดแลการโดนห้ามไมใ่ห้เลน่ 
คนท่ี 8 ผู้ปกครองเป็นห่วง ถ้าเลน่จนติด 
คนท่ี 9 ผลการเรียนไมดี่ ไมส่นใจเรียน 
คนท่ี 10 เป็นมีโลกสว่นตวัสงู  
คนท่ี 11 ขาดความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี 
คนท่ี 12 ไมมี่เพ่ือน เพราะชอบอยูค่นเดียว 
ข้อสรุป ข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์ คือ เสี่ยงต่อการติดโทรศพัท์ และไม่สนใจคนรอบข้าง การ

เรียนต ่าลง สขุภาพกายและสขุภาพจิตแย่ มีความก้าวร้าว ท าให้ครอบครัวไม่อบอุ่น และ
อาจถกูลอ่ลวงให้เกิดการเส่ือมเสียช่ือเสียง และอาจเป็นอนัตรายร้ายแรงตอ่ครอบครัว  

 
กิจกรรมครัง้ที่ 6 “แชทแบบไหนให้มันเจ๋ง” 

กิจกรรม ครัง้ที่ 6 
ผู้วิจยัใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือว่า “แชทแบบไหนให้มนัเจ๋ง” เวลา 60 นาที มีจุดประสงค์

นกัเรียนสามรถบอกประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

ครูท ากิจกรรมเตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนเรียนครูแจกกระดาษชาร์ต 1 แผ่น 
ครูเปิดสื่อสนทนาออนไลน์ให้ให้นกัเรียนดแูละช่วยกนับอกถึงประโยชน์อินเทอร์เน็ตประเภทสนทนา
ออนไลน์ในสื่อท่ีดู ในลงในกระดาษชาร์ต ครูให้นกัเรียนช่วยกนัคิดบทบาทสมมตุิประโยชน์ของสื่อ
อินเทอร์เน็ตประเภทสนทนาออนไลน์สัน้ๆ โดยให้น าเสนอก่อนจะอภิปรายหวัข้อท่ีก าหนดให้ ของ
สื่ออินเทอร์เน็ตประเภทสนทนาออนไลน์ ของกลุม่ตนเองในกระดาษชาร์ต 
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นักเรียนน าเสนอ ประโยชน์ของส่ืออนิเทอร์เน็ตประเภทสนทนาออนไลน์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 19 ประโยชน์สื่อสนทนาออนไลน์ (1)  
นกัเรียนร่วมกนัคดิบทบาทสมมตใินประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์  

โดยมีเหตกุารณ์ท่ี 1 คือ การรีวิวสนิค้าออนไลน์และการสัง่สื่อของจากอนิเทอร์เน็ต 
 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  

 

 
 

ภาพประกอบ 20 ประโยชน์สื่อสนทนาออนไลน์ (2)  
 นกัเรียนร่วมกนัคดิบทบาทสมมตใินประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์  

 เหตกุารณ์ท่ี 2 คือ การได้คยุกบัครอบครัวท่ีอยูห่่างไกลกนัระหวา่งแมก่บัลกู 
 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
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จากการท่ีนกัเรียนได้น าเสนอ การใช้ประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์และให้นกัเรียน
อภิปรายผ่านบทบาทสมมติท่ีสร้างขึน้ นักเรียนได้ช่วยกันบอกประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์ 
ดงันี ้

ตาราง 15 การอภิปราย ประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์ 

นักเรียน ประโยชน์ของส่ือสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 1 สือ่สนทนาออนไลน์มีประโยชน์ในมากในการติดตอ่สื่อสารกบัคนท่ีอยูไ่กลกนั 
คนท่ี 2 สื่อสนทนาออนไลน์ใช้ประโยชน์ในการขายสนิค้าออนไลน์ได้และติดตอ่กนัครอบครัวท่ีอยู่

ไกลกนัได้ 
คนท่ี 3 ใช้ในการติดต่อในการเรียน การสง่เอกสารดว่นให้ทราบเร่ืองได้รวดเร็ว 
คนท่ี 4 สามารถประสานงานกบัหน่วยงานหรือเป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ได้ 
คนท่ี 5 บอกข้อมลูข่าวสารส าคญัได้อยา่งรวดเร็ว 
คนท่ี 6 ครอบครัวอบอุน่แม้อยูร่ะยะทางที่ไกลกนัสามารถติดต่อกนัได้สะดวก 
คนท่ี 7 สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีสนใจร่วมกนัได้ 
คนท่ี 8 สร้างรายได้ จากการค้าขายสิ่งของตา่งๆ ผา่นสื่อสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 9 ประหยดัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
คนท่ี 10 สร้างความผ่อนคลายในเวลาเครียด 
คนท่ี 11 สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือนและบคุคลอ่ืน 
คนท่ี 12 สะดวกสบาย เลน่ง่าย สร้างทกัษะการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ 
ข้อสรุป ประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์ คือ สามารถติดต่อกับบุคคลท่ีอยู่ไกลกันได้สะดวก มี

ความอบอุ่นกบัครอบท่ีครัวไม่ค่อยได้เจอกนั สามารถติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว สะดวก
ต่อการเรียนการศึกษา สามารถท าการค้าขายออนไลน์ได้ ประหยดัเวลา สร้างความผ่อน
คลาย และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือนและบคุคลอ่ืนได้ 
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กิจกรรมครัง้ที่ 7 “เร่ืองราวของเราชาวชอบเม้า” 
กิจกรรม ครัง้ที่ 7 

ผู้ วิจัยใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือว่า  “เร่ืองราวของเราชาวชอบเม้า” เวลา 60 นาที มี
จดุประสงค์นกัเรียนสามารถร่วมกนัสร้างโครงเร่ืองของละครสื่อสนทนาออนไลน์ได้  

ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 
ครูน ากิจกรรมสัมพันธ์ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสัง่  เพื่อให้เตรียมความพร้อมของ

นกัเรียนก่อนการเรียน ครูให้นกัเรียนช่วยกนัทบทวนทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ ท่ีได้เรียนมาแล้วร่วมกนั 
ครูให้นักเรียนล้อมวงกลมและชีแ้จงการสร้างโครงเร่ืองละครสื่อสนทนาออนไลน์ และสอบถาม
นักเรียนในการเขียนโครงเร่ืองในละครสื่ออินเทอร์เน็ตของเรา  ว่าจะเป็นอย่างไร ครูให้นักเรียน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดท าโครงเร่ืองของละครสื่อสนทนาออนไลน์  และช่วยกันจด
บนัทึกลงในกระดาษชาร์ต โดยครูให้ค าแนะน าปรึกษานกัเรียนช่วยกนัออกแบบโครงเร่ืองของละคร
สื่อสนทนาออนไลน์ลงในแผน่กระดาษชาร์ตร่วมกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 สร้างโครงเร่ืองร่วมกนั  
นกัเรียนร่วมกนัสร้างโครงเร่ืองของละครสือ่สนทนาออนไลน์ มีการปรึกษา 

และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัเป็นกลุม่ 
 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
 

จากการท่ีนักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการสร้างโครงเร่ืองของละครสื่อ
สนทนาออนไลน์นกัเรียนมีการแสดงความคิดเห็น ดงันี ้ 
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ตาราง 16 ความคดิเห็นในการสร้างโครงเร่ืองของละครสือ่สนทนาออนไลน์ 

นักเรียน ความคดิเหน็ในการสร้างโครงเร่ืองของละครส่ือสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 1 เราควรจะสร้างละครท่ีเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัการท่ีเราใช้โทรศพัท์หรือการติดคยุแชทใน

วยัรุ่น เพ่ือเป็นการเอาชีวิตของวยัเราท่ีชอบเลน่โทรศพัท์มาท าเป็นละคร” 
คนท่ี 2 เราควรจะมีข้อดีและข้อเสียในการใช้โทรศพัท์หรือการติดคยุแชทในละครด้วยจะได้เหน็

ภาพการใช้สื่อสนทนาออนไลน์ในหลายด้าน” 
คนท่ี 3 เราอาจต้องมีผลกระทบตอ่คนรอบข้างด้วย ครอบครัว โรงเรียน 
คนท่ี 4 เราน่าจะสร้างให้เป็นชีวิตประจ าวนัของเรา จะได้เข้าใจง่ายขึน้ 
คนท่ี 5 สร้างให้เหมาะสมกบัวยัของเรา 
คนท่ี 6 ไมต้่องยาวมาก เอาแตส่าระส าคญั  
คนท่ี 7 ต้องมีทัง้ข้อดีและไมดี่ของสื่อ และต้องเข้าใจง่าย 
คนท่ี 8 ตวัละครไมต้่องเยอะมาก จะวุน่วาย 
คนท่ี 9 เขียนแตส่าระส าคญัของเร่ือง ไม่ต้องยืดยาว 
คนท่ี 10 สดุท้ายก็ต้องมีเหตกุารณท่ีท าให้ต้องเปลี่ยนใจมาใช้สื่อสนทนาออนไลน์ท่ีถกูต้อง 
คนท่ี 11 มีข้อคิดเตือนใจ 
คนท่ี 12 ต้องมีเหตกุารณ์ท่ีเป็นสิ่งท่ีตวัละครคิดได้วา่จะกลบัตวัให้ดีขึน้ 
ข้อสรุป เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการติดโทรศพัท์ของนกัเรียนและควรมีข้อดีและข้อเสียในการใช้สื่อ

สนทนาออนไลน์ โครงเร่ืองไม่ยาวมากเข้าใจง่าย ให้เหมาะสมกบัวยั มีเหตกุารณ์ท่ีให้เกิด
จดุเปลี่ยนของละคร และมีข้อคิดท่ีดีในละครในบทสดุท้าย 

 
เม่ือได้ข้อคิดเห็นนกัเรียนใช้ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ 5 ขัน้ตอนแล้ว น ามาสร้างเป็นโครง

เร่ืองของละครเพ่ือการศกึษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ได้โครงเร่ืองดงันี ้
โครงเร่ือง 

ณ โรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง ท่ีก าลงัใกล้จะสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 เป็นเทอมสดุท้าย
ท่ีได้อยู่ในโรงเรียนแห่งนี ้เด็กนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ๊ิบ ส้ม และหน่อยเป็นเพื่อนสนิทกัน
และร่วมกนัท างานด้วยกนัเสมอ พกัหลงันีจ๊ิ้บไม่สนใจเรียนและไม่ใส่เพื่อนๆ เท่าไหร่ เพราะจ๊ิบได้
โทรศพัท์มาใหม่และจบัโทรศพัท์แทบทุกเวลา จ๊ิบคยุกบันนท์ท่ีเพิ่งรู้จกักนัทางเฟชบุ๊ค ตลอดเวลา
ทัง้ตอนเรียนและตอนกลบับ้านจนถึงตอนนอน แม่ของจ๊ิบซึ่งอยู่กบัจ๊ิบสองคนเป็นกงัวลอย่างมาก
และทะเลาะกนัเพราะจ๊ิบได้เปลี่ยนไป สนใจแต่กดโทรศพัท์ จ๊ิบคยุกบันนท์จนไว้ใจเม่ือนนท์หลอก
ล่อให้จ๊ิบใส่เสือ้ผ้าท่ีโป๊และให้เปิดกล้องคุย จึงได้บันทึกรูปภาพไว้ และไปเผยแพร่ เม่ือจ๊ิบไป
โรงเรียนและทราบข่าวว่ารูปของตนถูกเผยแพร่จากเพื่อนสนิททัง้สองจึงเสียใจ  และจ๊ิบถูกครูวนั
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เพ็ญเรียกพบเพื่ออบรมและหาทางแก้ไขพร้อมให้จ๊ิบปรับตวัใหม่ใช้สื่อโซเชียลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง และให้ไปขอโทษแม่ของตน แม่ให้อภยัจิ๊บและให้จ๊ิบใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์เพื่อเกิดผลดี
ตอ่ตนเอง 

กิจกรรมนีใ้ห้นกัเรียนมีการใช้กิจกรรมละครท่ีมีประเด็นสมัพนัธ์กบัชมุชน และครูและ
นกัเรียนมีสว่นร่วมกนัในละคร ในการแนะน าและให้ค าปรึกษา  
 
กิจกรรมครัง้ที่ 8 “ใครจะได้เป็นพระเอก นางเอกกันนะ” 

กิจกรรม ครัง้ที่ 8 
ผู้วิจยัใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือว่า “ใครจะได้เป็นพระเอก นางเอกกนันะ” เวลา 60 นาที มี

จดุประสงค์นกัเรียนสามารถร่วมกนัคดิลกัษณะตวัละครของละครสื่อสนทนาออนไลน์ได้   
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

ครูน ากิจกรรมสัมพันธ์ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าสัง่  เพื่อให้เตรียมความพร้อมของ
นกัเรียนก่อนการเรียน ครูซกัถามนกัเรียนคิดลกัษณะตวัละครของละครสื่อสนทนาออนไลน์ของเรา 
ว่าต้องมีลกัษณะอย่างไร ครูให้นกัเรียนร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการคิดลกัษณะตวัละครของ
ละครสื่อสนทนาออนไลน์ และช่วยกนัจดบนัทึกลงในกระดาษ โดยครูให้ค าแนะน าปรึกษานกัเรียน
ช่วยกนัคดิลกัษณะตวัละครของละครสื่อสนทนาออนไลน์ลงในแผน่กระดาษชาร์ตร่วมกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 สร้างตวัละครร่วมกนั 

นกัเรียนได้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการสร้างตวัละครของละคร 
สื่อสนทนาออนไลน์ และร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะตวัละครแตล่ะตวั 

 
ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
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จากการท่ีนักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการสร้างตัวละครของละครสื่อ
สนทนาออนไลน์ครูสอบถามนักเรียนถึงลกัษณะตวัละคร นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นสรุป 
ดงันี ้

ตาราง 17 ความคดิเห็นในการสร้างตวัละครของละครสื่อสนทนาออนไลน์ 

นักเรียน ความคดิเหน็ในการสร้างตัวละครของละครส่ือสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 1 เราควรจะสร้างตวัละครต้องมีคนท่ีติดโทรศพัท์ติดคยุแชท 
คนท่ี 2 น่าจะมี เพ่ือนท่ีเป็นเพ่ือนสนิทกนัและมีคนติดโทรศพัท์ไมค่ยุกบัเพ่ือนไมส่นใจเรียน 
คนท่ี 3 น่าจะมีผู้ปกครองด้วย พ่อหรือแม ่ในครอบครัว  
คนท่ี 4 มีคณุครูท่ีเป็นประจ าชัน้ หรือฝ่ายปกครอง 
คนท่ี 5 กลุม่เพ่ือนท่ีสนใจเรียน และไมส่นใจเรียน 
คนท่ี 6 มีพอ่แมด้่วย หรือตายาย ก็ได้ จะได้ ให้ตวัละครมีผลตอ่ครอบครัว 
คนท่ี 7 ตวัละครไมต้่องเยอะมาก  
คนท่ี 8 มีผู้ชายท่ีท าให้เกิดเร่ือง ท่ีเป็นคนมาลอ่ลวง 
คนท่ี 9 เพ่ือนไมต้่องเยอะมากเป็น แคก่ลุม่ๆ ก็พอ 
คนท่ี 10 ตวัละครไมต้่องเยอะมากเด๋ียวจะวุน่วายไป 
คนท่ี 11 มีตวัละครท่ีเป็นตวัเอก 1 คน ก็พอ คนอ่ืนๆ ก็ท าอยา่งอื่น 
คนท่ี 12 ตวัละครมี 5 – 6 คนก็พอ จะได้ไมเ่ยอะเกินไป 
ข้อสรุป สร้างตวัละครท่ีมีคนติดโทรศพัท์ และมีกลุ่มเพ่ือนท่ีดีและไม่ดี มีครอบครัว และมีครูประจ า

ชัน้คอยตกัเตือน มีผู้ชายไม่ดีท่ีเข้ามาล่อลวง ตวัละครมี 5 - 6 คน เพ่ือความสะดวกในการ
แสดง และไมม่ากเกินไป 

 
เม่ือได้ข้อคิดเห็นนกัเรียนใช้ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ น ามาสร้างเป็นตวัละครของละคร

เพื่อการศกึษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ได้ตวัละครดงันี ้
ตัวละคร 

ด.ญ จิบ๊  
เป็นเด็กนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ลกัษณะนิสยั ชอบอยู่ในโลกส่วนตวัใน

การเลน่โทรศพัท์ ไม่ใสใ่จในการเรียน เพื่อนๆ และแม่ท่ีอยูด้่วยกนั สองคน 
ด.ญ. ส้ม  

เป็นเพื่อนสนิทของจ๊ิบและหน่อย ลกัษณะนิสยั เป็นคนเรียนเก่ง มีน า้ใจช่วยเหลือ
เผ่ือแผ่เพ่ือนในการติวการบ้าน เรียบร้อยและเป็นระเบียบ  
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ด.ญ. หน่อย 
เป็นเพื่อนสนิทของจ๊ิบและส้ม ลกัษณะนิสยั เป็นคนเรียนปานกลาง ชอบกงัวลใน

การเรียนเสมอ และชอบให้ส้มช่วยติวการบ้านหรือทบทวนเวลาท่ีไม่เข้าใจเสมอ เป็นคนร่าเริง 
สนกุสนาน 

คุณครูวันเพญ็ 
เป็นครูประจ าชัน้ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ลกัษณะนิสยั มีความเป็นระเบียบและมี

ความเมตตากรุณาตอ่ศิษย์ คอยสัง่สอนตกัเตือน และสามารถให้ค าปรึกษาท่ีดีแก่ศิษย์ได้ดี  
แม่ของจิบ๊ 

ลักษณะนิสัย เรียบร้อย มีความรักและเป็นห่วงดูแลจ๊ิบมาตัง้แต่เด็กคนเดียว
เพราะ อยูก่บัจ๊ิบแคส่องคน มีความเมตตาเอาใสใ่สล่กูเป็นอยา่งดี  

นนท์  
เป็นผู้ชายท่ีจ๊ิบรู้จกัในโลกโซเชียล ลกัษณะนิสยั เป็นโรคจิต ท่ีชอบหลอกลวงเด็ก

นกัเรียนมาคยุด้วยและหลอกลอ่ให้แตง่ตวัโป๊ เพื่อจะถ่ายรูปเด็กไปเผยแพร่ 
นกัเรียนมีการใช้กิจกรรมละครท่ีมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อสอดแทรกกิจกรรม ครูและ

นกัเรียนมีสว่นร่วมการจดัท าตวัละครในละคร และมีการวิพากษ์วิจารณ์หาข้อสรุปท่ีดีร่วมกนั  
 
กิจกรรมครัง้ที่ 9 “ฉากแสนสวยของเรา” 

กิจกรรม ครัง้ที่ 9 
ผู้วิจยัใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือวา่ “ฉากแสนสวยของเรา” เวลา 60 นาที มีจดุประสงค์

