
ความสัมพันธที่ดีในโลกออนไลน
ผูเขารวมจะไดคนหาวาพฤติกรรมแบบใดที่สงผลใหเกิดความสัมพันธที่ดีและเอื้อเฟอตอกัน
และพฤติกรรมออนไลนแบบใดที่เสริมสรางหรือบั่นทอนความสัมพันธ นอกจากนี้ ผูเขารวมจะได
พิจารณาถึงโอกาสและความทาทายในการหาจุดรวมระหวางโซเชียลมีเดียและความสัมพันธใน
กลุมเพื่อนของตนเอง และเรียนรูวิธีสนับสนุนและชวยเหลือกันในหมูเพื่อน



กิจกรรมบอกคำศัพทเกี่ยวกับความสัมพันธ

สวนที่หนึ่ง

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหผูเขารวมยืนกันเปนวง

บอกนักเรียนของคุณ

วันนี้ เราจะมาคุยกันวาสิ่งที่เราทำในโลกออนไลนมีอิทธิพลตอความสัมพันธของเราอยางไร
และเราจะพูดถึงสิ่งที่คุณสามารถทำไดเพื่อเปน “ผูกาวเขาไปชวยเหลือ” เมื่อเพื่อนๆ
ตองการความชวยเหลือเกี่ยวกับปญหาดานความสัมพันธ

ถามนักเรียนของคุณ

ใครไดเคยไดยินคำวา “ผูอยูในเหตุการณ” หรือ “ผูกาวเขาไปชวยเหลือ” บาง
สำหรับคุณแลวคำสองคำนี้หมายความวาอยางไร

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ลองฟง 2-3 ความคิดเห็น

บอกนักเรียนของคุณ

อยางที่คุณไดตอบกันมา ผูอยูในเหตุการณคือคนที่เห็นเหตุการณที่เกิดขึ้น
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เราจะพูดถึงพฤติกรรมที่สงผลเสียตอความสัมพันธ
ผูที่กาวเขาไปชวยเหลือ คือคนที่ทำสิ่งดีๆ ซึ่งอาจเปนการใหกำลังใจผูที่ตกเปนเหยื่อ
การใหความชวยเหลือเพื่อหยุดเหตุการณไมดี หรือในรูปแบบอื่นๆ ตามสถานการณ

สวนที่สอง

บอกนักเรียนของคุณ

ตอนนี้ เรามาพูดถึงความสัมพันธกัน กอนอื่น เราควรเขาใจวา “ความสัมพันธ”
เปนคำที่มีความหมายคอนขางกวาง แตสำหรับกิจกรรมของเรา เราจะจำกัดความคำวา
“ความสัมพันธ” ใหหมายถึงความสัมพันธใดๆ ก็ตามระหวางคนรุนเดียวกัน ตัวอยางเชน
คุณอาจมีความสัมพันธกับคนรุนเดียวกันในฐานะเพื่อน ในฐานะเพื่อนรวมชั้นเรียน
หรือในฐานะสมาชิกกลุมทำกิจกรรมนอกหองเรียน (เชน ชมรมภาพยนตร)
เมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึงความสัมพันธที่ดี มักจะมีคำถามยากๆ ตามมาดังตอไปนี้ “จริงๆ
แลวความสัมพันธที่ดีคืออะไรกันแน” ทุกคนมีความคิดที่ตางกันไปในหัวขอนี้และมีคำตอบดีๆ
อยูมากมาย

เพื่อใหแนใจวาเราเขาใจตรงกัน
มาลองพูดถึงคำที่สามารถอธิบายความสัมพันธที่ดีที่คุณคิดอยูออกมากันเถอะ
ไมวาจะเปนมิตรภาพระหวางเพื่อน เพื่อนรวมชั้นเรียน และความสัมพันธอื่นๆ



อีกหลากหลายรูปแบบ! ความสัมพันธทุกๆ รูปแบบสามารถมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นได
ดังนั้นมาพูดถึงพฤติกรรมที่สงผลดีตอความสัมพันธในรูปแบบตางๆ กันดีกวา

