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บทคัดย่อ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทส าคัญ  
ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งทางด้านการคมนาคม การสื่อสาร เศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านการศึกษา 
ผลกระทบของความเจริญทางด้านเทคโนโลยีมีผลท าให้เด็กในวัยต่าง ๆ เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย  
และรวดเร็ว ซึ่งอาจจะส่งผลเสียและเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะในเด็กวัยประถมศึกษา  
ซึ่งเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น ชอบเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติต่าง ๆ แต่ยังขาดซึ่งประสบการณ์
และขาดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเท่าที่ควร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะมีการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมด้านต่าง ๆ ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมจะช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้เหมาะสม ได้แก่  ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนอดกลั้น และความ
เมตตา บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมทั้ง 5 ด้าน ที่กล่าวมาส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ครู
และนักการศึกษาที่สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และเติบโตเป็น
แบบอย่างและเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีของโลกต่อไป 
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ABSTRACT 
 Information and communication technology is one of the important factors 
for human life including transportation, communication, economy, and education. The 
technological progress had influence children in many ages to access technology easily 
and rapidly which may cause negative effects and problems. Especially students in 
elementary level, they are curious, and enjoy learning by doing. However, they still 
lack experience and critical thinking skills. This is one of the main reasons why morality 
and ethics should be cultivated at these ages. Morality and ethics will help control the 
use of information and communication technology in an appropriate way, including 
discipline, responsibility, honesty, endurance and kindness. The article aims to present 
instructional guidelines to enhance the use of information and communication 
technology in harmony with 5 areas morality and ethics for elementary students. The 
instructional guidelines are presented step by step for teachers and educators can 
apply in their classroom. This will enhance students to gain knowledge and understand 
the use of Information and communication technology with morality and ethics. In 
additional, students will be educated as a good model and a quality digital citizen.  
 
Keywords 
 The use of Information and Communication Technology, Morality and Ethics 