นกัเรียนสามารถร่วมกนัคดิฉากในการแสดงละครได้ 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

ครูน ากิจกรรมสมัพนัธ์ให้นกัเรียน เพื่อให้เตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนการ
เรียน ครูให้นกัเรียนช่วยกนัทบทวนลกัษณะตวัละครพร้อมกบัครู และให้นกัเรียนล้อมวงกลมและ
บอกถึงการคิดฉากท่ีมีในละครสื่อสนทนาออนไลน์ของเรา ว่าต้องมีลกัษณะอย่างไร ครูให้นกัเรียน
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการคิดฉากท่ีมีในของละครสื่อสนทนาออนไลน์ และช่วยกนัจดบนัทึก
ลงในกระดาษ โดยครูให้ค าแนะน าปรึกษา นกัเรียนช่วยกนัคิดฉากท่ีมีในละครสื่อสนทนาออนไลน์
ลงในแผน่กระดาษชาร์ตร่วมกนั 
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ภาพประกอบ 23 ฉากแสนสวย 

นกัเรียนได้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการสร้างฉากของละครสื่อสนทนาออนไลน์ 

 
ท่ีมา: นชุนาฏ  ร่ืนสขุ (2560)  
 

จากการท่ีนกัเรียนได้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการสร้างฉากของละครสื่อสนทนา
ออนไลน์ครูสอบถามนกัเรียนถึงลกัษณะตวัละคร นกัเรียนมีการแสดงความคิดเห็นสรุป ดงันี ้

ตาราง 18 ความคดิเห็นในการสร้างฉากของละครสื่อสนทนาออนไลน์ 

นักเรียน ความคดิเหน็ในการสร้างฉากของละครส่ือสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 1 ควรมีฉากโรงเรียนหรือห้องเรียน เพราะเรามีเหตกุารณ์ในโรงเรียน 
คนท่ี 2 มีฉากท่ีบ้านด้วย เพราะเราต้องมีครอบครัวท่ี ไม่ถกูลกูสนใจ 
คนท่ี 3 ห้องพกัครูคอยเรียกนกัเรียนไปตกัเตือน ตอนท าความผิด เพราะเรามีคณุครูประจ าชัน้ 
คนท่ี 4 มีฉากในบ้านท่ีต้องโดนลอ่ลว่งด้วย อาจจะเป็นห้องนอน 
คนท่ี 5 มีฉากในโรงเรียนเป็นห้องเรียน ไมต้่องท าด้านนอกห้อง  
คนท่ี 6 ฉากในห้องเรียนใช้เป็นโต๊ะเก้าอี ้นกัเรียน มีกระดานก็พอ 
คนท่ี 7 ฉากท่ีบ้านก็ควรเป็นแคใ่นบ้าน ห้องใดห้องหนึง่ 
คนท่ี 8 มีฉากท่ีต้องไปพบครูควรจะเป็นห้องพกัครู 
คนท่ี 9 ฉากไมต้่องเยอะมากเอาแตส่ าคญัๆ จะได้ไมต้่องท าเยอะ 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

นักเรียน ความคดิเหน็ในการสร้างฉากของละครส่ือสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 10 มีฉากห้องนอนด้วยตอนท่ีตวัละครไปคยุโทรศพัท์ปิดห้องคนเดียว 
คนท่ี 11 เรามีแคป่ระมาณ 4 ฉากก็พอ ตอนส าคญัๆ  
คนท่ี 12 ฉากท่ีบ้านเป็น 2 ฉากได้ ห้องกินข้าว ตอนเจอแม ่กบั ห้องนอน  
ข้อสรุป ควรมีฉากประมาณ 4 ฉากตามความส าคญั ของเร่ือง คือ ห้องเรียน ห้องพกัครู ที่บ้าน และ

ห้องนอน  

 
เม่ือได้ข้อคิดเห็นนกัเรียนใช้ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ และโครงเร่ืองและลกัษณะตวัละคร

ของละครเพื่อการศกึษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต มาใช้ในการคดิฉากท่ีได้ดงันี ้
ฉากที่ 1 ห้องเรียน  ห้องเรียน ฉากที่ 2 บ้านจิบ๊ 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 ฉากห้องเรียน 
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ภาพประกอบ 25 ฉากบ้านจ๊ิบ 
 
ท่ีมา : นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)  
 
ฉากที่ 3 ห้องนอน ฉากที่ 4 ห้องพักครู 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 ฉากห้องนอน 
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ภาพประกอบ 27 ฉากห้องพกัครู 
 

ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)   
 

นกัเรียนมีการใช้กิจกรรมละครท่ีมีทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อสอดแทรกในกิจกรรม ครูและ
นกัเรียนมีส่วนร่วมการจัดท าฉากในละคร และมีการวิพากษ์วิจารณ์หาข้อสรุปท่ีดีร่วมกันในการ
เลือกฉากตามความเหมาะสมของโครงเร่ือง 
 
กิจกรรมครัง้ที่ 10 “ฉันและเธอจะพูดยังไงกันดนีะ” 

กิจกรรม ครัง้ที่ 10 
ผู้ วิจัยใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือว่า “ฉันและเธอจะพูดยังไงกันดีนะ” เวลา 60 นาที มี

จดุประสงค์นกัเรียนสามารถร่วมกนัคดิบทสนทนาของละครสื่อสนทนาออนไลน์ได้ 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

ครูน ากิจกรรมสมัพนัธ์ให้นักเรียน เพิ่มความสามคัคี เพื่อให้เตรียมความพร้อมของ
นกัเรียนก่อนการเรียนครูให้นักเรียนช่วยกันทบทวนฉากท่ีเราได้ช่วยกันคิดว่ามีอะไรบ้าง  และให้
นกัเรียนล้อมวงกลม ครูซกัถามนกัเรียนครูซกัถามนกัเรียนคิดบทสนทนาละครสื่อสนทนาออนไลน์
ของเรา วา่ต้องมีลกัษณะอยา่งไร  

 ครูให้นกัเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการคิดบทสนทนาของละครสื่อสนทนา
ออนไลน์ และช่วยกันจดบนัทึกลงในกระดาษ โดยครูให้ค าแนะน าปรึกษา นกัเรียนช่วยกนัคิดบท
สนทนาในละครสื่อสนทนาออนไลน์ลงในแผน่กระดาษชาร์ตร่วมกนั 
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ภาพประกอบ 28 คิดบทสนทนา  
นกัเรียนได้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการสร้างบทสนทนาของละครสื่อสนทนาออนไลน์ 

 และช่วยกนัหาข้อสรุปในการคดิร่วมกนั 

 
 ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560)   
 

จากการท่ีนกัเรียนได้ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการสร้างบทสนทนาของละครสื่อ
สนทนาออนไลน์ครูสอบถามนกัเรียนถึงลกัษณะบทละคร นักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นสรุป 
ดงันี ้

ตาราง 19 ความคดิเห็นในการสร้างบทสนทนาของละครสื่อสนทนาออนไลน์ 

นักเรียน ความคดิเหน็ในการสร้างบทสนทนาของละครส่ือสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 1 บทพดูเข้าใจง่ายๆ ใช้ภาษาท่ีใช้ในปัจจบุนั ท่ีใช้ประจ าวนัจะได้ง่ายตอ่การจ า 
คนท่ี 2 บทพดูไมต้่องยาวมาก ควรอยูใ่นความพอดี 
คนท่ี 3 ใช้ภาษาท่ีเราพดูปกติ ไม่ต้องหยาบคาย 
คนท่ี 4 ต้องดลูกัษณะของตวัละครด้วยวา่ ค าพดูควรเป็นตามบคุลิกของตวัละคร 
คนท่ี 5 ไมพ่ดูซ า้ซาก ซ า้ค าหลายครัง้ 
คนท่ี 6 ค าพดูเข้าใจง่ายๆ เหมาะสมกบัตวัละคร 
คนท่ี 7 ต้องค านงึถงึผู้พดู ไมค่วรยาวเกินไป 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

นักเรียน ความคดิเหน็ในการสร้างบทสนทนาของละครส่ือสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 8 คนฟังเข้าใจง่าย ไมว่กวน 
คนท่ี 9 บทพดูเหมาะสมกบัวยัของตวัละคร 
คนท่ี 10 บทพดูต้องเหมาะสมกบับคุลิกของตวัละคร 
คนท่ี 11 เข้าใจง่าย ไมเ่ยอะมาก เหมาะสมกบัตวัละคร 
คนท่ี 12 ภาษาเหมาะสมกบัวยัของตวัละคร ไมว่กวาน เข้าใจง่าย 
ข้อสรุป บทสนทนามีความเข้าใจง่าย ไม่ยืดยาว ภาษาท่ีใช้ให้เหมาะสมกบัวยัและบุคลิกตวัละคร 

ไมต้่องมีค าพดูหยาบคาย ค าพดูไมซ่ า้ซาก 

 
เม่ือได้ข้อคิดเห็นนกัเรียนใช้ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ และโครงเร่ืองและลกัษณะตวัละคร 

ฉาก ของละครเพื่อการศกึษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต มาใช้ในการคิดบทละครท่ี
ได้ดงันี ้

บทละครเร่ือง “ชิคแชทมันมัน รู้ไม่ทนัอันตราย ” 
ฉากที่ 1 ห้องเรียน 

ณ โรงเรียนประถมแห่งหนึ่ง ซึ่งใกล้จะถึงเวลาสอบปลายภาคเรียนท่ี 2 ห้องของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี6 ก็จบักลุม่คยุกนัเร่ืองการสอบและการเรียนตอ่ในมหาวิทยาลยัตา่งๆ  
ส้ม : หน่อยน่ีก็ใกล้จะสอบปลายภาคเรียนสดุท้ายแล้ว เธอยงัไม่เข้าใจวิชาไหนไหม เราจะได้ช่วย

ทบทวนให้ไง 
หน่อย: เรากงัวลวิชาคณิตมากเลย ไม่ถนดัไม่เคยจะเข้าหวั (หวัเราะร่าเริงและทบุหวัตวัเอง)  
ส้ม: (ยิม้น้อยๆ) เอาน่าเดี๋ยวเราช่วย เอ้อ แล้วจิ๊บละ่เป็นไงบ้าง (ส้มหนัไปถามจิ๊บ)  
จิบ๊: .................. (จ๊บเลน่โทรศพัท์และไม่ได้ฟังท่ีเพื่อนคยุกนั)  
หน่อย: (สะกิดจ๊ิบและตะโกนใสห่)ู ยยัจิ๊บ!!!!!!  
จิบ๊: (จ๊ิบสะดุ้งตกใจและร้องวา่) ว้าย!! อะไรเน่ีย ท าไมต้องตะโกน 
ส้ม: ก็จ๊ิบมวัแตเ่ลน่โทรศพัท์ไม่ฟังท่ีพวกเราพดูเลย ก าลงัห่วงเร่ืองสอบกนัอยู่ 
จิบ๊: ขอโทษทีๆ มวัแตเ่ลน่โทรศพัท์น่ะ เพิ่งได้มาใหม ่(จ๊ิบอวดโทรศพัท์)  
หน่อย:จ้าๆ อวดพอรึยงั วา่แตว่า่ เลน่อะไรจนเพลนิขนาดนัน้ละ่  
จิบ๊: ก็คยุกบัพี่นนท์น่ะเพิ่งรู้จกักนัทางเฟช เค้าคยุสนกุดีน่ะ (จ๊ิบยิม้เขินอาย)  
ส้ม: แล้วเค้าเป็นใคร ท างานอะไร หรือวา่เรียนอยูท่ี่ไหนละ่  
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จิบ๊ : แหมส้ม เราก็คยุเล่นๆ เฉยๆ ไม่เห็นต้องรู้อะไรขนาดนัน้เลย แล้วพี่เค้าก็ดไูม่มีพิษภยัอะไร อีก
อยา่งเพราะชัน้สวยมาก (หวัเราะมัน่ใจ)  

หน่อย : จ้าๆ ๆ แม่คนเนือ้หอม สวยจริงๆ (หน่อยพูดเสียงกะแนะกะแหน่) และอย่ามวัคยุจนลืม
ทบทวนก่อนสอบละ่  

จิบ๊ : จ้าๆ ๆ คณุแม่หน่อย (จ๊ิบหยอกล้อ) และหนัไปคยุแชทเฟชกบันนท์ตอ่ 
ส้ม : น่ีๆ หยดุคยุได้แล้วครูวนัเพ็ญมาแล้ (ส้มบอกท าความเคารพ) นกัเรียนท าความเคารพ 
นักเรียนทัง้ห้อง : สวสัดีคะ่ คณุครู 
ครูวันเพ็ญ : นักเรียนทุกคนคงจะทราบดีแล้วว่าเราใกล้จะสอบ ขอให้นักเรียนตัง้ใจเรียนและ

ทบทวนสิ่งท่ีไม่เข้าใจ ถ้ามีปัญหาไม่เข้าใจอะไร ปรึกษาครูได้นะคะ (ครูมองไปท่ีจ๊ิบท่ีก าลงั
เล่นโทรศพัท์ไม่สนใจและเรียกจ๊ิบ) น่ีจ๊ิบ เธอได้ฟังครูบ้างไหมเน่ีย มวัเล่นโทรศพัท์ ถ้าเห็นอีก
ครัง้จะยดึนะ ครูบอกไม่ให้เลน่ในเวลาเรียนนะ 

จิบ๊ : (สะดุ้งตกใจ) คะ่ครู ขอโทษคะ่ (จ๊ิบเก็บโทรศพัท์ใสก่ระเป๋าเสือ้นกัเรียนและท าหน้าเจือนๆ)  
ครูวันเพญ็ : อะ่ นกัเรียน งัน้มาเร่ิมเรียนกนัเลยดีกวา่นะคะ 
  ส้มและหน่อยหนัไปมองจิ๊บด้วยสายตาต าหนิและหนักลบัมาสนใจเรียนตอ่ไป  
 

ฉากที่ 2 บ้านจิบ๊ 
จ๊ิบกลบัมาจากโรงเรียน แล้วเดินเข้าบ้านแต่มือก็ยงักดโทรศพัท์ไปด้วย และเดิน

ไปทกัแมข่องตนโดยไม่มองหน้า 
จิบ๊ : แม่กลบัมาละนะ  
แม่: จ๊ิบหิวรึยงัมากินข้าวมาๆ แม่เตรียมกบัข้าวไว้ให้แล้ว 
จิบ๊ : ไม่อ่ะแม ่ยงัไมห่ิว จ๊ิบจะขึน้ห้องไปท างานละนะ 
แม่ : ถ้าอยา่งนัน้ก็เอาข้าวไปกินด้วยแล้วกนันะ 
จิบ๊ : (ตอบอยา่งไมใ่สใ่จ) อืมๆ  
แม่ : เดี๋ยวจ๊ิบ (แม่จับมือท่ีถือโทรศัพท์ของจ๊ิบ) หยุดเล่นสักทีเถอะ อ่านหนังสือสอบบทบทวน

บทเรียนนะลกู เอาโทรศพัท์มาฝากแม่เถอะ 
จิ๊บ: (สบดัมือแม่ออกอย่างแรงและโมโห) แม่!!! มนัเร่ืองของจ๊ิบ เป็นอะไรนกัหนากบัโทรศพัท์เน่ีย 

อยา่มายุง่ได้ไหม 
แม่: (เงียบ.....) จ๊ิบ..... 
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  จ๊ิบเดินไปห้องนอนของตนเองโดยไม่สนใจ แม่มองตามเสียใจท่ีจ๊ิบท าแบบนีแ้ละ เป็นห่วงจ๊ิบ
เพราะจิ๊บตดิโทรศพัท์จนไมเ่หมือนเดิมและไมใ่สใ่จอะไรเลย 

 
ฉากที่ 3 ห้องนอน 

จ๊ิบคยุแชทกับนนท์ตลอดเวลาและจนดึกดืนโดยท่ีรู้จกักันได้ไม่นานและจ๊ิบก็ไม่
เคยถามเร่ืองราวเก่ียวกบัตวัของนนท์เลย  
นนท์ : จ๊ิบเราก็คุยกันมาสักพักละ ยังไม่เคยเห็นหน้าจ๊ิบแบบจริงๆ เลยไม่รู้ว่าจะน่ารักแค่ไหน 

อยากเห็นหน้าจงั เราเปิดกล้องคยุกนัไหม (น า้เสียงออดอ้อน)  
จิบ๊ : ดกึแล้วนะพี่นนท์ จ๊ิบยงัไม่ได้อาบน า้เลย ชดุนกัเรียนก็ถอดแล้ว ตอนนีไ้ม่เรียบร้อยเลย ไว้วนั

หลงัเถอะนะพี่นนท์ 
นนท์ : จ๊ิบ ไม่เห็นเป็นไรเลย ก็เปิดดแูปปเดียวเอง นะๆ ๆ ๆ น้องจิ๊บสดุสวย น่ารักมากๆ ๆ  
จิบ๊ : จะดีเหรอคะพ่ีนนท์ มนัไมด่ีมัง้คะ 
นนท์ : ดีสิเราจะได้เห็นหน้ากนัไง เอาเถอะๆ นิดเดียวๆ  
  จ๊ิบใจอ่อน จึงไม่เอาเสือ้คลุมมาใส่ไว้ แทนผ้าขนหนูท่ีใส่เตรียมอาบน า้ และตกลงท าตามท่ี

นนท์ ขอร้อง 
จิบ๊ : เปิดกล้องก็ได้คะ่ (จ๊ิบเปิดกล้อง)  
นนท์ : โห้จ๊ิบ น่ารักจงัเลย นัน่เราเสือ้มาใสค่ลมุเหรอครับ 
จิบ๊ : ใช่คะ่ จ๊ิบใสผ้่าขนหน ูเตรียมจะอาบน า้คะ่ งัน้จิ๊บไปอาบน า้ก่อนนะคะ 
นนท์ : พี่ไมเ่ช่ือหรอก ไหนๆ ขอดขู้างในนิดนงึหน่อยสิ วา่จะอาบน า้จริงรึเปลา่ รึวา่ยงัใสช่ดุนกัเรียน

อยู ่
จิบ๊ : จ๊ิบไม่ได้โกหกนะคะพี่นนท์ จ๊ิบจะอาบน า้แล้ว งัน้แคนี่ก้่อนนะคะ 
นนท์ : จ๊ิบไม่อยากจะคยุกบัพี่เลยโกหกวา่จะไปอาบน า้ใช่ไหม 
จิบ๊ : ป่าวนะคะพี่นนท์ จ๊ิบจะอาบน า้จริงๆ  
นนท์ : พี่ไมเ่ช่ือ งัน้ลองเปิดเสือ้คลมุให้ดหูน่อย ไม่อย่างนัน้พี่ไม่เช่ือและจะไมค่ยุด้วยอีก 
จิบ๊ : อยา่แบบนีส้พิี่นนท์ (จ๊ิบท าหน้าคดิลงัเล)  
นนท์ : วางละนะ  
จิบ๊ : ก็ได้ๆ คะ่  
  จ๊ิบเปิดเสือ้คลมุออกและเห็นเป็นการนุ่งกระโจมออก 
นนท์ : จะอาบน า้จริงๆ ด้วยน่ี  
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จิบ๊ :ก็ใช่สิพ่ีนนท์ จ๊ิบไปอาบน า้นอนละนะคะ  
นนท์: ครับผม วางละนะ 
  จ๊ิบยิม้น้อยยิอ้มใหญ่ไปอาบน า้ ด้วยการคยุท่ีสนกุและไม่เคยคยุกบัใครแบบนีม้าก่อน 
 