มาเลนเกมเล็กๆ นอยๆ กัน ใหทุกคนเดินไปรอบๆ เปนวงกลม
และใหแตละคนพูดคำหนึ่งคำที่อธิบายถึงความสัมพันธที่ดี ครูจะเริ่มกอน
ฉันคิดวาความสัมพันธหมายถึง __________________ (การใหกำลังใจกันและกัน ความหวงใย
ความเอาใจใส และอื่นๆ) 

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

เขียนสิ่งที่ผูเขารวมพูดบนกระดาน

บอกนักเรียนของคุณ

เยี่ยมเลย! ขอบคุณสำหรับไอเดียจากทุกๆ คน! ลองมาดูคำเหลานี้กัน

ถามนักเรียนของคุณ

พวกเราเห็นดวยหรือไม

คุณมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้หรือไม

หากอิงจากคำเหลานี้ มีใครคิดประโยคที่เปนการจำกัดความของความสัมพันธที่ดีไดบางหรือไม

แนะแนวทางใหกลุมชวยกันคิดคำจำกัดความของความสัมพันธที่ดีรวมกัน



กิจกรรมเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู

สวนที่หนึ่ง

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

แบงผูเขารวมออกเปนคู

บอกนักเรียนของคุณ

ตอนนี้เรามีลิสตของสิ่งที่นึกถึงเมื่อพูดถึงคำวา "ความสัมพันธที่ดี" กันแลว
เราจะลองเปลี่ยนไปดูประสบการณเกี่ยวกับความสัมพันธในอินเทอรเน็ตของเรากันบาง

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ใหเขียนคำถามจากรายการตัวอยางคำถามดานลางลงบนโปสเตอร โปสเตอรละขอ
แลวแปะโปสเตอรรอบๆ หอง

ตัวอยางคำถามที่สามารถใชได:

1. คุณโตตอบกับใครบางผานทางเทคโนโลยี

2. คุณใชแพลตฟอรม บริการ หรือเว็บไซตใดในการโตตอบกับผูคน

3. อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีมือถือ (เชน แท็บเล็ตหรือโทรศัพทมือถือ)
ชวยใหคุณสรางหรือรักษาความสัมพันธใหดีไดอยางไร

4. คุณใชอุปกรณมือถือและคอมพิวเตอรเพื่อติดตอกับคนอื่นๆ อยางไร

5. อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีมือถือสรางปญหาหรือเปนอุปสรรคตอการสรางและรักษาความ
สัมพันธที่ดีอยางไรบาง

6. คุณเคยเห็นหรือเจอเรื่องดรามาระหวางเพื่อนที่มีสาเหตุจากสิ่งที่โพสตในโลกออนไลนหรือไ
ม เรื่องเปนอยางไร

บอกนักเรียนของคุณ

ครูจะแจกกระดาษโพสตอิทและปากกาใหแตละคู โปสเตอรที่ติดอยูรอบๆ
หองจะมีคำถามที่แตกตางกันไป คูที่ไดรับแจกอุปกรณแลวสามารถเดินไปรอบๆ
เพื่อดูโปสเตอรแตละอัน เขียนคำตอบของคุณลงในกระดาษโพสตอิทแลวแปะไวบนโปสเตอร
ถาคุณมีคำตอบมากกวาหนึ่งขอสำหรับคำถามนั้น ใหเขียนคำตอบแตละขอแยกกัน
แลวแปะไวบนโปสเตอร คุณจะมีเวลา 8 นาที ขอใหสนุก!

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน



เมื่อจบกิจกรรมใหเก็บโปสเตอรและเรียกทุกคนมารวมกันอีกครั้ง

ถามนักเรียนของคุณ

คำตอบใดที่พบมากที่สุดในคำถามแตละขอ

มีสิ่งใดที่คุณคิดวายังขาดหายไป

คุณสังเกตเห็นแนวโนมหรือกระแสความคิดเห็นใดที่เหมือนกันบางหรือไม

เทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงความสัมพันธของคุณกับเพื่อนอยางไรบาง

เทคโนโลยีทำใหสิ่งตางๆ งายหรือยากขึ้น เหตุใดคุณจึงไมแชร



การอภิปรายจากเหตุการณสมมติ

การอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น

บอกนักเรียนของคุณ

ตอนนี้เราจะอภิปรายเรื่องเหตุการณสมมติที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและความสัมพันธที่เรียกวา
“การสงขอความมากเกินความจำเปน”