ฉากที่ 4 ห้องเรียน 
จ๊ิบตื่นสายเพราะนอนดึกและคยุกบันนท์ ท าให้มาท่ีห้องเรียนสาย แต่คณุครูยงั

ไม่ได้เข้าสอน ในห้องเรียนมีนกัเรียนจบักลุม่กนัดโูทรศพัท์ และเม่ือจ๊ิบเดินเข้ามาก็มีสายตาแปลกๆ 
จากเพื่อนๆ ในห้อง จ๊ิบจงึเดนิไปหา ส้มและหน่อย  
จิบ๊ : น่ีพวกเธอท าไมคนอ่ืนมองเราแปลกๆ อะ่  
  หน่อยจงูมือจิ๊บออกมาให้ห่างจากนกัเรียนกลุม่นัน้และเปิดโทรศพัท์ให้จ๊ิบดู 
หน่อย : จ๊ิบน่ีเธอใช่ไหม ในรูปนีอ้ะ่ 
  จ๊ิบหยิบโทรศพัท์จากหน่อยมาดแูละท าหน้าตกใจสดุขีด 
ส้ม : ใช่ใช่ไหมจิ๊บ ท าไมเป็นแบบนีไ้ปได้ 
  จ๊ิบร้องไห้โฮ เพราะอายท่ีรูปของตนเองถกูเผยแพร่ออกไป 
จิบ๊ : ต้องเป็นพี่นนท์แน่ๆ เค้าให้เราท าแบบนี ้เราไม่คิดวา่จะเป็นแบบนีเ้ลย ฮ่ือๆ (จ๊ิบร้องไห้หนกั)  
  ส้มและหน่อยปลอบจ๊ิบอยู่ ก็นกัเรียนคนหนึ่งเดินมาตามให้จ๊ิบและเพื่อนๆ ในห้องไปพบครูวนั

เพ็ญท่ีห้องพกัครู 
  ทกุคนเลยเดนิตามไปเพราะ ครูวนัเพ็ญต้องรู้เร่ืองนีแ้ล้ว 

 
ฉากที่ 5 ห้องพักครู 

จ๊ิบเลา่เร่ืองทกุอยา่งให้ครูวนัเพ็ญฟังทัง้หมด และร้องไห้เสียใจในการกระท าครัง้นี ้
และครูสัง่ให้เพื่อนๆ ท่ีมีรูปของจ๊ิบลบออกทนัท่ี ถ้าไมอ่ยา่งนัน้จะด าเนินคดีตามกฎหมาย  
จิบ๊: ครูคะ หนคูวรท าอยา่งไรดีคะ หนกูลวัแมต้่องตีจ๊ิบแน่ถ้ารู้เร่ืองนี ้
ครูวันเพ็ญ : จ๊ิบแม่ของเราน่ะ โทรมาหาครูอยู่เสมอ ตอนจ๊ิบเปลี่ยนไป ไม่สนใจเรียนและคนรอบ
ข้างเลย แม่เค้าเป็นห่วงจ๊ิบมากนะ เพราะน่ีมันเทอมสุดท้ายแล้วด้วย แม่ฝากครูให้ช่วยดูแลจ๊ิบ
ตลอดนะ 
จิบ๊ : หรอคะครู จ๊ิบท าแย่ๆ  กบัแม่มากเลยคะ่ (ร้องไห้)  
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ครูวันเพ็ญ : จ๊ิบและทกุคนในห้องฟังครูนะ การท่ีเราสงัคมออนไลน์มนัไม่ผิดหรอก มนัมีประโยชน์
หลายอย่างส าหรับคนท่ีรู้จกัมนัจริงๆ อยู่ท่ีเราจะเลืกใช้ในทางไหนมากกว่า ถ้าเราใช้ในการเรียน 
เราจะใช้อะไรได้บ้าง ส้ม ตอบครูส ิ
ส้ม : หาข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะ และสามารถติดต่อกับคุณครูและ
เพื่อนๆ ได้เวลาท่ีไม่เข้าใจการบ้านหรือวา่การลาป่วยของเพื่อนๆ คะ่ 
ครูวันเพญ็: ดีมากนัน่ถกูต้อง แล้วมีอะไรอีกไหม หน่อยตอบซิ 
หน่อย: สามารถขายสิ่งของได้ด้วยค่ะ แบบไม่ต้องมีหน้าร้านค้า แต่ขายของออนไลน์ได้ พี่สาว
หน่อยก็ขายอยูค่ะ่ 
ครูวันเพญ็ : นัน่ก็ใช้ประโยชน์ได้ดีท่ีเดียว จ๊ิบละ่จากเร่ืองท่ีเกิดขึน้ คิดว่าเป็นบทเรียนเร่ืองอะไร 
จิ๊บ : เร่ืองการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ท่ีไม่ได้มีประโยชน์ แถมมีโทษด้วยค่ะ ท าให้รู้ว่าโลกออนไลน์ก็
น่ากลวัมากๆ เกิดเร่ืองได้แม้ไม่ต้องเจอหน้ากนั ก็ท าให้เราเสียหายได้ จ๊ิบจะไม่เช่ือคนง่ายและเล่น
โซเชียลท่ีไม่เกอดประโยชน์อีกแล้วคะ่ 
ครูวันเพ็ญ  : ดีแล้วจ่ะ ขอให้ทุกคน ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ให้มากท่ีสุด ละใช้อย่างมี
วิจารณญาณด้วยนะ 
  เราอยู่ในศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวทนัเทคโนโลยี และรู้เท่าทนัเทคโนโลยีด้วย เพื่อตวัเราเองและ

สงัคมนะ 
  คะ่ครู นกัเรียนทัง้ตอบพร้อมกนั  
  สว่นเร่ืองผู้ชายท่ีเผยแพร่ เดี๋ยวครูจะไปปรึกษาคณุต ารวจให้นะจ๊ิบไมต้่องเป็นห่วง เย็นรีบกลบั

บ้านไปขอโทษแมเ่ขาซะนะ 
จิบ๊ : คะ่ครู ขอบพระคณุคณุครูมากนะคะ 
  เม่ือถึงตอนเย็นนกัเรียนแยกย้ายกลบับ้านกนั จ๊ิบรีบกลบับ้าน 
 

ฉากที่ 6 บ้านจิบ๊ 
จ๊ิบกลบัมาถึงบ้านและเค้าไปทกัทายแม่ซึ่งอยู่ท่ีเดิมทุกวนัพร้อมอาหารเย็นท่ีจ๊ิบ

ไม่ได้กินข้าวกบัแม่นานแล้ว 
จิบ๊ : แม่จ๊ิบกลบัมาแล้วจ่ะ 
แม่ : มากินข้าวกนัลกู วนันีมี้ของโปรดของลกูเลยนะ  
จิบ๊ : เอิ่ม... คือ.... วา่.... (จ๊ิบจะเลา่เร่ืองราวให้แม่ฟัง)  
แม่ : แม่รู้เร่ืองแล้วละ่  
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จิบ๊ : แม ่จ๊ิบขอโทษนะ จ๊ิบจะไม่ท าแบบนีอี้กแล้ว  
  จ๊ิบขอโทษแมแ่ละกอดแมไ่ว้ 
แม่ : จ่ะๆ พอละๆ กินข้าวกนัดีกวา่ แม่หิวแล้ว (แม่ยิม้ๆ)  
จิบ๊ : จ๊ิบรักแมน่ะ แม่รักจิ๊บไหม 
แม่ : เรามีกนัอยู ่2 คนไมรั่กจิ๊บจะให้ไปรักใครละ่  
  จ๊ิบและแม ่กินข้าวด้วยกนัอยา่งมีความสขุ แหมือนเดมิท่ีอยา่งที่เคยเป็นมา  
 

..............จบ.............. 
 

นกัเรียนมีการใช้กิจกรรมละครท่ีมีทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อสอดแทรกในกิจกรรม ครูและ
นกัเรียนมีส่วนร่วมการจัดท าฉากในละคร และมีการวิพากษ์วิจารณ์หาข้อสรุปท่ีดีร่วมกันในการ
เลือกภาษาท่ีใช้กบัตวัละคร การพดูและให้ตรงกบับคุลิก ตามความเหมาะสมลกัษณะตวัละคร 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 11 “มามาลองซ้อมละครกัน” 

กิจกรรม ครัง้ที่ 11 
ผู้วิจยัใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือว่า “มามาลองซ้อมละครกนั” เวลา 60 นาที มีจดุประสงค์

นกัเรียนสามารถร่วมกนัซ้อมการในการน าเสนอละครสื่อสนทนาออนไลน์ได้ 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

ครูน ากิจกรรมสมัพนัธ์ เพิ่มความสามคัคี เพื่อให้เตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อน
การซ้อมการแสดงและให้นกัเรียนช่วยกนัทบทวนในการบทสนทนาของละครอีกครัง้ครูให้นกัเรียน 
ด าเนินการในการฝึกซ้อมการแสดงละครสื่อสนทนาออนไลน์ของเรา ตามขัน้ตอนนกัเรียนร่วมกนั
ฝึกซ้อมตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมาย ตามล าดบัเร่ือง 
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ภาพประกอบ 29 ซ้อมละคร (1) 
  

 
 

ภาพประกอบ 30 ซ้อมละคร (2) 
 

ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560) เป็นการซ้อมบทละครตามท่ีตนเองได้รับบทบาทและช่วยกนั
คิดแก้ไขปัญหาในการแสดงร่วมกนั 

 
จากการท่ีนักเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการซ้อมของละครสื่อสนทนา

ออนไลน์ครูสอบถามนกัเรียนถึงข้อแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมและอปุสรรคในการซ้อม นกัเรียนมี
การแสดงความคดิเห็น ดงันี ้
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ตาราง 20 ความคดิเห็นในการซ้อมของละครส่ือสนทนาออนไลน์ 

นักเรียน ความคดิเหน็ในการซ้อมของละครส่ือสนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 1 การจ าบทยงัไม่คอ่ยคลอ่ง ควรจ าบทของตวัเองให้แมน่ย ากวา่นี ้
คนท่ี 2 การพดูยงัไมไ่ด้ความรู้สกึ แสดงอารมณ์ให้มากกวา่นี ้
คนท่ี 3 การเข้าออกของแตล่ะฉากต้องจ าให้ได้ วา่ใครออกจากฝ่ังไหนบ้าง 
คนท่ี 4 ค าพดูไมต่อ่เน่ืองกนั ท าให้เกิดการสะดดุของค าพดู 
คนท่ี 5 อารมณ์ยงัท าได้ไมดี่ มีการหวัเราะขณะพดู 
คนท่ี 6 ต้องมีสมาธิมากกวา่นี ้จะจ าบทให้แมน่ย า 
คนท่ี 7 ต้องมีความตอ่เน่ืองของแตล่ะฉาก 
คนท่ี 8 จ าบทไมค่อ่ยได้ และต้องพฒันาอารมณ์ในการแสดง 
คนท่ี 9 การเข้าออกแตล่ะฉากไมค่อ่ยตอ่เน่ือง 
คนท่ี 10 เวลาพดูต้องมองหน้ากนัและไมย่ิม้หวัเราะตอนท่ีไมใ่ช่อารมณ์ของฉากนัน้ๆ  
คนท่ี 11 ต้องมีสมาธิและต้องจ าบทให้ได้ 
คนท่ี 12 ไมพ่ดูคยุเลน่ขณะที่เพื่อนซ้อมอยู ่ 
ข้อสรุป ต้องจ าบทให้แม่นย าและมีอารมณ์ร่วมกบัผู้แสดงคนอ่ืนและอารมณ์ในบทบาทของตนเอง 

มีสมาธิ จ าการเข้าออกระหวา่งฉากให้ได้ และไมพ่ดูคยุขณะท่ีเพ่ือนแสดง 

 
เม่ือได้ข้อคิดเห็นนกัเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีได้เสนอแนะไว้ คือเร่ืองของการจ าบท

ละครให้แม่นย า และการแสดงสีหน้าอารมณ์ของตวัละคร การเข้าออกของแตล่ะฉาก และท่าทางท่ี
เป็นบคุลิกของตวัละคร นกัเรียนจงึด าเนินการซ้อมและแก้ไขแตล่ะจดุ เพื่อให้เกิดความสมบรูณ์ของ
นักแสดงและเร่ืองท่ีจะแสดง ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในละคร และมีการวิพากษ์วิจารณ์หา
ข้อสรุปท่ีดีร่วมกนั 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 12 “มาเล่นกันเถอะๆ ” 

กิจกรรม ครัง้ที่ 12 
ผู้ วิจัยใช้แผนกิจกรรมท่ีช่ือว่า “มาเล่นกันเถอะๆ ” เวลา 60 นาที มีจุดประสงค์

นกัเรียนสามารถร่วมกนัน าเสนอละครสื่อสนทนาออนไลน์ได้ 
ขัน้ตอนการด าเนินกิจกรรม 

ครูน ากิจกรรมสมัพนัธ์ เพิ่มความสามคัคี ครูน ากิจกรรมสมัพนัธ์ เพิ่มความสามคัคี 
เพื่อให้เตรียมความพร้อมของนกัเรียนก่อนการแสดง และให้นกัเรียนช่วยกนัทบทวนการแสดงของ
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ตนเองและส ารวจความเรียบร้อยของตนเอง ครูให้นกัเรียนล้อมวงกลมท ากิจกรรมสร้างก าลงัใจใน
กลุม่การแสดง นกัเรียนพดูเกร่ินน าเก่ียวกบัการแสดงละครสื่ออินเทอร์เน็ต และเร่ิมการน าเสนอการ
แสดงละครสื่ออินเทอร์เน็ตของเรา 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 แสดงละคร (1) 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 แสดงละคร (2) 
 

ท่ีมา: นชุนาฏ ร่ืนสขุ (2560) การท่ีนกัเรียนได้ร่วมกนัแสดงละครสื่อสนทนาออนไลน์ เร่ือง 
“ชิคแชทมนัมนั รู้ไม่ทนัอนัตราย” ท่ีร่วมกนัน าเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการติดสื่อสนทนาออนไลน์
ของวยัรุ่น 
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จากการท่ีนักเรียนได้ร่วมกันแสดงละครสื่อสนทนาออนไลน์  เรียบร้อยแล้ว ครู
สอบถามถึงการรู้เท่าทนัสื่อในละคร มีอะไรบ้าง นกัเรียนมีการตอบค าถามไปในทางท่ีสอดคล้องกบั
การรู้เท่าทนัสื่อ ดงันี ้

ตาราง 21 การตอบค าถามไปในทางท่ีสอดคล้องกบัการรู้เท่าทนัสื่อ 

นักเรียน การตอบค าถามไปในทางที่สอดคล้องกับการรู้เท่าทันส่ือ 
คนท่ี 1 การรับรู้สื่อจากการมองเหน็และการได้ยิน ในเร่ืองของการใช้สื่อสนทนาออนไลน์ แบบพิมพ์

และแบบเหน็หน้า” 
คนท่ี 2 การรับรู้สื่อในมิติการรับสื่อ หแูละตา คือการพดูคยุกบัเพ่ือนการสร้างปฏิสมัพนัธ์กนั 
คนท่ี 3 การเข้าใจสื่อในรูปแบบการใช้งานของสื่อสนทนาออนไลน์  
คนท่ี 4 ในละครใช้ประโยชน์สื่อโดยการใช้ติดต่อกบัผู้ปกครอง และการติดต่อท างานกบัเพ่ือน 
คนท่ี 5 ได้รับประโยชน์จากสื่อสนทนาออนไลน์ในเร่ืองของการติดต่อสื่อสารในการเรียน 
คนท่ี 6 รู้ถงึข้อเสียในการใช้สื่อสนทนาออนไลน์วา่สง่ผลกระทบอยา่งไรกบัโรงเรียนและครอบครัว 
คนท่ี 7 การวิเคราะห์สื่อในเร่ืองคือการวิเคราะห์ลกัษณะการใช้งานของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ มี

การสนทนาแบบทางเดียวและทางกลุม่ 
คนท่ี 8 สามารถแยกแยะข้อดีและข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ 
คนท่ี 9 สามารถใช้งานสื่อสนทนาออนไลน์ได้ให้เกิดประโยชน์ 
คนท่ี 10 การประเมินคา่สื่อเร่ือง ข้อดีและข้อเสียของเสียของสื่อ สนทนาออนไลน์ 
คนท่ี 11 สามารถน าข้อเสียของการสนทนาออนไลน์ไปเผยแพร่และเป็นข้อดีในชีวิต 
คนท่ี 12 สามารถน าสื่อสนทนาออนไลน์ไปใช้ประโยชน์อยา่งถกูต้องและเหมาะสม 
ข้อสรุป หลงัจากการแสดงละครนกัเรียนสามารถตอบค าถามได้สอดคล้องในหวัข้อ 

การรู้เทา่ทนัสื่อได้ ดงันี ้ 
ด้านมิติการรับสื่อ สามารถประสาท ห ูและตา ในการแสดงการมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 
ด้านการวิเคราะห์สื่อ สามารถส่ือสนทนาออนไลน์ท่ีมีผลกระทบตอ่สงัคมได้ 
ด้านการเข้าใจสื่อ สามารถเข้าใจรูปแบบการใช้งานของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ 
ด้านประเมินคา่สื่อ สามารถบอกข้อดีและข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ 
ด้านประโยชน์ของสื่อ สามารถบอกประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์ในชีวิตประจ าวนัได้  
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1.3 ผลการด าเนินงานกิจกรรม 
จากข้อมลูการด าเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ ทัง้ 12 ครัง้ พบวา่ 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 1 “รู้จักฉันรู้จักเธอ” 

ผลท่ีได้คือ 
1. มิติการรับสื่อ นกัเรียนสามารถรับสื่อทาง ประสาท ห ูตาได้ 

- นกัเรียนสามารถจ าหน้าตาและช่ือของเพ่ือนๆ ได้ 
2. นกัเรียนมีความสนกุสนานในการท ากิจกรรม 

- นกัเรียนยิม้แย้ม แจ่มใส หวัเราะในระหวา่งท ากิจกรรม 
3. นกัเรียนรู้จกัสนิทสนมกนัมากขึน้ 

- นกัเรียนกล้าท่ีจะพดูคยุและสมัผสัตวักบัเพื่อนๆ ได้โดยไม่เขินอาย 
4. นกัเรียนได้รู้จกัเพื่อนใหม่ และมีมิตรภาพท่ีดี 

- นกัเรียนจดจ าช่ือและห้องเรียนของเพื่อนๆ ได้ และมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 
กิจกรรมครัง้ที่ 2 “โลกอินเทอร์เน็ตของพวกเรา” 

ผลท่ีได้คือ  
1. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สื่อคลปิ แบง่ได้ดงันี ้

วิธีการเข้าถึงสื่อคลปิ  
- นิยมเปิดในโปรแกรมยทูปู (YouTube)  
- เข้าถึงได้ง่าย 

 ประโยชน์ท่ีได้จากสื่อคลิป 
- สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
- ให้ความรู้เก่ียวกบัข่าวสาร เทคโนโลยี โฆษณา ความบนัเทิง 

2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สื่อแชท (สนทนาออนไลน์) แบง่ได้ ดงันี ้
 ลกัษณะการใช้งานสื่อแชท (สนทนาออนไลน์)  

- เป็นการพิมพ์ข้อความจากโทรศพัท์หรือคอมพิวเตอร์ส่งถึงกนั ติดต่อกนัได้
อยา่งรวดเร็ว 

ประโยชน์สื่อแชท (สนทนาออนไลน์)  
- บอกพิกดัท่ีอยูไ่ด้ สามารถคยุแบบเห็นหน้าได้  
- ติดตอ่ครอบครัวหรือบคุคลท่ีอยูท่างไกลได้สะดวก 
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 การเข้าถึงสื่อแชท (สนทนาออนไลน์)  
- เข้าถึงโดยการโหลดและสมคัรการใช้งานแอปพิเคชัน่ (Application) คือ เฟ

ชบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (line) ไอจี (Instagram) ซึง่เป็นท่ีนิยมแพร่หลายในสงัคมออนไลน์ 
  

3. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สื่อเกมส์ออนไลน์ แบง่ได้ ดงันี ้
การเข้าถึงสื่อเกมส์ออนไลน์ 

- เป็นเกมส์ท่ีต้องท าการดาวโหลดเกมส์ท่ีต้องการจะเล่น และต้องเช่ือมต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์  แท็บเล็ต (Tablet) คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือโน็ตบุค 
(Notebook)  

ประโยชน์ในการเลน่สื่อเกมส์ออนไลน์ 
- สามารถเลน่ได้ทีละหลายคน โดยไม่ต้องอยูท่ี่เดียวกนั 
- สามารถพดูคยุกนัในเกมส์ได้  
- มีการแข่งขนัและแบง่ฝ่ายกนั 
- มีความสนกุสนาน 

  
กิจกรรมครัง้ที่ 3 “ชิคแชทกันไหม” 

ผลท่ีได้คือ  
 1. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สื่อสนทนาออนไลน์ท่ีมีผลกระทบตอ่โรงเรียนได้ดงันี ้

ด้านสงัคมในโรงเรียน 
- สงัคมในกลุม่เพื่อนลดน้อยลง 
- มีโลกสว่นตวัสงู ไม่สนใจใคร จะอยูใ่นสงัคมยาก 

ด้านการเรียน 
- ผลการเรียนต ่าลง 

 ด้านสขุภาพ 
- สขุภาพร่างกาย และสายตาไม่ด ี

 2. นกัเรียนสามารถวิเคราะห์สื่อสนทนาออนไลน์ท่ีมีผลกระทบตอ่ครอบครัวได้ดงันี ้
ด้านสงัคมในครอบครัว 

- มีโลกสว่นตวัสงู เก็บตวั 
- ท าให้ครอบครัวเป็นห่วง 
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 ด้านอารมณ์ 
- อารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว หงดุหงิด 

ด้านการเรียน 
- ผลการเรียนต ่าลง 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 4 “ฉันเข้าใจเธอนะ” 

ผลท่ีได้คือ  
 1. นกัเรียนสามารถเข้าใจรูปแบบการสนทนาออนไลน์แบบกลุม่ แบง่ได้ดงันี ้

 การเข้าถึงการสนทนาออนไลน์แบบกลุม่ 
- ดาวโหลดแอปพิเคชั่น (Application เฟชบุ๊ ค (Facebook) ไลน์ (line) บน

โทรศัพท์ แท็บเล็ต (tablet) คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือโน็ตบุค (Notebook) และสร้างกลุ่ม
เพื่อนท่ีตนเองต้องการให้ร่วมกลุม่สนทนาออนไลน์แบบกลุม่ 

 ปรโยชน์การใช้งานการสนทนาออนไลน์แบบกลุม่ 
- มีความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ่สื่อสารเป็นกลุม่ 
- สามารถคยุได้หลายๆ คนในเวลาเดียวกนั 
- สามารโทรประชมุสายได้ และสามารถจดักลุม่ได้หลายกลุม่ 

 2. นกัเรียนสามารถเข้าใจรูปแบบการสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง แบง่ได้ดงันี ้
การเข้าถึงการสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง 

- ดาวโหลดแอปพิเคชั่น (Application เฟชบุ๊ ค (Facebook) ไลน์ (line) บน
โทรศัพท์ แท็บเล็ต (tablet) คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือโน็ตบุค (Notebook) และสร้างกลุ่ม
เพื่อนท่ีตนเองต้องการให้ร่วมกลุม่สนทนาออนไลน์แบบกลุม่ 

 ประโยชน์ของการสนทนาออนไลน์แบบโดยตรง 
- สร้างความสนิทสนมได้ง่าย คยุกบัคนท่ีสนิทและไว้ใจกนั 
- ใช้เป็นการติดตอ่สื่อสารแบบสว่นตวั  
- โทรเห็นหน้ากนัได้ เป็นสว่นตวัมากกวา่ สนทนาออนไลน์แบบกลุม่ 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 5 “เม้าแบบนีมั้นดีหรือไม่ดีกันนะ” 

ผลท่ีได้คือ  
 1. นกัเรียนสามารถประเมินคา่ข้อดีของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ ดงันี ้

ด้านประโยชน์ 
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- สะดวกสบายในการติดตอ่สื่อสาร มีความรวดเร็ว 
- สามารถคยุกนัได้โดยไม่ต้องเดนิทางไปเจอกนั ประหยดัเวลา  
- เป็นทางเลือกในการตดิตอ่สื่อสารแบบเร่งดว่นนอกจากการโทร 
- สามารถสัง่ซือ้สินค้าออนไลน์ได้สะดวก 

 2. นกัเรียนสามารถประเมินคา่ข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ ดงันี ้
ด้านสงัคม 

- เสี่ยงตอ่การติดโทรศพัท์ และไม่สนใจคนรอบข้าง 
ด้านสขุภาพ 

- สขุภาพกายและจิตแย่ 
ด้านอารมณ์ 

- มีความก้าวร้าว รุนแรง  
 ด้านภยัท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

- อาจถกูลอ่ลวงให้เกิดการเสื่อมเสียช่ือเสียง และอาจเป็นอนัตรายร้ายแรงตอ่
ครอบครัว เกิดความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  
 
กิจกรรมครัง้ที่ 6 “แชทแบบไหนให้มันเจ๋ง” 

ผลท่ีได้คือ  
 1. นกัเรียนสามารถบอกประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ ดงันี ้

ประโยชน์ตอ่ครอบครัว 
- สามารถตดิตอ่กบับคุคลท่ีอยูไ่กลกนัได้สะดวก มีความอบอุน่กบัครอบท่ีครัว

ไม่ได้เจอกนั 
ประโยชน์ตอ่การท างาน การศกึษา 

- สามารถตดิตอ่ประสานงานได้รวดเร็ว สะดวกตอ่การท างาน การศกึษา 
ประโยชน์ตอ่ธุรกิจ 

- สามารถท าการค้าขายออนไลน์ได้ 
ประโยชน์ด้านเวลา 

- ประหยดัเวลาตดิตอ่สื่อสาร สามารถสื่อสารได้รวดเร็ว 
ประโยชน์ด้านสงัคม 

- สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพื่อนและบคุคลอ่ืนได้  
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กิจกรรมครัง้ที่ 7 “เร่ืองราวของเราชาวชอบเม้า” 

ผลท่ีได้คือ  
 1. นกัเรียนสามารถสร้างโครงเร่ืองของละครได้ ดงันี ้

ลกัษณะของโครงเร่ือง  
- เป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัการติดโทรศพัท์ของนกัเรียน 
- มีข้อดีและข้อเสียในการใช้สื่อสนทนาออนไลน์ 
- โครงเร่ืองไมย่าวมากเข้าใจง่าย ให้เหมาะสมกบัวยั 
- มีเหตุการณ์ท่ีให้เกิดจุดเปลี่ยนของละคร และมีข้อคิดท่ีดีในละครในบท

สดุท้าย 
 
กิจกรรมครัง้ที่ 8 “ใครจะได้เป็นพระเอกนางเอกกันนะ” 

ผลท่ีได้คือ  
 1. นกัเรียนสามารถร่วมกนัคดิลกัษณะของตวัละครได้ ดงันี ้

ลกัษณะของตวัละคร 
- สร้างตวัละครท่ีมีคนติดโทรศพัท์ และมีกลุม่เพื่อนท่ีดีและไมด่ี 
- มีครอบครัว และมีครูประจ าชัน้คอยตกัเตือน 
- ผู้ชายไมด่ีท่ีเข้ามาลอ่ลวง 
- ตวัละครมี 5- 6 คน เพื่อความสะดวกในการแสดง และไม่มากเกินไป 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 9 “ฉากแสนสวยของเรา” 

ผลท่ีได้คือ  
1. นกัเรียนสามารถร่วมกนัคดิฉากในการแสดงละครได้ ดงันี ้

ฉากในเร่ือง 
- จากโครงเร่ือง ควรมีฉากประมาณ 4 ฉากตามความส าคญั ของเร่ือง คือ 

ห้องเรียน ห้องพกัครู ท่ีบ้าน และห้องนอน  
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กิจกรรมครัง้ที่ 10 “ฉันและเธอจะพูดยังไงกันดนีะ” 
ผลท่ีได้คือ  

1. นกัเรียนสามารถคดิบทสนทนาในละครได้ ดงันี ้
 ลกัษณะของบทสนทนา 

- บทสนทนามีความเข้าใจง่าย ไม่ยืดยาว 
- ภาษาท่ีใช้ให้เหมาะสมกบัวยัและบคุลิกตวัละคร 
- ไม่ต้องมีค าพดูหยาบคาย ค าพดูไม่ซ า้ซาก 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 11 “มามาลองซ้อมละครกัน” 

ผลท่ีได้คือ  
 1. นกัเรียนสามารถซ้อมละครและรู้ถึงข้อผิดพลาดในการซ้อมละครได้ ดงันี ้

บทละคร 
- ต้องจ าบทของตนเองให้แม่นย า  
- จ าการเข้าออกระหวา่งฉากให้ได้ 

อารมณ์ผู้แสดง 
- มีอารมณ์ในบทบาทของตนเอง และมีอารมณ์ร่วมกบัผู้แสดงคนอื่น 

มารยาทในการแสดง 
- ไม่พดูคยุหรือเลน่ขณะท่ีเพื่อนแสดง 

 
กิจกรรมครัง้ที่ 12 “มาเล่นกันเถอะ” 

ผลท่ีได้คือ  
1. นกัเรียนสามารถร่วมกนัน าเสนอละครสื่อสนทนาออนไลน์ได้ ดงันี ้

การแสดงละครมีความสอดคล้องกบัทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ 5 ข้อ 
- ด้านมิติการรับสื่อ สามารถใช้ประสาท หู และตา ในการแสดงการมี

ปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั 
- ด้านการวิเคราะห์สื่อ สามารถใช้เร่ืองสื่อสนทนาออนไลน์ท่ีมีผลกระทบต่อ

สงัคม 
- ด้านการเข้าใจสื่อ สามารถเข้าใจรูปแบบการใช้งานของสื่อสนทนาออนไลน์ 
- ด้านประเมินคา่สื่อ สามารถบอกข้อดีและข้อเสียของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ 
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- ด้านประโยชน์ของสื่อ สามารถบอกประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์ใน
ชีวิตประจ าวนัได้  

จากข้อมูลดงักล่าว กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ ทัง้ 12 ครัง้ ถูกออกแบบมาเพื่อ
รองรับทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อทัง้ 5 ด้าน และมีด้านการใช้ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อมาสร้างสรรค์เป็น
ละคร อีก 1 ด้าน โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรม ดงันี ้

1) มิติการรับส่ือ ในกิจกรรมครัง้ท่ี 1 ผลคือ เม่ือท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ฯ แล้วนกัเรียนมีคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อด้านมิติการรับสื่อ ก่อนท ากิจกรรมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
48.33 คะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.67 ซึ่งอยู่ในระดบัต ่า หลงัท ากิจกรรม มีคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 95.87 คะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 9.42 ซึง่อยูใ่นระดบัสงู 

2) การวิเคราะห์ส่ือ ในกิจกรรมครัง้ท่ี 2และ 3 ผลคือ เม่ือท ากิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ฯ มีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อด้านวิเคราะห์สื่อ ก่อนท ากิจกรรมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
50.55 คะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 7.58 ซึ่งอยู่ในระดบัต ่า หลงัท ากิจกรรม มีคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 95.87 คะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 9.42 ซึง่อยูใ่นระดบัสงู 

3) การเข้าใจส่ือ ในกิจกรรมท่ี 4 ผลคือ เม่ือท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาฯ การ
รู้เท่าทันสื่อด้านเข้าใจสื่อ ก่อนท ากิจกรรมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 44.17 คะแนนโดยเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 4.25 ซึง่อยู่ในระดบัต ่า หลงัท ากิจกรรม มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.17 มีคะแนนโดยเฉลี่ย
รวมเท่ากบั 8.67 ซึง่อยูใ่นระดบัสงู 

4) การประเมินค่าส่ือ ในกิจกรรมท่ี 5 ผลคือ เม่ือท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
ฯ การรู้เท่าทนัสื่อด้านประเมินค่า ก่อนท ากิจกรรมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 47.5 คะแนนโดยเฉลี่ย
รวมเท่ากบั 4.83 ซึ่งอยู่ในระดบัต ่า หลงัท ากิจกรรม มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.67 มีคะแนนโดย
เฉลี่ยรวมเท่ากบั 8.83 ซึง่อยูใ่นระดบัสงู 

5) การใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ ในกิจกรรมท่ี 6 ผลคือเม่ือท ากิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ฯการรู้เท่าทนัสื่อด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ก่อนท ากิจกรรมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 
46.67 คะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 2.25 ซึ่งอยู่ในระดบัต ่า หลงัท ากิจกรรม มีคะแนนคิดเป็นร้อย
ละ 91.67 มีคะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.50 ซึง่อยูใ่นระดบัสงู 

6) การใช้ทักษะความรู้เท่าทันส่ือสร้างละครเพื่อการศึกษา ในกิจกรรมท่ี 7 – 12 
ผลคือ เม่ือท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ การใช้ทักษะความรู้เท่าทันสื่อสร้างละครเพื่อ
การศกึษา ก่อนท ากิจกรรมมีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 46.67 คะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 9.17 ซึง่อยู่
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ในระดบัต ่า หลงัท ากิจกรรม มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.67 มีคะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ18.00 
ซึง่อยูใ่นระดบัสงู 

2. การเปรียบเทยีบการใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง การรู้เท่าทนัส่ือ
อินเทอร์เน็ต  

 เม่ือเปรียบเทียบการใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ
อินเทอร์เน็ต ผู้ วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 5 ด้าน คือ มิติการรับสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การ
เข้าใจสื่อ การประเมินคา่สื่อ การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ และการใช้ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อสร้างละคร
เพื่อการศกึษา เพื่อให้เข้าใจตรงกนัในการแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนด
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิจยัข้อ มลูดงันี ้

N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยัมี จ านวน 12 คน 
x̅ แทน คา่เฉลี่ย 
S.D แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
df แทน ระดบัความเสรี 
T แทน คา่ สถิติท่ีใช้พิจารณา t-test 
Sig แทน นยัส าคญัของสถิติ 
 

2.1 ด้านมิตกิารรับส่ือ  
การเปรียบเทียบทกัษะในมิติการรับสื่อของนกัเรียนก่อนและหลงัการวิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้ วิจัยน าคะแนนก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม ด้านการมิติการรับสื่อ ประกอบไปด้วย 2 
ด้านคือ การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และการรับสื่อจากประสาทสมัผสั หูและตา ตามแนวความ
ทฤษฎีการรู้เท่าทนัสื่อ ของกลุ่มตวัอย่างทัง้ก่อนการด าเนินกิจกรรม และหลงัการด าเนินกิจกรรม 
มาค านวณหาร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงัแสดงตาราง  
  



  92 

ตาราง 22 คะแนนก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม ด้านการมิติการรับสื่อ 

นักเรียน 
ก่อนท ากจิกรรม หลังท ากจิกรรม 

การรับส่ือ หู ตา 
(5 คะแนน) 

การมีปฏิสัมพันธ์ 
(5 คะแนน) 

รวม 
(10 คะแนน) 

การรับส่ือ หู ตา 
(5 คะแนน) 

การมีปฏิสัมพันธ์ 
(5 คะแนน) 

รวม  
(10 คะแนน) 

คนท่ี 1 3 2 5 5 5 10 

คนท่ี 2 2 2 4 5 4 9 

คนท่ี 3 2 2 4 5 4 9 

คนท่ี 4 3 2 5 5 5 10 

คนท่ี 5 3 2 5 5 4 9 

คนท่ี 6 3 2 5 5 5 10 

คนท่ี 7  2 2 4 5 5 10 

คนท่ี 8 3 2 5 5 5 10 

คนท่ี 9 3 3 6 5 5 10 

คนท่ี 10 3 2 5 5 5 10 

คนท่ี 11 3 2 5 5 4 9 

คนท่ี 12 3 2 5 5 4 9 

รวม - - 58 - - 115 

ร้อยละ - - 48.33 - - 95.83 

 
จากตาราง 22 เป็นการเปรียบเทียบมิติการรับสื่อโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม โดยก่อนท ากิจกรรมนักเรียนได้คะแนนร้อยละ 
48.33 ซึง่อยู่ในระดบัต ่า และหลงัท ากิจกรรมนกัเรียนทัง้หมดได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.83 อยู่ใน
ระดบัสงูขึน้ 

ตาราง 23 การเปรียบเทียบมิติการรับสื่อโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม โดยใช้กิจกรรม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดย
ใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา  
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบมิติการรับสื่อโดยรวมของกลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
ก่อนและหลงัท ากิจกรรม 

การทดสอบ N x̅ S.D. df t Sig. 
ก่อนท ากิจกรรม 12 4.67 .492 

11 40.620 .000 
หลงัท ากิจกรรม 12 9.67 .492 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่าก่อนร่วมกิจกรรม ระดบัคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านมิติการรับ