มีใครรูบางวา “การสงขอความมากเกินความจำเปน” คืออะไร

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

ลองฟง 2-3 ความคิดเห็น

บอกนักเรียนของคุณ

การสงขอความมากเกินความจำเปน คือเมื่อมีคนสงขอความเยอะเสียจนผูรับรูสึกวามากเกินไป

ถามนักเรียนของคุณ

มีใครเคยเจอเหตุการณการสงขอความมากเกินความจำเปนนี้บาง

หากคุณเปนคนที่ไดรับขอความ คุณจะทำอยางไร เหตุใดคุณจึงไมแชร

หากมีเพื่อนมาขอความชวยเหลือจากคุณและบอกวาตนเองกำลังเจอเหตุการณนี้อยู
คุณจะใหคำแนะนำเพื่อนอยางไร คุณจะชวยเหลือหรือไม คุณจะชวยเหลือแบบใดไดบาง

1. อธิบายเพิ่มเติม: การทำสิ่งตางๆ เหลานี้เพื่อชวยเหลือเพื่อนของคุณเรียกวา
“การกาวเขาไปชวยเหลือ”

ถามนักเรียนของคุณ

มีปจจัยอะไรที่อาจจะทำใหคนเราไมกาวเขาไปชวยเหลือเพื่อน

สมมติวาเพื่อนคนหนึ่งของคุณขอใหเพื่อนของเขาเลิกสงขอความหาเปนจำนวนมากๆ
จะเกิดอะไรขึ้นถาเพื่อนคนนั้นเริ่มไปหาเพื่อนของคุณที่บาน และขอเจอเพื่อนของคุณบอยๆ
ปญหาที่ดูเหมือนจะแยลงนี้ เรียกไดอีกอยางวา “ลุกลามบานปลาย”
คุณจะใหคำแนะนำเพื่อนอยางไรหากปญหานั้นลุกลามใหญโตขึ้น

หากปญหาบานปลายขึ้นจริง คุณจะยังสามารถกาวเขาไปชวยเหลือแบบกอนหนานี้ไดหรือไม
คุณจะสามารถทำอะไรเพื่อกาวเขาไปชวยเหลือเพื่อนไดบาง

บอกนักเรียนของคุณ



“การสงขอความมากเกินความจำเปน”
เปนแคหนึ่งตัวอยางของสถานการณที่เทคโนโลยีเขามาทำลายความสัมพันธที่ดี

ถามนักเรียนของคุณ

คุณนึกตัวอยางสถานการณอื่นๆ ออกบางไหม

มีวิธีแกปญหาเหลานั้นอยางไรบาง

จนถึงตอนนี้
เราไดเรียนรูอะไรจากการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในความสัมพันธบาง

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

แนะแนวทางใหนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลกระทบทั้งดานดีและไมดีของเทคโนโลยีที่มีตอความ
สัมพันธ



กิจกรรมระบุพฤติกรรม

สวนที่หนึ่ง

บอกนักเรียนของคุณ

เรามาดูพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสัมพันธที่ดีและไมดี
และดูวาจะจัดใหพฤติกรรมเหลานั้นอยูในระดับใดระหวางความสัมพันธที่ดีไปจนถึงไมดี

ครูจะแจกโพสตอิทใหคนละแผน บนกระดาษโพสตอิทจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ
เชน “การสงขอความหาแฟนทั้งวันทั้งคืน” หรือ “การแลกรหัสผานโซเชียลมีเดีย”
ใครที่ไดรับแจกโพสตอิทจากครูแลว ใหยืนขึ้นแลวเดินไปหนาหอง
ที่ดานหนึ่งของหองจะเปนโซนของพฤติกรรมที่ดีตอความสัมพันธที่สุด
สวนอีกดานจะเปนโซนของพฤติกรรมที่สงผลเสียตอความสัมพันธที่สุด

เมื่อคุณเดินมาที่หนาหอง ใหลองคิดวาพฤติกรรมที่อยูบนโพสตอิทของคุณดีหรือไมดีอยางไร
และเลือกยืนในตำแหนงที่ตรงกับความรูสึกของคุณ ตัวอยางเชน หากคุณคิดวา
“การสงขอความหาแฟนทั้งวันทั้งคืน” สงผลเสียตอความสัมพันธมากกวา
“การกดถูกใจหรือแชรทุกอยางที่เพื่อนของคุณโพสต”
ก็ใหยืนชิดมาทางฝงพฤติกรรมที่สงผลเสีย