สื่อของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.67 
ซึง่อยู่ในระดบัต ่า หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ มีคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อด้านมิติการ
รับสื่อ มีคะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 9.42 ซึ่งอยู่ในระดบัสงู ซึ่งแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ท่ีระดบั P<.01 แสดงว่า กิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ ในกิจกรรมครัง้ ท่ี 1 ของ
แผนการจดักิจกรรมดีขึน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 33 แผนภมูิเปรียบเทียบด้านมิติการรับสื่อรายบคุคล  
ก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม 

จากแผนภมูิท่ีแสดงการเปรียบเทียบรายบคุคลของนกัเรียนท่ีท ากิจกรรม จะแสดงให้
เห็นว่านักเรียน มีการพฒันาการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านมิติการรับสื่อ มากขึน้ จากเดิมคะแนนต ่าสดุ 4 
คะแนน โดยหลังการท ากิจกรรมมีคะแนนสูงถึง 10 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนท่ีสูง แสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนเกิดความรู้ด้านมิติการรับสื่อได้ดีขึน้ หลงัการท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ 
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ตาราง 25 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อ  ด้านวิเคราะห์สื่อโดยรวมของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม โดยใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา  

ตาราง 25 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านวิเคราะห์สื่อโดยรวมของกลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม 

การทดสอบ N x̅ S.D. df t Sig. 
ก่อนท ากิจกรรม 12 7.58 1.084 

11 19.088 .000 
หลงัท ากิจกรรม 12 14.00 .739 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่าก่อนร่วมกิจกรรม ระดบัคะแนนการรู้เท่าทันสื่อ ด้านมิติการ

วิเคราะห์สื่อ ก่อนท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ มีคะแนนด้านวิเคราะห์สื่อโดยเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 7.58 ซึง่อยูใ่นระดบัต ่า หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ มีคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อ
ด้านวิเคราะห์สื่อ มีคะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.42 ซึ่งอยู่ในระดับสูง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั P<.01 แสดงว่า กิจกรรมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ ในกิจกรรม
ครัง้ ท่ี 2 และ 3 ของแผนการจดักิจกรรมดีขึน้ 
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ภาพประกอบ 34 แผนภมูิเปรียบเทียบด้านการวิเคราะห์สื่อรายบคุคล  
ก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม 

 
จากแผนภมูิท่ีแสดงการเปรียบเทียบรายบคุคลของนกัเรียนท่ีท ากิจกรรม จะแสดงให้

เห็นว่านักเรียน มีการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ด้านการวิเคราะห์สื่อ เพิ่มมากขึน้ จากเดิมคะแนน
ต ่าสดุ 6 คะแนน โดยหลงัการท ากิจกรรมมีคะแนนสงูถึง 15 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนท่ีสงู แสดงให้
เห็นว่านกัเรียนเกิดการความรู้ในการวิเคราะห์สื่อได้อย่างชดัเจนหลงัการท ากิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 

2.3 ด้านการเข้าใจส่ือ 
การเปรียบเทียบทกัษะในการเข้าใจสื่อของนกัเรียนก่อนและหลงัการวิเคราะห์ข้อมลู 

ผู้วิจยัน าคะแนนก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม ด้านการเข้าใจสื่อ ประกอบไปด้วย 2 ด้านคือ 
การเข้าใจรูปแบบของสื่อสนทนาออนไลน์แบบโดยตรงและการเข้าใจรูปแบบของสื่อสนทนา
ออนไลน์แบบกลุ่ม ตามแนวความทฤษฎีการรู้เท่าทันสื่อ ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ก่อนการด าเนิน
กิจกรรม และหลังการด าเนินกิจกรรม มาค านวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ปรากฏผลดงัแสดงตาราง  
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ตาราง 26 คะแนนก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม ด้านการเข้าใจสื่อ 

นักเรียน 

ก่อนท ากจิกรรม หลังท ากจิกรรม 
การสนทนา
แบบโดยตรง 
 (5 คะแนน)  

การสนทนา
แบบกลุ่ม 
 (5 คะแนน)  

รวม 
(10คะแนน) 

การสนทนา
แบบโดยตรง 
 (5 คะแนน)  

การสนทนา
แบบกลุ่ม 
 (5 คะแนน)  

รวม 
(10คะแนน) 

คนท่ี 1 2 2 4 4 4 8 

คนท่ี 2 2 3 5 4 4 8 

คนท่ี 3 2 2 4 4 4 8 

คนท่ี 4 2 2 4 5 4 9 

คนท่ี 5 3 2 5 4 4 8 

คนท่ี 6 2 2 4 5 4 9 

คนท่ี 7  2 2 4 4 4 8 

คนท่ี 8 2 2 4 4 5 9 

คนท่ี 9 2 3 5 4 5 9 

คนท่ี 10 2 2 4 4 4 8 

คนท่ี 11 3 2 5 5 4 9 

คนท่ี 12 3 2 5 4 4 8 

รวม - - 53 - - 101 

ร้อยละ - - 44.17 - - 84.17 

  
จากตาราง 26 เป็นการเปรียบเทียบด้านเข้าใจสื่อโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียน

ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม โดยก่อนท ากิจกรรมนักเรียนได้คะแนนร้อยละ 
44.17 ซึง่อยูใ่นระดบัต ่า และหลงัท ากิจกรรมนกัเรียนได้คะแนนร้อยละ 84.17 อยูใ่นระดบัสงูขึน้ 
 

ตาราง 27 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อ ด้านการเข้าใจสื่อโดยรวมของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม โดยใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา  
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ตาราง 27 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการเข้าใจสื่อโดยรวมของกลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้
ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม 

การทดสอบ N x̅ SD. df t Sig. 
ก่อนท ากิจกรรม 12 4.25 .754 

11 11.667 .000 
หลงัท ากิจกรรม 12 8.67 .985 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่าก่อนร่วมกิจกรรม ระดบัคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการเข้าใจ

สื่อของก่อนท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ มีคะแนนด้านการเข้าใจสื่อโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 
4.25 ซึง่อยูใ่นระดบัต ่า หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาฯ มีคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อด้าน 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 แผนภมูิท่ีแสดงการเปรียบเทียบรายบคุคลของนกัเรียนท่ีท ากิจกรรม 
 

เข้าใจสื่อ มีคะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 8.67 ซึง่อยูใ่นระดบัสงู ซึง่แตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั P<.01 แสดงวา่ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ ในกิจกรรมครัง้ ท่ี 4 
ของแผนการจดักิจกรรมดีขึน้แผนภมูิท่ี 3 แผนภมูิเปรียบเทียบด้านการเข้าใจสื่อรายบคุคล ก่อนท า
กิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม 
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จากแผนภมูิท่ีแสดงการเปรียบเทียบรายบคุคลของนกัเรียนท่ีท ากิจกรรม จะแสดงให้
เห็นว่านกัเรียน มีการพฒันาการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการเข้าใจสื่อ เพิ่มมากขึน้ จากเดิมคะแนนต ่าสดุ 
4 คะแนน โดยหลงัการท ากิจกรรมมีคะแนนสูงถึง 9 คะแนนซึ่งเป็นคะแนนท่ีสูง แสดงให้เห็นว่า
นกัเรียนเกิดการความรู้ในเข้าใจสื่อได้อย่างชดัเจนหลงัการท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดย
ใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 

2.4 ด้านการประเมินค่าส่ือ 
การเปรียบเทียบทกัษะในการประเมินค่าสื่อของนกัเรียนก่อนและหลงัการวิเคราะห์

ข้อมลู ผู้ วิจยัน าคะแนนก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม ด้านการประเมินค่าสื่อ ประกอบไป
ด้วย 2 ด้านคือ การประเมินคา่ในข้อดีของสื่อสนทนาออนไลน์ และการประเมินคา่ในข้อเสียของสื่อ
สนทนาออนไลน์ ตามแนวความทฤษฎีการรู้เท่าทนัสื่อ ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ก่อนการด าเนินกิจกรรม 
และหลงัการด าเนินกิจกรรม มาค านวณหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงั
แสดงตาราง  
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จากตาราง 28 เป็นการเปรียบเทียบด้านการประเมินค่าสื่อโดยรวมของกลุ่มตวัอย่าง
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม โดยก่อนท ากิจกรรมนกัเรียนได้คะแนน
ร้อยละ 47.5 ซึง่อยูใ่นระดบัต ่า และหลงัท ากิจกรรมนกัเรียนได้คะแนนร้อยละ 80.83 อยูใ่นระดบัสงู
ขึน้ 

ตาราง 29 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการประเมินค่าสื่อโดยรวมของกลุ่ม
ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม โดยใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา ตาราง 28 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อ ด้านการ
ประเมินค่าสื่อโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม 
โดยใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา  

ตาราง 29 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการประเมินคา่สื่อโดยรวมของกลุม่ตวัอยา่ง
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม 

การทดสอบ N meam SD. df t Sig. 
ก่อนท ากิจกรรม 12 4.83 .718 

11 14.533 .000 
หลงัท ากิจกรรม 12 8.83 .835 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่าก่อนร่วมกิจกรรม ระดบัคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการประเมิน

ค่าสื่อของก่อนท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ มีคะแนนด้านการประเมินสื่อโดยเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 4.83 ซึ่งอยู่ในระดบัต ่า หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อ
การศึกษา มีคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อด้านประเมินค่า มีคะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 8.83 ซึ่งอยู่ใน
ระดบัสงู ซึง่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั P<.01 แสดงว่า กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ฯ ในกิจกรรมครัง้ ท่ี 5 ของแผนการจดักิจกรรมดีขึน้ 
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ภาพประกอบ 36 แผนภมูิเปรียบเทียบด้านการประเมนิคา่สื่อรายบคุคล  
ก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม 

 
จากแผนภมูิท่ีแสดงการเปรียบเทียบรายบคุคลของนกัเรียนท่ีท ากิจกรรม จะแสดงให้

เห็นว่านกัเรียน มีการพฒันาการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการประเมินค่าสื่อ เพิ่มมากขึน้ จากเดิมคะแนน
ต ่าสดุ 4 คะแนน โดยหลงัการท ากิจกรรมมีคะแนนสงูถึง 9 คะแนนซึง่เป็นคะแนนท่ีสงู แสดงให้เห็น
วา่นกัเรียนเกิดการความรู้ในการประเมินคา่สื่อได้อยา่งชดัเจนหลงัการท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 

2.5 ด้านการใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ 
การเปรียบเทียบทักษะในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ของนักเรียนก่อนและหลงัการ

วิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยน าคะแนนก่อนท ากิจกรรมและหลังท ากิจกรรม ด้านการใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์ ประกอบไปด้วย 1 ด้านคือ นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์ได้ 
ตามแนวความทฤษฎีการรู้เท่าทนัสื่อ ของกลุ่มตวัอย่างทัง้ก่อนการด าเนินกิจกรรม และหลงัการ
ด าเนินกิจกรรม มาค านวณหาร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงัแสดงตาราง  
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ตาราง 30 คะแนนก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม ด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ 

นักเรียน 

ก่อนท ากจิกรรม หลังท ากจิกรรม 
ประโยชน์ส่ือ

สนทนาออนไลน์ 
(5 คะแนน) 

รวม 
(5คะแนน) 

ประโยชน์ส่ือ
สนทนาออนไลน์ 

(5 คะแนน) 

รวม 
 (5คะแนน) 

คนท่ี 1 3 3 5 5 

คนท่ี 2 3 3 5 5 

คนท่ี 3 2 2 4 4 

คนท่ี 4 2 2 5 5 

คนท่ี 5 2 2 4 4 

คนท่ี 6 2 2 4 4 

คนท่ี 7 2 2 5 5 

คนท่ี 8 2 2 5 5 

คนท่ี 9 3 3 5 5 

คนท่ี 10 3 3 4 4 

คนท่ี 11 2 2 5 5 

คนท่ี 12 2 2 4 4 

รวม - 28 - 55 

ร้อยละ - 46.67 - 91.67 

 
จากตาราง 30 เป็นการเปรียบเทียบด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมของกลุ่ม

ตวัอย่างนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม โดยก่อนท ากิจกรรมนกัเรียนได้
คะแนนร้อยละ 46.67 ซึง่อยู่ในระดบัต ่า และหลงัท ากิจกรรมนกัเรียนได้คะแนนร้อยละ 91.67 อยู่
ในระดบัสงูขึน้ 

ตาราง 31 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทันสื่อ ด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวม
ของกลุม่ตวัอย่างนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม โดยใช้กิจกรรมลดเวลา
เรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา ตารา การเปรียบเทียบการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการ
ใช้สื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท า
กิจกรรม โดยใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา  
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ตาราง 31 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมของกลุม่
ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม 

การทดสอบ N x̅ SD. df t Sig. 
ก่อนท ากิจกรรม 12 2.25 .452 

11 17.234 .000 
หลงัท ากิจกรรม 12 4.50 .522 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่าก่อนร่วมกิจกรรม ระดบัคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการใช้สื่อ

ให้เกิดประโยชน์ของก่อนท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ฯ มีคะแนนด้านการใช้สื่อให้เกิด
ประโยชน์โดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 2.25 ซึง่อยูใ่นระดบัต ่า หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯมี
คะแนนการรู้เท่าทนัสื่อด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ มีคะแนนโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.50 ซึง่อยูใ่น
ระดบัสงู ซึง่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั P<.01 แสดงว่า กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ฯในกิจกรรมครัง้ ท่ี 6 ของแผนการจดักิจกรรมดีขึน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 37 แผนภมูิเปรียบเทียบด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์รายบคุคล  
ก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม 

 
จากแผนภมูิท่ีแสดงการเปรียบเทียบรายบคุคลของนกัเรียนท่ีท ากิจกรรม จะแสดงให้

เห็นว่านกัเรียน มีการพฒันาการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์รายบคุคล เพิ่มมากขึน้ 
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จากเดิมคะแนนต ่าสดุ 2 คะแนน โดยหลงัการท ากิจกรรมมีคะแนนสงูถึง 5 คะแนนซึง่เป็นคะแนนท่ี
สงู แสดงให้เห็นว่านกัเรียนเกิดการความรู้ในการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างชดัเจนหลงัการท า
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 
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จากตาราง 33 เป็นการเปรียบเทียบด้านการใช้ทกัษะความรู้เท่าทนัสื่อสร้างละครเพื่อ

การศึกษาโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัท ากิจกรรม โดย
ก่อนท ากิจกรรมนกัเรียนได้คะแนนร้อยละ 46.67 ซึง่อยู่ในระดบัต ่า และหลงัท ากิจกรรมนกัเรียนได้
คะแนนร้อยละ 91.67 อยูใ่นระดบัสงูขึน้ 

ตาราง 33 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการด้านการใช้ทกัษะความรู้เท่าทนั
สื่อสร้างละครเพื่อการศกึษาโดยรวมของกลุม่ตวัอยา่งนกัเรียนชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 6 ก่อนและหลงั
โดยใช้กิจกรรม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ  

ตาราง 34 การเปรียบเทียบการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการด้านการใช้ทกัษะความรู้เท่าทนัสื่อสร้างละคร
เพื่อการศกึษา  

การทดสอบ N x̅ SD. df t Sig. 
ก่อนท ากิจกรรม 12 9.17 1.193 

11 20.861 .000 
หลงัท ากิจกรรม 12 18.00 .853 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดบัคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการใช้ทกัษะความรู้เท่าทนัสื่อ

สร้างละครเพื่อการศึกษาก่อนท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อ
การศึกษา มีคะแนนด้านการใช้ทักษะความรู้เท่าทันสื่อสร้างละครเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 9.17 ซึ่งอยู่ในระดบัต ่า หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อ
การศกึษา มีคะแนนการใช้ทกัษะความรู้เท่าทนัสื่อสร้างละครเพื่อการศกึษา มีคะแนนโดยเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 18.00 ซึ่งอยู่ในระดบัสูง ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั P<.01 แสดง
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา ในกิจกรรมครัง้ ท่ี 7- 12 ของ
แผนการจดักิจกรรมดีขึน้ 
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ภาพประกอบ 38 แผนภมูิการใช้ทกัษะความรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการใช้ทกัษะความรู้ 
เท่าทนัสื่อสร้างละครเพื่อการศกึษารายบคุคล ก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรม 

 
จากแผนภมูิท่ีแสดงการเปรียบเทียบรายบคุคลของนกัเรียนท่ีท ากิจกรรม จะแสดงให้เห็น

ว่านักเรียน มีการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ด้านทักษะความรู้เท่าทันสื่อสร้างละครเพื่อการศึกษา
รายบคุคล เพิ่มมากขึน้ จากเดมิคะแนนต ่าสดุ 8 คะแนน โดยหลงัการท ากิจกรรมมีคะแนนสงูถึง 19 
คะแนนซึ่งเป็นคะแนนท่ีสูง แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดทักษะความรู้เท่าทันสื่อสร้างละครเพื่อ
การศึกษาได้อย่างชัดเจนหลังการท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อ
การศกึษา 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ปริญญานิพนธ์เล่มนีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้
กิจกรรมละครเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 และ
ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่า
ทนัสื่ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ความมุง่หมายของการท าปริญญานิพนธ์ คือ 
เพื่อสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างเสริมการ
รู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา และเพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรม
ละครเพื่อการศกึษา เพื่อสร้างเสริมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดัชมุพลนิกายารามจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากการศกึษารวบรวมข้อมลูผู้วิจยัสรุปได้
ดงันี ้

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดัชมุพล
นิกายาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 3 ห้องเรียน จ านวน 60 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีคดักรองจากแบบสอบถามการติดสื่ออินเทอร์เน็ต

สนทนาออนไลน์ โดยการวดัการแบบสอบถามการติดสื่อสนทนาออนไลน์ท่ีได้คะแนน 55 – 60 
คะแนน จ านวน 12 คน  

ระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาในการทดลอง ใช้เวลาในการทดลอง 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 1 

ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 12 ชัว่โมง   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีมี้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัดงันี ้

1) แบบสอบถามการติดสื่อสนทนาออนไลน์ 
2) แผนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษาฯ 
3) แบบสงัเกตพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต 
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ศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1) ศึกษาจากคู่มือการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของ ส านักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกบัลกัษณะของกิจกรรมท่ีต้องการ 

 2) ศึกษารูปแบบกิจกรรมละครเพื่อการศึกษา (TIE) จากแหล่งข้อมลูจากหนงัสือละคร
เพื่อการศึกษาและใช้ทฤษฎีละครเพื่อการศึกษาของ รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ด ารุง ผู้ เช่ียวด้าน
ละคร เป็นรูปแบบในการสร้างกิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

 3) ศึกษาการรู้เท่าทันสื่อจากหนังสือการรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) และใช้รูปแบบ
ทฤษฎีการรู้เท่าทนัสื่อของ รองศาสตราจารย์พรทิพย์ เย็นจะบก ผู้ เช่ียวด้านรู้เท่าทนัสื่อ เป็นข้อมลู
ในการจดัท ากิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

ขัน้ตอนการออกแบบ  
 1) ศึกษาโครงสร้างตารางเรียนและเวลาเรียน ท่ีสามารถท ากิจกรรมท่ีมีลักษณะท่ี

ตารางสอนสามารถท ากิจกรรมได้ในชัว่โมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อออกแบบรูปแบบกิจกรรม
ให้ สอดคล้องตาม ลกัษณะของโครงสร้างตามสถานศกึษา  

2) ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การสร้างกิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 
และศึกษาผลของการใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต 
โดยมีผู้ เช่ียวชาญดแูลในการออกแบบชดุ กิจกรรมใน 4 ด้าน และมีเก่ียวข้องในการสร้างเคร่ืองมือ 
คือ 1) ด้านศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากกิจกรรมเป็นรูปแบบของแผนการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 แผนกิจกรรมต้องจดัให้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้และเรียงเนือ้หาให้เป็น
ขัน้ตอนถกูต้อง 2) ด้านการละคร เน่ืองจากผู้วิจยัใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษาในการจดักิจกรรม 
3) ด้านจิตวิทยา เน่ืองจากการจดักิจกรรมครัง้นีส้ าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จึงต้องใช้
กิจกรรมให้เหมาะสมกบันกัเรียน และ 4) ด้านสื่อเทคโนโลยี เน่ืองจาก ผู้วิจยัท ากิจกรรมในเร่ืองของ
สื่อสนทนาออนไลน์และมีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการท ากิจกรรมจงึต้องตรวจสอบความเหมาะสม
ในการใช้สื่อกบันกัเรียน เพื่อให้ชดุกิจกรรมตรงตามวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่อ โดย
ใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 พฒันาแบบประเมินพฤติกรรม
การรู้เท่าทนัสื่อ ทัง้ 5 ด้านคือด้านมิติการรับสื่อ วิเคราะห์สื่อ เข้าใจสื่อ ประเมินค่าสื่อ และใช้สื่อให้
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เกิดประโยชน์ โดยศึกษาจากแนวคิดละครเพื่อการศึกษาและการรู้เท่าทันสื่อพร้อมทัง้ให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ 

3) การทดลองใช้กิจกรรม 
3.1) ติดต่อประสานงานโรงเรียน ขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ รับผิดชอบ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และครูประจ าชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ขอความ
ร่วมมือในการน านักเรียนมาร่วมกิจกรรม เพื่อลงมือปฏิบตัิการทดลอง และท าการคดัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยใช้แบบสอบถามการติดสื่ออินเทอร์เน็ต ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 12 
คน 

3.2) น าแบบกิจกรรมทดสอบความรู้เท่าทนัสื่อของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ทัง้ 
5 ด้าน คือ มิติการรับสื่อ วิเคราะห์สื่อ เข้าใจสื่อ ประเมินค่าสื่อ และใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ ไป
ทดลองครัง้แรก (Pretest) บนัทกึเป็นคะแนนก่อนการทดลอง 

3.3) ด าเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปี ท่ี 6 จ านวน 12 กิจกรรมเป็นเวลา 4 สปัดาห์สปัดาห์ละ 
3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมงโดยผู้วิจยัด าเนินการสอนด้วยตนเองและมีผู้ช่วยเป็นครูประจ าชัน้  บนัทึก
ข้อมลู 

3.4) สิน้สดุการทดลอง ท าการทดสอบ (Posttest) กบักลุ่มทดลองเป็นฉบบัเดียวกัน
กบัแบบทดสอบท่ีใช้ก่อนการทดลองและเก็บคะแนนไว้เป็นหลงัการทดลอง (Posttest)  

การจัดกระท าและวเิคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมลูจากเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลู โดยผู้วิจยัขอน าเสนอการวิเคราะห์

ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้วิจยั ได้วิเคราะห์ลกัษณะเดน่ ของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จากคูมื่อการ

จดักิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ ส านกัวิชาการ
และมาตรฐานการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 5 ด้าน ตาม
แนวคิดของ พรทิพย์ เย็นจะบก ซึ่งประกอบไปด้วย มิติการรับสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจสื่อ 
การประเมินคา่สื่อ และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ น ามาออกแบบเพ่ือการเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่อ
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียน และ แนวคิดละครเพื่อการศึกษา (TIE) ของ พรรัตน์ ด ารุง คือ การสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ มีประเด็นสมัพนัธ์กบัชมุชน การกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ มีการ
พูดคุยเสวนาปรับเปลี่ยนความคิด มีส่วนร่วมกันในละคร มีการวิพากษ์ วิจารณ์และหาข้อสรุป
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ร่วมกนั การแสดงละครท่ีมีประเด็นปัญหาในโรงเรียน มีการตอบปัญญาท่ีน าเสนอผา่นละคร ผู้วิจยั
น าแนวคิดทัง้หมดนีม้าจดัท าให้สอดคล้องกนักบักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้ละครเพื่อ
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต เป็นกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับวยัของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

2) การศึกษาผลของการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  โดยใช้ละครเพื่อ
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 โดยใช้
ค่าสถิติพืน้ฐาน ได้แก่ การค านวณ หาค่าเฉลี่ยของ กลุ่มตวัอย่าง (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุ่มประชากรตวัอย่าง (SD.) และทดสอบความมีนัยส าคญัของความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยมาเปรียบเทียบคะแนน การรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตของนกัเรียนหลงัได้รับการจดักิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้ละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  

สรุปผลการวจิัย 
1. การออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยใช้กจิกรรมละครเพื่อ

การศึกษาเพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนการจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้ละครเพ่ือการศกึษา เพื่อเสริมสร้าง

การรู้เท่าทนัสื่อของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มี 5 ขัน้ตอนในการออกแบบ คือ 
 1.1 ศกึษาปัญหาการติดสื่ออินเทอร์เน็ตของเยาวชน จากการวิจยัท่ีเก่ียวข้องและ

ติดตอ่สถานท่ี 
 1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการศึกษารูปแบบละครเพื่อการศึกษา วิเคราะห์

หวัข้อส าคญั ศึกษารูปแบบกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และศึกษาความต้องการจ าเป็นของ
คณุลกัษณะผู้ เรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 เพื่อเป็นแนวทาง ในการออกแบบให้สอดคล้องลกัษณะ
กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา ท่ีสามารถใช้พฒันาเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต 

 1.3 ออกแบบชุดกิจกรรม โดยการศึกษาโครงสร้างของโรงเรียน เพื่อออกแบบ
รูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องสถานศกึษาและออกแบบชดุกิจกรรมให้สอดคล้องตามวตัถปุระสงค์ 
คือการเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่อของนกัเรียน 

 1.4 ตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ น ากิจกรรมท่ีออกแบบ คือ โครงสร้างของกิจกรรม
และรูปแบบของกิจกรรมให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือและแก้ไขตามค าแนะน า  คือ
ด้านศกึษาศาสตร์ ด้านละครเพ่ือการศกึษา ด้านสื่อและเทคโนโลยี  
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 1.5 ทดลองใช้ น าชุดกิจกรรมไปด าเนินการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  คือ
นกัเรียนโรงเรียนวดัชมุพลนิกายาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 จ านวน 12 
คน ในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จ านวน 12 ครัง้ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 4 สปัดาห์ ๆ 
ละ 3 ครัง้ๆ ละ 60 นาที ตามคูมื่อบริหารจดัการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

2. สรุปผลและวิเคราะห์ผลแบ่งตามวัตถุประสงค์งานวิจัย คือ  
 2.1 ออกแบบชุดกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้ละครเพื่อการศึกษา เพื่อ

เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 ผู้ วิจัยน าแบบแผน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของกระทรวงศกึษาธิการ ท่ีเป็นการด าเนินกิจกรรมเป็นรายบคุคล
หรือเป็นกลุ่ม ท่ีเน้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเพิ่มพนูทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการแก้ปัญหา
การท างานเป็นทีมสร้างเสริมคุณลกัษณะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพแข็งแรง ให้ผู้ เรียนได้
วางแผนคิดวิเคราะห์ สร้างแรงบนัดาลใจจดักิจกรรมการเรียน โดยรู้ควบคู่กบัการประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีเน้นการประเมินสภาพจริงโดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริง ท่ีให้ความส าคญักบัการ
ประเมินการปฏิบตัิ ความคิดสร้างสรรค์และแข่งขนัด้วยศกัยภาพความรู้และภมูิปัญญาผสานกบั
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี จากท่ีผู้ วิจัยน าแบบสอบถามการการติดสื่ออินเทอร์เน็ตสนทนา
ออนไลน์ในโรงเรียนน าร่องกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้ว พบว่านกัเรียนมีการติดสื่อสนทนา
ออนไลน์ในระดบัมากท่ีสุด จ านวน 12 คน ผู้ วิจัยจึงมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนต้องมีความสามารถในการ
แสดงทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณเก่ียวกบัสื่อ เทคโนโลยี ในปัจจบุนัให้มากขึน้ 

การรู้เท่าทนัสื่อ จึงเป็นสิ่งส าคญักบัเด็กและเยาวชน ท่ีต้องมีความรู้ในการใช้สื่อ
อย่างถกูต้อง ด้วยการรู้เท่าทนัสื่อ เข้าใจด้านลบของสื่อ ให้เยาวชนอยู่ในสงัคมท่ีสื่อไม่มีผลกระทบ
ในการด ารงชีวิต ซึง่ปัจจบุนัสงัคมก้าวไกลทางเทคโนโลยีมากขึน้ ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาแนวคิดของ พร
ทิพย์ เย็นจะบก ผู้ เช่ียวชาญด้านการรู้เท่าทันสื่อ และน าเนือ้หาวิธีการเรียนรู้มาใช้ในกิจกรรม 
ทัง้หมด 5 ข้อ คือ 1. มิติการรับสื่อ 2.วิเคราะห์สื่อ 3. การเข้าใจสื่อ 4. การประเมินค่าสื่อ 5. การใช้
สื่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างให้นกัเรียนมีความรู้การใช้สื่อได้อย่างปลอดภยั และใช้สื่ออย่าง
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 

เพื่อให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการท ากิจกรรมและเพื่อการปฏิบัติการ
ท างานเป็นทีม ผู้วิจยัจึงศกึษาแนวคิดละครเพื่อการศกึษา (TIE) ของ พรรัตน์ ด ารุง ซึง่เป็นกิจกรรม
หนึ่งท่ีเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงโดยผ่านกิจกรรมละคร เด็กมีการ
เรียนรู้ท่ีเกิดการพฒันาความเข้าใจกบัตนเอง และการแก้ไขปัญหาผ่านการวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
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น าไปสู่บทสรุปท่ีดีร่วมกัน กบัผู้ อ่ืนตามสถานการณ์จ าลอง การออกแบบการสร้างละคร และการ
แสดงละครได้ จึงเป็นกิจกรรมท่ีสอดคล้องและเหมาะกับการรูปแบบและเนือ้หาความต้องการ
เสริมสร้างความรู้และการแก้ไขปัญหาของนกัเรียนได้เป็นอยา่งดี 

2.2 ผลการใช้กิจกรรมก่อนและหลงัโดยแบง่เป็น ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ 5 ด้าน คือมิติ
การรับสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจสื่อ การประเมินค่าสื่อ การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ 
แนวความคิดการรู้เท่าทนัสื่อของ พรทิพย์ เย็นจะบก ด้านละครเพื่อการศึกษาของ พรรัตน์ ด ารุง 
ด้ าน รูปแบบ กิจกรรมลด เวลาเรียน  เพิ่ ม เวลา รู้  ใ ช้คู่ มื อลด เวลาเรียน เพิ่ ม เวลา รู้ของ
กระทรวงศกึษาธิการ 

3. การเปรียบเทยีบการใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง การรู้เท่า
ทนัส่ืออนิเทอร์เน็ต ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯ ทัง้ 12 ครัง้ ถกูออกแบบมาเพื่อรองรับทกัษะการ
รู้เท่าทันสื่อทัง้ 5 ด้าน และมีด้านการใช้ทกัษะการรู้เท่าทันสื่อมาสร้างสรรค์เป็นละคร อีก 1 ด้าน 
โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินกิจกรรม ดงันี ้

3.1 ด้านมิติการรับสื่อ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อ
การศึกษาคะแนนก่อนท ากิจกรรม คะแนน เต็ม 10 คะแนน มีนกัเรียนได้คะแนนดงันี ้4 คะแนน 3 
คน 5 คะแนน 8 คน 6 คะแนน 1 คน มีคะแนนด้านมิติการรับสื่อโดย คิดเป็นร้อยละได้ 48.33 
คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.67 ซึง่อยูใ่นระดบัต ่า พบวา่นกัเรียนยงัไมก่ล้าท่ีจะแสดงความคดิเห็น ไม่
คอ่ยมีปฏิสมัพนัธ์กนัในการท ากิจกรรม  

หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 
มีคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อด้านมิติการรับสื่อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน มีนกัเรียนได้คะแนน 9 คะแนน 
5 คน 10 คะแนน 7 คน คิดเป็นร้อยละได้ 95.87 โดยคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 9.42 ซึ่งอยู่ใน
ระดบัสูง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั P<.01 เม่ือพิจารณาตัง้แต่ก่อนการท า
กิจกรรมนกัเรียนมีความวางตวัในการท าความรู้จกัเพื่อนต่างห้องเรียน ยงัมีความเขินอาย แต่เม่ือ
ท ากิจกรรมครัง้ท่ี 1 แล้วนักเรียนมีสมัพันธ์ท่ีดีมากขึน้ เน่ืองจากกิจกรรมมีการใช้เกมส์ประสาท
สัมผัส หู และตาในการจดจ าช่ือ มีการแข่งขันกับเวลาท าให้นักเรียนมีความตื่นตัวต่อกิจกรรม 
หลงัจากนัน้กิจกรรมเร่ิมให้สมัผสัตวักนัมีการจบัมือกนัเป็นกลุ่ม แข่งความรวดเร็วการจบักลุ่ม ท า
ให้นกัเรียนสนกุสนานและสร้างปฏิสมัพนัธ์กนัมากขึน้ มิติในการรับสื่อ  
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3.2 ด้านวิเคราะห์สื่อ ก่อนท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรม
ละครเพ่ือ 

การศึกษา มีคะแนนด้านวิเคราะห์สื่อ เต็ม 15 คะแนน คะแนนก่อนท า
กิจกรรมมีนกัเรียนได้คะแนนดงันี ้6 คะแนน 2 คน 7 คะแนน 8 คน 9 คะแนน 3 คน มีคะแนนด้าน
วิเคราะห์สื่อ คิดเป็นร้อยละได้ 50.55 โดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 7.58 ซึง่อยู่ในระดบัต ่า เน่ืองนกัเรียนยงั
ไม่เข้าใจในการวิเคราะห์สื่อ และไม่กล้าแสดงความคดิเห็น  

หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 
มีคะแนนการรู้เท่าทันสื่อด้านวิเคราะห์สื่อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน นักเรียนได้คะแนนดังนี ้13 
คะแนน 2 คน 14 คะแนน 8 คน 15 คะแนน 2 คน คิดเป็นร้อยละได้ 93.33 โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
9.42 ซึ่งอยู่ในระดบัสงู ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั P<.01 กิจกรรมครัง้ท่ี 2 
และ 3 เป็นวิเคราะห์สื่อท่ีอยู่ในชุมชนและสื่อท่ีส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและครอบครัว  มีการ
แบง่กลุม่นกัเรียนเพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นของแตล่ะบคุคลมากขึน้และร่วมกนัวิเคราะห์สื่อ 
ออกมาได้ถกูต้อง และมีการพดูคยุวิเคราะห์เปรียบเทียบกนัในกลุม่ เพื่อเกิดข้อสรุปท่ีดีร่วมกนั  

3.3 ด้านการเข้าใจสื่อ ก่อนท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรม
ละครเพ่ือ 

การศึกษา มีคะแนนด้านการเข้าใจสื่อก่อนการท ากิจกรรม คะแนนเต็ม 10 
คะแนน นกัเรียนมีคะแนนดงันี4้ คะแนน 7 คน 5 คะแนน 5 คน คิดเป็นร้อยละได้ 44.17 โดยเฉลี่ย
รวมเท่ากบั 4.25 ซึง่อยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากนกัเรียนไม่เข้าใจรูปแบบการสนทนาออนไลน์ และมี
ความคดิเห็นแตกตา่งกนั หาข้อสรุปร่วมกนัไมไ่ด้ 

หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 
มีคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อด้านเข้าใจสื่อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นกัเรียนมีคะแนนดงันี ้8 คะแนน 7 
คน 9 คะแนน 5 คน คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 84.17 โดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 8.67 ซึ่งอยู่ในระดบัสงู 
ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั P<.01 กิจกรรมครัง้ท่ี 4 เป็นกิจกรรมท่ีนกัเรียน
ต้องมีความเข้าใจในรูปแบบของสื่อสนทนาออนไลน์ โดยนกัเรียนมีการเปลี่ยนสลบักลุ่มเพื่อความ
คิดเห็นท่ีแตกตา่งจากเดมิ และการท างานเป็นทีมได้เป็นอยา่งดี 

3.4 ด้านการประเมินค่าสื่อ ก่อนท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้
กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา มีคะแนนด้านการประเมินสื่อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน นักเรียนได้
คะแนนดงันี ้4 คะแนน 5 คน 5 คะแนน 5 คน 6 คะแนน 2 คน คิดเป็นร้อยละได้ 47.5 โดยเฉลี่ยรวม
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เท่ากบั 4.83 ซึง่อยู่ในระดบัต ่า นกัเรียนไม่ยงัไม่เข้าใจในการประเมินคา่สื่อ และแสดงความคิดเห็น
ไม่ตรงตามหวัข้อกิจกรรม 

 หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 
มีคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อด้านประเมินคา่ คะแนนเตม็ 10 คะแนน นกัเรียนได้คะแนนดงันี ้7 คะแนน 
3 คน 8 คะแนน 5 คน 9 คะแนน 4 คน คิดเป็นร้อยละได้ 80.83 โดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 8.83 ซึง่อยูใ่น
ระดบัสงู ซึง่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั P<.01 กิจกรรมท่ี 5 เป็นการให้นกัเรียน
ประเมินคา่สื่อสนทนาออนไลน์ในข้อดีและข้อเสีย มีการเปลี่ยนสลบักลุม่และท าให้นกัเรียนร่วมงาน
กันได้เป็นอย่างดี มีการพูดคุยเล่าเร่ืองราวให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และท าให้นักเรียนมี
ความกระตือรือร้นในการท างานมากขึน้  ผู้ วิจัยจัดให้มีการแข่งขันทางความคิด เพิ่มความ
สนกุสนานให้แก่กิจกรรม นกัเรียนสามารถประเมินคา่สื่อได้ตรงตามหวัข้อกิจกรรม 