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

หัวขอแนะนำสำหรับเขียนในโพสตอิท

1. สงขอความหาแฟนทั้งวันทั้งคืน

2. การแลกรหัสผานโซเชียลมีเดีย

3. การอานขอความ SMS ของเพื่อนโดยไมไดรับอนุญาต

4. การพูดคุยออนไลนกับคนแปลกหนาหรือคนที่คุณไมไดรูจักเปนอยางดี

5. การแสดงความคิดเห็นหยาบคายบนโพสตโซเชียลมีเดียของคนอื่น

6. การสงขอความทักทายตอนเชาหรืออวยพรใหหลับฝนดีถึงคนที่คุณหวงใย
(อาจจะสงทุกวัน)

7. การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่คุณทะเลาะกับเพื่อนอยางเปดเผยตอสาธารณะบนแพลตฟอรมโซเ
ชียลมีเดีย

8. การกดถูกใจหรือแชรทุกสิ่งที่เพื่อนของคุณโพสต

9. การโพสตเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียโดยใชบัญชีผูใชของเพื่อนของคุณ (ในชื่อของเพื่อน)

10. การแท็กเพื่อนในรูปภาพจากงานปารตี้



11. การแพรขาวลือเกี่ยวกับเพื่อนรวมชั้นเรียนของคุณบนโซเชียลมีเดีย

เมื่อทุกคนเดินมาที่หนาหองและยืนในตำแหนงที่ตัวเองเลือกแลว
ใหถามนักเรียนวาทำไมถึงเลือกยืนตรงนั้น และใหนักเรียนยายตำแหนงที่ยืนไดถาตองการ

เมื่อทุกคนยืนในโซนที่ตองการแลว ใหพวกเขาแปะโพสตอิทที่ผนังหนาหอง
แลวถอยหลังไปเพื่อจะไดเห็นวาพฤติกรรมทั้งหมดเรียงลำดับกันอยางไรและอยูในโซนไหน

ปฏิสัมพันธในชั้นเรียน

นักเรียนสามารถเลือกตอบคำถามสองขอแรกทางดานลาง โดยจะอภิปรายกันเปนกลุมหรือเขียน
เหตุผลลงในโพสตอิทแลวแปะไวบนผนังดานหนาของหองก็ได

ถามนักเรียนของคุณ

มีพฤติกรรมที่ไมดีอื่นๆ อะไรบางที่คุณนึกออก

มีพฤติกรรมที่ดีอื่นๆ อะไรบางที่คุณนึกออก

การจัดแบงพฤติกรรมวาดีหรือไมดีนี้มีเกณฑที่ถูกตองตายตัวเพียงรูปแบบเดียวหรือไม
เพราะเหตุใดจึงเปน/ไมเปนเชนนั้น คุณเห็นดวยทั้งหมดหรือไม

ถามนักเรียนของคุณ

เราจัดพฤติกรรมทั้งหมดนี้เปนระดับไลไปตั้งแตดีไปจนถึงไมดี
แตจะมีสถานการณใดหรือไมที่พฤติกรรมที่ดีจะกลายเปนไมดี
หรือพฤติกรรมที่ไมดีจะกลายเปนดี แลวจะเกิดขึ้นเมื่อใด

หาก X เปนพฤติกรรมที่ไมดี [เลือกพฤติกรรมที่ผูเขารวมเอาไวใกลกับฝง ‘ไมดี’]
คุณจะทำอยางไรเพื่อแกไข

ถาคุณไมเห็นดวยกับพฤติกรรมของใครสักคน คุณจะพูดคุยกับคนนั้นอยางไร



งาน

สวนที่หนึ่ง

บอกนักเรียนของคุณ

วันนี้เราไดพูดคุยกันไปเยอะแลวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความสัมพันธ
ตอนนี้หลังจากที่ทุกคนไดลองคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แลว
คุณจะแชรสิ่งที่คุณไดเรียนรูกับคนอื่นอยางไร คุณสามารถจัดกิจกรรมใดเพื่อกระตุนใหเพื่อนๆ
เปนผูกาวเขาไปชวยเหลือ เมื่อพวกเขาพบเจอพฤติกรรมที่บั่นทอนความสัมพันธ