 3.5 ด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ก่อนท ากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดย
ใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา มีคะแนนด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
นักเรียนได้คะแนนดงันี ้2 คะแนน 8 คน 3 คะแนน 4 คน คิดเป็นร้อยละได้ 46.67 โดยเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 2.25 ซึ่งอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากนกัเรียนแสดงความคิดเห็นได้ไม่ตรงตามหวัข้อกิจกรรม 
เพราะความคิดเห็นด้านประโยชน์ของสื่อไมช่ดัเจน  

 หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 
มีคะแนนการรู้เท่าทนัสื่อด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน นกัเรียนได้คะแนน
ดงันี ้4 คะแนน 5 คน 5 คะแนน 7 คน คิดเป็นร้อยละได้ 91.67 โดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.50 ซึง่อยู่ใน
ระดบัสงู ซึง่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั P<.01 กิจกรรมครัง้ท่ี 6 เก่ียวกบัการใช้
ประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์ มีการเปิดวีดีโอเร่ืองราวเก่ียวกับการสนทนาออนไลน์ และให้
นกัเรียนจบัประเด็นความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของสื่อออกมา และมีการจบัเวลาเพิ่มความตื่นเต้น
และกระตือรือร้นในการท างาน นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีแตกตา่งแตพ่ยายามหาข้อสรุปท่ีดีร่วมกนั
ได้อยา่งตรงตามหวัข้อกิจกรรม 

 3.6 ด้านการใช้ทกัษะความรู้เท่าทนัสื่อสร้างละครเพื่อการศกึษาก่อนท ากิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา มีคะแนนด้านการใช้ทกัษะความรู้เท่า
ทนัสื่อสร้างละครเพื่อการศกึษา คะแนนเต็ม 20 คะแนน นกัเรียนมีคะแนนดงันี ้8 คะแนน 2 คน 9 
คะแนน 6 คน 10 คะแนน 2 คน 11 คะแนน 2 คน คิดเป็นร้อยละได้ 46.67 โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
9.17 ซึ่งอยู่ในระดบัต ่า เน่ืองจากนักเรียนไม่มีความรู้การสร้างละครจึงใช้เวลานานในการแสดง
ความคดิเห็น มีการถกเถียงกนัหาข้อสรุปยาก และไม่ตรงตามหวัข้อกิจกรรมละคร  
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หลงัร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 
มีคะแนนการใช้ทักษะความรู้เท่าทันสื่อสร้างละครเพื่อการศึกษา  มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
นกัเรียนได้คะแนนดงันี ้18 คะแนน 8 คน 19 คะแนน 4 คน คิดเป็นร้อยละได้ 91.67 โดยเฉลี่ยรวม
เท่ากบั ซึง่อยู่ในระดบัสงู18.00 ซึง่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั P<.01 กิจกรรมท่ี 
7- 12 เป็นกิจกรรมการสร้างละครเพื่อการศกึษาท่ีเก่ียวกบัสื่อสนทนาออนไลน์ของนกัเรียน เร่ิมจาก
การสร้าง โครงเร่ือง นกัเรียนร่วมกนัคดิโครงเร่ืองท่ีสอดคล้องกบัเร่ืองราวและมีเหตกุารณ์จดุเปลี่ยน
ท่ีชดัเจน จากนัน้ สร้างตวัละคร นกัเรียนสร้างตวัละครโดยค านึงกบัวยัของตนเองและบคุลิกของตวั
ละครท่ีน่าสนใจ และจึงจัดท า ฉาก ในการแสดง ซึ่งนักเรียนพูดคุยปรึกษาในการจัดฉากท่ี
สอดคล้องกบัเนือ้เร่ืองและสะดวกตอ่การสร้างฉาก ซึง่มีทัง้หมด 4 ฉากไม่เยอะจนเกินไป การสร้าง
บทสนทนา ขึน้โดยนกัเรียนเลือกท่ีจะใช้ภาษาเหมาะสมกบัตวัละคร และบุคลิกของตวัละคร และ
ไม่ใช้ค าหยาบคายเข้าใจง่าย การซ้อมการแสดง นักเรียนซ้อมและหาข้อผิดพลาดและข้อท่ีต้อง
แก้ไขมาสรุปและปรับปรุงได้ด้วยตนเอง การน าเสนอละครเพื่อการศกึษา นกัเรียนมีความตัง้ใจจริง
ในการแสดง และสามารถแสดงได้อย่างเหมาะสม มีความสามคัคีและการตอบค าถามการแสดงท่ี
ถกูต้องและสอดคล้องกบัการรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ตได้เป็นอยา่งดี 

อภปิรายผล 
 การศกึษาในครัง้นีมี้ความมุง่หมาย เพื่อออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้

ละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่อของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 และศึกษา
ผลของการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้ละครเพื่อการศกึษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่า
ทนัสื่อของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปรากฏผลวิจยัดงันี ้

1. รูปแบบกจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้ละครเพื่อการศึกษา เพื่อ
เสริมสร้างการรู้เท่าทนัส่ือของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

1.1 ศกึษาและเก็บรวบรวมข้อมลู  
1.1.1 ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 คูมื่อการ

จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และการน าคุณลักษณะผู้ เรียน มีหลักส าคัญคือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเพิ่มพูน
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการแก้ปัญหาการท างานเป็นทีมสร้างเสริมคณุลกัษณะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีสขุภาพแข็งแรง ตอบสนองความสนใจความถนัดและความต้องการของผู้ เรียน ให้
ผู้ เรียนได้วางแผนคิดวิเคราะห์ สร้างแรงบันดาลใจจัดกิจกรรมการเรียน ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 มาสร้างเป็นกิจกรรมครัง้นี ้
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1.1.2 กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา (TIE) ผู้วิจยัได้พบว่า เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีเป็น
การพฒันาการเรียนรู้ของเด็ก เด็กได้ฝึกปฏิบตัิจริงโดยผา่นกิจกรรมละคร ท่ีเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดเด็ก
การเรียนรู้ท่ีเกิดการพฒันาความเข้าใจกับตนเอง และการแก้ไขปัญหาผ่านการวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และน าไปสู่บทสรุปท่ีดีร่วมกัน กับผู้ อ่ืนตามสถานการณ์จ าลอง และการแสดงละครได้ การละคร
ส าหรับเยาวชนเป็นศิลปะท่ีมีรูปแบบเฉพาะ มีความเป็นเอกลกัษณ์ มีวิธีการน าเสนอท่ีแตกตา่งไป
ตามวยั และความพร้อมของผู้ชม ผู้ท างานละครส าหรับเยาวชน ทัง้ท่ีเป็นกิจกรรมในโรงเรียนและ
เป็นละครเวที ต้องมีความละเอียดออ่น มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์มีรสนิยมทางศิลปะท่ีดี มี
ความจริงใจท่ีจะสื่อสาระ ขณะเดียวกัน เสนอแนะ เร่ืองราว ความคิด วิธีการแก้ปัญหา และ
ทัศนคติท่ีดีแก่ผู้ ชม เหมาะท่ีจะน ามาจัดท ากิจกรรมส าหรับการเสริมสร้างการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ประถมศกึษา (พรรัตน์ ด ารุง, 2557: 46)  

1.1.3 การรู้เท่าทนัสื่ออินเทอร์เน็ต ผู้วิจยัศึกษาข้อมลูจากการศึกษาการรู้เท่าทนั
สื่อ ของรองศาสตราจารย์ พรทิพย์ เย็นจะบก ผู้ เช่ียวชาญด้านรู้เท่าทนัสื่อ ผู้ วิจยัใช้องค์ประกอบ
ของแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ 5 ข้อ คือ 1. มิติการรับสื่อ 2.วิเคราะห์สื่อ 3. การเข้าใจสื่อ 4. การ
ประเมินคา่สื่อ 5. การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ และน ามาใช้ในการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อ
เวลารู้ ให้สอดคล้องกบัแนวคิดละครเพ่ือการศกึษาในแตล่ะกิจกรรม จ านวน 12 ครัง้ และออกแบบ
กิจกรรมให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ โดยมีผู้ เช่ียวชาญดแูลในการออกแบบชดุ กิจกรรมใน 4 ด้าน
คือ ด้านศกึษาศาสตร์ ด้านการละคร ด้านจิตวิทยา และด้านสื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ชดุกิจกรรมตรง
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีจะเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่อ โดยใช้กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 พฒันาแบบประเมินพฤติกรรมการรู้เท่าทนัสื่อ ทัง้ 5 ด้านคือด้านมิติการรับ
ส่ือ วิเคราะห์สื่อ เข้าใจสื่อ ประเมินคา่สื่อ และใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ 

 จากการท่ีผู้วิจยัศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั เพื่อช่วยให้ผู้วิจยัได้ทราบถึง
สภาพขององค์ความรู้ในเร่ืองท่ีจะท าการวิจยัว่า ได้มีผู้ศกึษาหาค าตอบความรู้ไว้แล้วในแง่มมุหรือ
ประเด็นใดแล้วบ้าง เพื่อท าการจะศึกษาวิจัยเพื่อหาค าตอบในเร่ืองนัน้ต่อไปและ การทราบถึง
สถานภาพขององค์ความรู้ในเร่ืองท่ีจะท าวิจยัจะช่วยให้ผู้ วิจยัมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า  ความรู้
ใหม่ท่ีจะได้จากการวิจยัของตนเองนัน้จะมีความสมัพนัธ์อย่างไรกบัองค์ความรู้ท่ีมีอยู่แล้วในเร่ือง
นัน้ หรือจะเป็นความรู้ใหม่มีความส าคญัอย่างไรและตวัผู้วิจยัจะต้องเข้าไปจดัระเบียบอยู่ในองค์
ความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ อย่างเหมาะสมมีความน่าเช่ือถือ เพื่อให้ผลงานวิจยัสมบูรณ์ท่ีสดุ (บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2546.104)  
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1.2 กระบวนการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
1.2.1 ผู้วิจยัศึกษาโครงสร้างของตารางเรียน และเวลาเรียน ท่ีจะจดักิจกรรมลด

เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ในวนัพธุ วนัพฤหสับดี และวนัศกุร์ในคาบสดุท้าย เวลา 1 ชัว่โมง เพื่อน า
ออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้ สอดคล้องตามหลกัสตูรสถานศกึษาสถานศกึษา 

1.2.2 ผู้วิจยัได้ศกึษารูปแบบกิจกรรมละครเพื่อการศกึษา (TIE) จากแหล่งข้อมูล
และเลือกใช้ทฤษฎีละครเพื่อการศกึษา ในด้านการรูปแบบของการจดักิจกรรมละครเพื่อการศกึษา 
ของ รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ด ารุง ผู้ เช่ียวด้านละครเพื่อการศึกษา เป็นรูปแบบในการสร้าง
กิจกรรมละครเพื่อการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีองค์ประกอบของแนวคิดดงันี  ้1) มีการสร้างปฏิสมัพันธ์ 2) มีประเด็น
เก่ียวกับชุมชน 3) การกระตุ้ นให้คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์  4) มีการพูดคุยเสวนา
ปรับเปลี่ยนความคิด 5) การมีสว่นร่วมในละคร 6) การวิพากษ์วิจารณ์และหาข้อสรุปท่ีดีร่วมกนั 7) 
แสดงละครท่ีมีประเด็นปัญหาในโรงเรียนผ่านรูปแบบละครฉากสัน้  8) ตอบปัญหาท่ีน าเสนอผ่าน
ละคร ซึ่งผู้ วิจยัน าแนวคิดนีม้าพฒันากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และจดักลุ่มในแต่ละข้อให้
สอดคล้องกบัแนวคดิการรู้เท่าทนัสื่อในแตล่ะกิจกรรม  

1.2.3 ผู้วิจยัจึงเห็นว่า การรู้เท่าทันสื่อ จึงเป็นการเสริมสร้างเพื่อพฒันาทกัษะใน
การเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์ การตีความเนือ้หาการประเมินค่าและเข้าใจผลกระทบของสื่อรวมถึง
การใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ได้ ซึง่เป็นกระบวนการพฒันาศกัยภาพทางความคิด เพื่อเป็นการปอ้งกนั
ตวัเองจากผลกระทบในด้านลบจากสื่อได้ดี และการขบัเคลื่อนกระบวนการนีมี้ความเหมาะสมเป็น
อย่างยิ่งต่อเยาวชนซึง่ในชีวิตประจ าวนัในการเปิดรับสื่อประเภทต่างๆ รวมทัง้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็น
ระยะเวลาที่มากกวา่กิจวตัรประจ าวนัอื่นๆ (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552.9)  

1.2.4 การตรวจเคร่ืองมือในงานวิจยั ผู้วิจยัออกแบบเคร่ืองมือในงานวิจยัและให้
ผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ ทัง้ 4 ด้าน 1) ด้านศกึษาศาสตร์ เน่ืองจากกิจกรรมเป็นรูปแบบของการ
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 2) ด้านละครเพื่อการศึกษา 
เน่ืองจากน าองค์ประกอบของละครเพื่อการศึกษามาออกแบบในแผนกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ 3) ด้านจิตวิทยา เน่ืองจากการจดักิจกรรมครัง้นีส้ าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 จึง
ต้องเลือกให้วิธารและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยันกัเรียน 4) ด้านสื่อและเทคโนโลยี เน่ืองจาก ผู้วิจยั 
จดัท าเนือ้หาเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัสื่อของนกัเรียน และใช้สื่ออินเทอร์เน็ตใสนทนาออนไลน์ในการท า
กิจกรรมด้วย จึงต้องตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อท่ีจะน าไปสอนนกัเรียนในแผนกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
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 จากศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบในงานวิจยั ผู้ วิจัยได้
ศึกษาและเลือกแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาออกมากิจกรรมจากการท่ีมีความสอดคล้องด้าน
กิจกรรมและผลของการใช้ทฤษฎีท่ีประสบความส าเร็จ เพราะการศกึษาแนวคิดทฤษฎีช่วยให้ผู้วิจยั
ได้มีแนวคิดพืน้ฐานเชิงทฤษฎีในเร่ืองท่ีจะท าการวิจยัอย่างเพียงพอ เพราะว่าได้ศกึษาค้นคว้าจนมี
ความรู้เพียงพอในการเขียนกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical หรือConceptual framework) 
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีต้องการวิจยัต้องเขียนชดัเจนเพื่อช่วยให้ผู้วิจยัก าหนดประเด็นปัญหาในการวิจยัได้
อย่างชัดเจน เข้าใจเนือ้หาสาระของเร่ืองท่ีวิจัย สามารถก าหนดแนวทางในการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม (บญุธรรม กิจปรีดาบริสทุธ์ิ, 2546.103)  

1.3 ทดลองใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
1.3.1 ติดต่อประสานงานโรงเรียน ขออนุญาตผู้ บริหาร ชีแ้จงข้อมูลและหลัก

ส าคญัคือจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเพิ่มพนูทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการแก้ปัญหาการท างาน
เป็นทีมสร้างเสริมคุณลักษณะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพแข็งแรง ตอบสนองความสนใจ
ความถนดัและความต้องการของผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนได้วางแผนคิดวิเคราะห์ สร้างแรงบนัดาลใจจดั
กิจกรรมการเรียน ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 มาสร้างเป็นกิจกรรมครัง้นี ้ให้แก่ผู้ประจ า
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 และขอความร่วมมือในการจดักิจกรรม จึงท าการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างจาก
แบบสอบถามการติดสื่อสนทนาออนไลน์ท่ีมีคา่คะแนนอยู่ในระดบั 55 – 60 คะแนน ท่ีมีพฤติกรรม
การติดอินเทอร์เน็ตสนทนาออนไลน์มากท่ีสดุ และผู้วิจยัศกึษาโครงสร้างของตารางเรียน และเวลา
เรียน ท่ีจะจดักิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้ในวนัพธุ วนัพฤหสับดี และวนัศกุร์ในคาบสดุท้าย 
เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อน าออกแบบรูปแบบกิจกรรมให้  สอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา
สถานศกึษา  

1.3.2 น าแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทดลองครัง้แรก (Pretest) กับ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 12 คน โดยไม่ต้องท าการสอนหรืออธิบาย 
และบนัทึกเป็นคะแนนครัง้แรกก่อนได้รับการท ากิจกรรม พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดบัน้อยถึงปานกลาง เน่ืองจากนกัเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ และอธิบายสื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่าง
ถกูต้อง เพราะไมเ่คยได้รับการเรียนการสอนมาก่อน 

1.3.3 ด าเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ
อินเทอร์เน็ตของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 12 กิจกรรม เป็นเวลา 4 สปัดาห์ สปัดาห์
ละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชั่วโมง โดยผู้ วิจัยด าเนินการาสอนด้วยตนเองและมีผู้ ช่วยเป็นครูประจ าชัน้  
บนัทึกข้อมลู ในระดบัประถมศึกษา ปรับเวลาเรียนพืน้ฐานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตาม
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ความเหมาะสม และมีการบูรณาการการเรียนรู้ ทัง้นีต้้องมีเวลาเรียนรวมตามท่ีก าหนดไว้ใน
โครงสร้างเวลาเรียน โดยรายวิชา พื น้ฐาน เท่ากับ 840 ชั่วโมง/ปีและรายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศกึษาจดัเพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น เท่ากบั 40 ชัว่โมง/ปี รวมทัง้สิน้ 880 ชัว่โมง/ปี 
(22 ชัว่โมง/สปัดาห์) โดยผู้ เรียนต้องมีคณุภาพตาม มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดัท่ีก าหนดเวลา
ของการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนจ านวน 120 ชัว่โมง /ปี (3 ชัว่โมง/สปัดาห์) จดัเป็นกิจกรรม “ลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บงัคบัตามหลกัสตูรประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนกัเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ โดยเวลาเรียนรวมทัง้หมดไม่เกิน ๑, ๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2558.12)  

1.3.4 สิน้สุดการทดลอง ท าการทดสอบ (Posttest) กับกลุ่มตัวอย่างเป็นฉบับ
เดียวกันกับแบบทดสอบท่ีใช้ก่อนการทดลองและเก็บคะแนนไว้เป็นหลงัการทดลอง  (Posttest) 
เป็นการเปรียบเทียบผลก่อนท ากิจกรรมและหลงัท ากิจกรรมได้อยา่งชดัเจน 

2. ผลการเปรียบเทยีบ ใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้ละครเพื่อ
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัส่ือของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6  

 ในแผนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยใช้ละครเพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วย
จดุมุ่งหมายของกิจกรรม แนวคิดท่ีใช้ในกิจกรรมท่ีผู้วิจยัออกแบบขึน้เพื่อเสริมสร้างการรู้เท่าทนัสื่อ
ได้แบ่งกิจกรรมตามองค์ประกอบของการรู้เท่าทนัสื่อและละครเพื่อการศึกษา ผสมกบัทฤษฎีคู่มือ
บริหารการจดัเวลาเรียน“กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐานกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนิน
กิจกรรม จ านวน 12 ครัง้  

 2.1 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ ด้านมิตกิารรับส่ือ 
กิจกรรมท่ี 1 รู้จกัฉนัรู้จกัเธอ  

การจดักิจกรรมด้านมิติการรับสื่อ ผลของระดบัการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ด้วยรูปแบบกิจกรรมครัง้ท่ี  1 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี  6 ส่งเสริมด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งหลังการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้  ฯ สถิติโดยรวมสูงกว่าก่อนท า
กิจกรรมโดยมีค่าเฉลี่ยก่อนท ากิจกรรม 4.67 และหลงัท า 9.42 เน่ืองจากนกัเรียนได้ผ่านกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมในการท าความรู้จักกันเพื่อความสนิทสนมในการท ากิจกรรม โดยใช้ประสาท
สมัผสั ทัง้ 5 โดยเฉพาะ ห ูและตา เป็นการรับรูสื่อ ในการสื่อสารกนัระหว่างบคุคล ประสาทสมัผสั
ทัง้ 5 ท่ีเป็นสื่อกลางในการสง่ผ่านสารจากผู้สง่ไปยงัผู้ รับ อนัได้แก่ ห ูตา จมกู ลิน้ สมัผสั จะเป็นสิ่ง
ท่ีเปิดมิติการรับสื่อของผู้ รับ โดยสื่อมวลชนจะส่งผ่านประสาทสมัผสัทางหกูบัตามากกว่าประสาม
สมัผสัด้านอ่ืนๆ เน่ืองจากข้อจ ากดัของสื่อเอง และในการนีป้ระสาทสมัผสัจะส่งข้อมลูไปยงัระบบ
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สมองเพื่อตีความและรับรู้ตอ่ไป ด้านกิจกรรมละครถึงลกัษณะการจดักิจกรรมละลายพฤติกรรมว่า 
ควรมีมีลกัษณะท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุ้นปฏิสมัพนัธ์ของผู้ เรียน และสร้างแรงจงูใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม (ปรวนั แพทยานนท์.2560 สมัภาษณ์)  

 2.2 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ ด้านการวิเคราะห์ส่ือ 
กิจกรรมครัง้ท่ี 2 โลกอินเทอร์เน็ตของพวกเรา 
กิจกรรมครัง้ท่ี 3 ชิคแชทกนัไหม 

การจดักิจกรรมด้านการวิเคราะห์สื่อ ผลของระดบัการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ด้วยรูปแบบกิจกรรมครัง้ท่ี 2- 3 ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่งเสริมด้านการ
วิเคราะห์สื่อ ซึ่งหลงัการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ ฯ สถิติโดยรวมสงูกว่าก่อนท ากิจกรรม
โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนท ากิจกรรม 7.58 และหลังท า 9.42 กิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้
วิเคราะห์สื่อในชมุชนหรือชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนและวิเคราะห์ รูปแบบสื่อสนทนาออนไลน์ ซึง่
ผู้วิจยัให้นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สื่อโดยผ่านการดคูลิปวีดีโอเก่ียวกบัสื่อ และให้
นกัเรียนร่วมวิเคราะห์ นกัเรียนสามารถเห็นภาพและเข้าใจได้ผ่านการดคูลิปวีดีโอท าให้นกัเรียนมี
ความสนใจในการท ากิจกรรมมากขึน้ ตรงตามการวิเคราะห์สื่อหรือการอ่านสื่อ คือ การแยกแยะ
องค์ประกอบในการน าเสนอของสื่อ ในประเด็นของวตัถปุระสงค์ของสื่อ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบับริบททาง
สงัคมการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ จะท าให้เห็นภาพความเป็นจริงของสื่อได้อย่างชดัเจนขึน้  (พร
ทิพย์ เย็นจะบก, 2554.12)  

2.3 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ ด้านการเข้าใจส่ือ 
กิจกรรมครัง้ท่ี 4 ฉนัเข้าใจเธอนะ 

การจดักิจกรรมด้านการเข้าใจสื่อ ผลของระดบัการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ ด้วยรูปแบบกิจกรรมครัง้ท่ี 4 ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ส่งเสริมด้านการเข้าใจสื่อ 
ซึง่หลงัการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ ฯ สถิติโดยรวมสงูกว่าก่อนท ากิจกรรมโดยมีคา่เฉลี่ย
ก่อนท ากิจกรรม 4.25 และหลงัท า 8.67 เป็นกิจกรรมท่ีให้นักเรียนเข้าใจรูปแบบของสื่อสนทนา
ออนไลน์ และให้นักเรียนได้ดูคลิปรูปแบบของสื่อสนทนาออนไลน์และให้หารูปแบบของสื่อ 
นกัเรียนมีความสนใจและแสดงความคิดเห็นและช่วยกนัวิพากษ์วิจารณ์หาข้อสรุปร่วมกนัได้ดี และ
เหมาะสม ตรงตามแนวคิด (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2554.13) การเข้าใจสื่อ หรือการตีความสื่อ 
รูปแบบการน าเสนอของสื่อ เข้าใจภาพเฉพาะของสื่อแตล่ะเป็นเภทและรู้จกัท่ีมาของข้อมลูประเภท
ต่างๆ ซึ่งผู้ รับสารแต่ละคนจะมีความเข้าใจสื่อได้ไม่เหมือนกันตีความไปคนละแบบ ขึน้อยู่กับ
ประสบการณ์เดิม พืน้ฐานการศกึษา และคณุสมบตัิในการเรียนรู้ การท่ีจะรับข่าวสารใดอาจขึน้อยู่
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กบัสภาพจิตใจจากการชอบและอาจส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ (ศรันถ์ ยี่หลัน่สวุรรณ, 
2558. 18)  

2.4 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ ด้านการประเมินค่าส่ือ 
กิจกรรมครัง้ท่ี 5 เม้าแบบนีม้นัดีหรือไม่ดีกนันะ 

การจดักิจกรรมด้านการประเมินค่าสื่อ ผลของระดบัการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ ด้วยรูปแบบกิจกรรมครัง้ท่ี 5 ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ส่งเสริมด้านการเข้าใจ
สื่อ ซึ่งหลังการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ ฯ สถิติโดยรวมสูงกว่าก่อนท ากิจกรรมโดยมี
คา่เฉลี่ยก่อนท ากิจกรรม 4.83 และหลงัท า 8.83 กิจกรรมนีเ้ป็นการให้นกัเรียนประเมินข้อดีและขอ
เสียของสื่อสนทาออนไลน์ เม่ือนกัเรียนได้ผ่านการวิเคราะห์สื่อและการเข้าใจสื่อแล้วนกัเรียนจึงมี
ความเข้าใจในการประเมินคา่สื่อได้รวดเร็วและสามารถประเมินคา่สื่อได้ถกูต้องตามหวัข้อกิจกรรม 
และตรงตามแนวคิด (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2554.13) หลงัจากการท่ีผู้ รับสารผ่านการวิเคราะห์และ
การท าความเข้าใจสื่อแล้ว ผู้ รับสารควรท่ีจะท าการ 

ประเมินค่าสิ่งท่ีสื่อน ามาเสนอว่ามีคณุภาพและคณุค่ามากน้อยเพียงไร ไม่ว่าจะ
เป็นเนือ้หาท่ีน าเสนอ หรือวิธีการน าเสนอในรูปแบบใดก็ตาม นักเรียนได้ผ่านขัน้ตอนตรงตาม
แนวคดิจึงสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึน้  

การรู้เท่าทนัสื่อ ด้านการประเมินค่าสื่อ ท าให้นกัเรียนรู้จกัคิดด้านดีและไม่ดีของ
สื่อ แม้จะต้องเผชิญกับสิ่งยัว่ยุต่างๆ ก็จะสามารถวิเคราะห์ด้วยตนเองได้ (ปทิตา รอดประพนัธ์, 
2559.160)  

2.5 ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ ด้านการใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ 
กิจกรรมครัง้ท่ี 6 แชทแบบไหนให้มนัเจ๋ง 

การจัดกิจกรรมด้านการใช้สื่อใช้เกิดประโยชน์ ผลของระดบัการใช้กิจกรรมลด
เวลา 

เรียนเพิ่มเวลารู้ฯ ด้วยรูปแบบกิจกรรมครัง้ท่ี 6 ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
ส่งเสริมด้านการใช้สื่อในเกิดประโยชน์ ซึ่งหลังการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ ฯ สถิติ
โดยรวมสงูกว่าก่อนท ากิจกรรมโดยมีคา่เฉลี่ยก่อนท ากิจกรรม 2.25 และหลงัท า 4.50 เม่ือนกัเรียน
ได้ผ่านกิจกรรมทักษะการรู้เท่าทันสื่อทัง้  4 ด้านแล้ว ด้านการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ นักเรียน
สามารถวิเคราะห์ได้ตามชีวิตประจ าวนัท่ีนักเรียนใช้ประโยชน์ของสื่อสนทนาออนไลน์  มีการหา
ข้อมลูด้วยตนเองมากขึน้ และปรึกษาหารือกนัในกลุม่ ร่วมกบัดคูลปิวีดีโอเก่ียวกบัประโยชน์ของสื่อ 
และสรุปร่วมกนั นกัเรียนได้เรียนรู้ตามขัน้ตอนตามแนวคิด (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2554.13) ถ้าผู้ รับ
สารได้ใช้การวิเคราะห์และท าความเข้าใจในองค์ประกอบขัน้ต้นทัง้ 4 มาได้เป็นอย่างดีแล้ว เท่ากบั
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ว่าผู้นัน้ได้ผ่านกระบวนการการรู้เท่าทันสื่ออย่างครบถ้วน แต่ยังไม่เพียงพอเพราะเม่ือเราเข้าใจ
องค์ประกอบสื่อ อ่านสื่อได้ ประเมินค่าได้ โดยใช้องค์ปัญญาท่ีเกิดขึน้นี ้แต่เราทุกคนไม่สามารถ
ออกไปจากโลกของสื่อได้ ความจ าเป็นท่ีจะต้องอยูใ่นโลกของสื่อตอ่ไปเราควรท่ีจะปฏิบตัิดงันี ้

 - น าสิง่ท่ีตนวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ 

- เลือกรับสื่อเป็น 
- สามารถสง่สารตอ่ได้ 
- มีปฏิกิริยาตอบกลบัสื่อได้ 

การด าเนินชีวิตประจ าวันในโรงเรียน ในครอบครัว หรือในสังคม การใช้การ
สื่อสารอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์จะเพิ่มความสะดวกสบาย ใช้ค้นหาความรู้ได้รวดเร็ว ถ้า
เลือกใช้ในส่วนท่ีดีจะเกิดประโยชน์สูงสุด (ภัทร์ศินี แสนส าแดง, 2557.55) องค์ประกอบทัง้ 5 
เก่ียวพนัต่อเน่ืองตามล าดบัดงักล่าว เป็นองค์ความรู้ “การรู้เท่าทนัสื่อ” ท่ีต้องการการพฒันาและ
ปรับใช้ให้เหมาะกบักระบวนการการเรียนรู้ของทกุกลุม่ชนในสงัคมไทยตอ่ไป 

2.6 การสร้างละครเพื่อการศึกษาโดยใช้ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 
กิจกรรมครัง้ท่ี 7 – 12 เป็นขัน้ตอนการสร้างละครเพื่อนการศึกษา โดยประกอบด้วย 

โครงเร่ือง ตวัละคร ฉาก บทละคร การซ้อม และการน าเสนอการแสดง ผลของระดบัการใช้กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ ด้วยรูปแบบกิจกรรมครัง้ท่ี 6 ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 สง่เสริม
ด้านการสร้างละครเพื่อการศกึษาโดยใช้ทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อ ซึง่หลงัการใช้กิจกรรมลดเวลาเรียน
เพื่อเวลารู้ ฯ สถิติโดยรวมสงูกว่าก่อนท ากิจกรรมโดยมีค่าเฉลี่ยก่อนท ากิจกรรม 9.17 และหลงัท า 
18.00 จากการท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมครัง้ 11 กิจกรรมท่ีผ่านมาท าให้นักเรียนมีความรู้
เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อทัง้ 5 ด้าน และการรู้เก่ียวกับขัน้ตอนการสร้างละครเพื่อการศึกษา แล้ว
นกัเรียนจึงสามารถแสดงออกผ่านกิจกรรมละครได้เป็นอย่างดีนักเรียนสามารถ แสดงละครตรง
ตามแนวคิดละครเพื่อการศกึษาท่ีมีประเด็นปัญหาในโรงเรียนผ่านรูปแบบละคร ฉากสัน้ของละคร
ทัง้เร่ือง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้ ชมได้คิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์เพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้ มิใช่ความรู้เร่ืองการละคร แตเ่ป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัประเด็น
ปัญหาท่ีใช้ละครเป็นสื่อ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอความคิดหรือก่อให้เกิดปฏิกิริยาไปสู้การ
วิพากษ์วิจารณ์และแสวงหาข้อสรุปท่ีดี  (พรรัตน์ ด ารุง, 2557: 48) และสอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเพิ่มพูนทกัษะการคิดวิเคราะห์ทกัษะชีวิตทกัษะการแก้ปัญหาการท างาน
เป็นทีมสร้างเสริมคุณลกัษณะค่านิยมท่ีดีงามและความมีน า้ใจต่อกัน จากคู่มือการจัดกิจกรรม 
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“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ (2558 : 4)  

 ผลจากการออกแบบกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ สอดคล้องกับ คู่มือการจัด
กิจกรรม ตามหลกัการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้” มีหลกัการท่ีส าคญัท่ีสอดคล้องกบักิจกรรมครัง้นี ้คือ  

1. จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งเพิ่มพนูทกัษะการคิดวิเคราะห์ทกัษะชีวิตทกัษะการ
แก้ปัญหาการ 

ท างานเป็นทีมสร้างเสริมคณุลกัษณะคา่นิยมท่ีดีงามและความมีน า้ใจตอ่กนั 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญเพิ่มโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือ

ปฏิบตัิจริงมีประสบการณ์ตรงสร้างความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้อยา่งมีความสขุ 
3.จดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งมีความหมายและเช่ือมโยงกบัชีวิตจริงของผู้ เรียนใช้

ชมุชน ภมูิปัญญาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตวัเป็นแหลง่เรียนรู้ 
4.จดักิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้วางแผนคิดวิเคราะห์อภิปรายสรุป

ความรู้ น าเสนอจดุประกายความคิดสร้างแรงบนัดาลใจสร้างความมุ่งมัน่เพื่อแสวงหาความรู้การ
แก้ปัญหาและ สร้างสรรค์นวตักรรม 

5.จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมเป็นการเรียนรู้ในระหว่าง
การท างานท่ีทกุคนในทีมเน้นความเป็นระบบมีวิจารณญาณร่วมกนัตลอดเวลาว่าก าลงัท าอะไรจะ
ท าให้ดีขึน้อยา่งไรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กนัและกนัมีการช่วยเหลือเกือ้กลูมีความสามคัคีมีน า้
หนึง่ใจเดียวกนัมีความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 

 ลกัษณะการจดักิจกรรมละครเพื่อการศกึษา เรียนกิจกรรมละลายพฤติกรรม
ตามโครงสร้างการจัดกิจกรรมครัง้ท่ี 1 พบผู้ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมเน่ืองจากการจดักิจกรรม ตอ่เน่ือง ไม่สร้างความน่าสนใจ และเช่ืองช้า ซึง่ละลาย
พฤติกรรม ควรมีลกัษณะท่ีกระชบั ไม่เช่ืองช้า กิจกรรมละลายพฤติกรรม คือการใช้กิจกรรมหรือ
เกมส์เป็นสื่อ และเน้นการสนกุสนานเป็นส าคญั (ศกัดพินัธ์ ตนัวิมนรัตน์. 2546: 40)  

 ทกัษะการรู้เท่าทันสื่อ ทัง้ 5 ด้าน มิติการรับสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจ
ส่ือ การประเมินค่าสื่อ และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์นัน้ ตามโครงสร้างของกิจกรรมแต่ละครัง้ ใน
กิจกรรมท่ี 5 การประเมินค่าสื่อ นกัเรียนไม่เข้าใจ เพราะไม่ได้อธิบายให้นกัเรียนเข้าใจง่าย ซึ่งครู
จะต้องใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัยและมีความเข้าใจง่าย  ควรแนะน าให้เด็กเข้าใจภาษาใน
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สถานการณ์ต่างๆ (บุษบง ตันติวงศ์, 2538: 142) การสอดแทรกการรู้เท่าทันสื่อก็ต้องมีเนือ้หา
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2554: 15)  

ข้อเสนอแนะและการน าไปใช้ 
1. การท าละครเพื่อการศึกษาจะต้องใช้การเรียนท่ีต่อเน่ืองไม่ควรเว้นระยะห่างในการ

เรียนรู้ เช่นถ้าจัดกิจกรรม 3 วัน วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ มีความต่อเน่ืองกัน และควรจัด
กิจกรรมครัง้ต่อไปในวนัจันทร์ วนัอังคาร และพุธ เพื่อไม่ให้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมห่างกัน
เกินไป เพราะถ้าระยะเวลาห่างกนันกัเรียนจะจดจ ากิจกรรมท่ีเรียนครัง้ท่ีผ่านมาไม่ได้  นกัเรียนจะ
สามารถท ากิจกรรมได้ประสิทธิภาพมากขึน้ 

2. การน ากิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยใช้กิจรรมละครเพ่ือการศกึษาฯ กิจกรรมนี ้
วยัของนกัเรียนท่ีเหมาะสมในการสอนคือ 11 – 13 ปี จ านวนชัว่โมงท่ีจดักิจกรรม ควรไม่น้อยกว่า 
12 ชัว่โมง จงึจะเกิดประสิทธิภาพแก่ผู้ เรียน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. การท าละครเพื่อการศึกษาจะด าเนินกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จะประสบ

ความส าเร็จจาก การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองเพราะผู้บริหาร ครูและ
ผู้ปกครองมีสว่นช่วยในการสนบัสนนุและเป็นแรงเสริมให้นกัเรียนท ากิจกรรมด าเนินราบร่ืน ซึง่การ
มีส่วนร่วมจะเกิดไม่ได้ หากไม่มีการท าความเข้าใจถึงรูปแบบกิจกรรมและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้
หลงักิจกรรมด าเนินเสร็จ ฉะนัน้คนท่ีจะจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ จะต้องประชุมหารือ
และท าความเข้าใจกบัผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องให้ชดัเจนและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกนั จึงจะส่งผลให้
กิจกรรมประสบความส าเร็จราบร่ืนด้วยดี 

2. การสร้างละครเพื่อการศกึษาจะต้องหาประเด็นท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อเยาวชนและ
เป็นท่ีสนใจในสงัคม และควรเหมาะสมกบัพฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัเรียน  
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