งาน

แบงผูเขารวมออกเปนกลุมละ 3 หรือ 4 คน

บอกนักเรียนของคุณ

ตอนนี้เรามีหัวขอแนะนำ 2 หัวขอ แตถาใครมีไอเดียอื่น ก็ลงมือทำไดเลย! คุณจะมีเวลา 30
นาที:

1. หัวขอแนะนำ 1: วางแผนจัดงานกิจกรรมเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีตอความสัมพันธส
ำหรับสมาชิกในโรงเรียนหรือชุมชนของคุณ งานกิจกรรมอาจเปนไดหลายรูปแบบ
ไมวาจะเปนการอภิปราย, การฉายหนังสารคดี, การจัดแคมเปญพิเศษ เชน
“สัปดาหแบงปนความรัก” หรือแมแตการนำเสนอพรีเซ็นเทชั่น
อยาลืมคิดถึงวิธีที่คุณจะใชโซเชียลมีเดีย เชน Facebook หรือ Twitter
เพื่อโปรโมทงานกิจกรรมดวย ใครที่อยากทำสิ่งอื่นๆ
ประกอบเพื่อโปรโมทเกี่ยวกับงานกิจกรรมทางออนไลน เชน ภาพวาด มีม และอื่นๆ
ก็สามารถสรางสรรคไดตามใจชอบ

2. หัวขอแนะนำ 2: สรางเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ (เชน ความสัมพันธระหวางพี่นอง
หรือความสัมพันธระหวางเพื่อนที่โรงเรียน)
และเรื่องราวนั้นอาจไดรับอิทธิพลจากโซเชียลมีเดียอยางไร คุณสามารถแสดงละครสั้นๆ
สรางสื่อสำหรับนำเสนอ (เชน หนังสือการตูน) หรือทำม็อคอัพจำลองฟดขาว Facebook
หรือการสนทนาบน Twitter ก็ได สรางสรรคไดเต็มที่!

สวนที่สอง

งาน

หลังจากหมดเวลา 30 นาที ใหแตละกลุมแชรผลงานของตัวเอง
และรวมอภิปรายเกี่ยวกับคำถามดานลาง

ถามนักเรียนของคุณ

คุณกำลังพูดถึงหัวขอใด คุณตองการใหผูคนไดเรียนรูอะไรจากแนวคิดของคุณ



แนวคิดนี้จะเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน เพื่อนของคุณอยางไร

ใครคือกลุมเปาหมาย

คุณจะโฆษณาแนวคิดของคุณแกกลุมเปาหมายอยางไร

คุณคิดวากลุมเปาหมายของคุณจะแสดงความรูสึกอยางไร



การไตรตรองสงทาย

การไตรตรอง

บอกนักเรียนของคุณ

เราหวังวาคุณจะไดคิดเกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีอยางลึกซึ้งขึ้นอีกหนอย
โดยเฉพาะในดานที่เทคโนโลยีไดเขามาเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ
เรายังตองการใหคุณนึกถึงวิธีที่จะกระตุนใหเพื่อนของคุณ ‘กาวเขาไปชวยเหลือ’
หรือลุกขึ้นเพื่อตนเองและคนอื่นๆ เมื่อเห็นสิ่งที่ไมสบายใจหรือสิ่งที่ทำรายคนอื่น

ถามนักเรียนของคุณ

คุณไดเรียนรูอะไรบาง

กิจกรรมไหนที่คุณชอบมากที่สุด เหตุใดคุณจึงไมแชร

กิจกรรมไหนที่คุณชอบนอยที่สุด เหตุใดคุณจึงไมแชร

คุณจะนำสิ่งที่ไดเรียนรูหรือไดลองทำไปประยุกตใชไดอยางไร

คุณจะอธิบายสิ่งที่คุณไดทำใหเพื่อนของคุณฟงอยางไร

มีสิ่งใหมหรือนาตื่นเตนอะไรบาง

คุณมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับความสัมพันธที่ดีหรือไมดีหรือไม
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