 
บทน า 

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว 
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้าน 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การคมนาคม การบริการ การศึกษา รวมไปถึงการสื่อสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศจึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตของประชนชนในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในทุกขณะ สังคมในปัจจุบันจึงกลายเป็นสังคมสารสนเทศ ( Information Society) 
หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งพบว่ามีข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นอย่างมากมายในแต่ละวันในทั่วทุกมุมโลก
และในทุกวงการวิชาชีพ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดังนั้นไม่ว่าวัยใด หรือบุคคลใดสามารถรับ
ข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ได้ทั้งสิ้น ซึ่งบุคคลที่ควรให้ความส าคัญ
อย่างยิ่งคงหนีไม่พ้นเด็กในวัยประถมศึกษา ที่เป็นวัยชอบส ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว มีความอยากรู้อยาก
เห็น ชอบเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติต่าง ๆ แต่ยังขาดซึ่งประสบการณ์และขาดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเท่าที่ควร (Chalakbang, 1992) จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสื่อกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรง
อิทธิพลและยอดนิยมของเด็กอย่างมาก สามารถถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ สู่เด็กโดยตรง และผลกระทบ
ตามมาคือ เด็กจะเสพสื่อทั้งที่มีเนื้อหาเหมาะสมและไม่เหมาะสมเพราะขาดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยเฉพาะพฤติกรรมทางเพศ ความรุนแรง และการบริโภคนิยม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ แหล่านี้จะส่งผลเสียต่อ
เด็ก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป (Bonkham, 2018) ดังนั้นเพื่อให้เด็กในวัย
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ประถมศึกษาสามารถแยกแยะและรู้เท่าทันสื่อ และน าสื่อไปใช้อย่างสร้างสรรค์จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วย ดังความตอนหนึ่งในพระราชด ารัส พระราชทานแก่
คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2539 ว่า “…เทคโนโลยีช้ันสูงนี้ คนส่วนมาก เดี๋ยวนี้
ก็เข้าใจ ว่ามีโทรทัศน์ มีดาวเทียม มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ว่าเครื่องเหล่านี้ หรือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่มี
ชีวิต ดูรูปร่างท่าทางเหมือนมีชีวิต แต่อาจจะไม่มีชีวิต มีสีก็มีสีได้ แต่ว่าไม่มีสัน คือสีสันนั่นรวมแล้วมัน
ครบถ้วน และยังไม่ครบ ยังไม่มีจิตใจ อาจจะท าให้คนที่มีจิตใจอ่อนเปลี่ยนเป็นคนละคนก็ได้ แต่ว่าที่
จะอบรมโดยใช้สื่อที่ก้าวหน้าที่มีเทคโนโลยีสูงนี่ยากที่สุด ที่จะอบรมบ่มนิสัยด้วยเครื่องเหล่านี้ ฉะนั้นไม่
มีอะไรแทนคนสอนคน คนสอนคนนี่มีที่เขาใช้ดาวเทียม คนเดียวสอนได้เป็นพัน เป็นหมื่นในคราว
เดียวกัน แต่ถ่ายทอดความดีนี้ยาก ถ้าถ่ายทอด จะว่าไปอาจจะต้องถ่ายทอดตัวต่อตัว ฉะนั้นการที่มี
ความก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงในประเทศในสังคมไทย ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเปลี่ยนแปลงในทางดี 
นอกจากต้องหาวิธีให้มีการถ่ายทอดโดยใช้ต ารา หรือใช้หลักสูตรที่เหมาะสม ที่ท าให้คนเป็นคน อันนี้ก็
ขอฝากความคิดอันนี้ไว้ เพราะว่าเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าสักที่จะให้มีความรู้ทางเทคโนโลยีมากไม่พอ ต้องมี
ความเป็นคน คนดี รวมความแล้วว่า ต้องอบรมบ่มนิสัยให้ได้ ก็ต้องหาวิธีที่จะท า…” จากความส าคัญ
ดังที่กล่าวมานั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นอกจากจะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เด็กในระดับ
ประถมศึกษาเพื่อให้ก้าวทันโลกแล้ว ควรจะมีการปลูกฝังความรู้และแนวทางการด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มองเห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมและ
จริยธรรมในด้านต่าง ๆ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่งาม 
เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ให้ได้รู้จักใช้ชีวิต ที่ถูกต้อง
เหมาะสม ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน รักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตส านึก  
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ของความเป็นไทย เพื่อให้เติบโตเป็นแบบอย่างและ
เป็นอนาคตของชาติและพลเมืองดิจิทัลที่ดีของโลกต่อไป 
 
เนื้อหา 
 ความส าคัญของการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกโลกาภิวัฒน์ ท าให้คนส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาความสุข
และสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่หลากหลายใน
รูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจในเรื่องเดียวกัน มีการค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
ของตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ขณะที่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มท า
กิจกรรมต่าง ๆ แต่มีการร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่ า นอกจากนี้
ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เริ่มหมดไป พฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นแบบต่างคนต่างอยู่ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีความ
เปราะบางจนน าไปสู่ปัญหาทางสังคมที่เพิ่มขึ้น (Office of the National Economic and Social 
Development Board, 2011) ดังนั้นในการสร้างความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม คือ
การศึกษาควบคู่กับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
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เป้าหมายส าคัญของการศึกษาระดับประถมศึกษาคือการอ่านออก เขียนได้ คิดค านวณได้ 
และสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมถึง
เทคโนโลยี ซึ่งในสังคมยุคใหม่เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี เด็กที่เกิดในช่วงนี้หรือเรียกว่า เด็กกลุ่ม Gen 
Alpha จะเติบโตมาด้วยความเพียบพร้อมของเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ตั้งแต่วัยเด็ก ท าให้เทคโนโลยี
ส่งผลต่อทั้งพฤติกรรม การใช้ชีวิต และความคิดของเด็ก เช่น การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การรายล้อม
ไปด้วยข้อมูล ข่าวสาร และการเข้าถึงข่าวสารข้อมูลที่ง่ายและสะดวก อีกทั้งยังหลากหลายช่องทาง 
จากการที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับสังคมและการด ารงชีวิตอย่างมากนั้น เด็กและเยาวชนจ านวนไม่น้อย
ที่เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารต่าง ๆ มากมายผ่านเทคโนโลยีในหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งบางครั้งยังไม่รู้เลยว่า
มีคุณมีโทษอย่างไร และบ้างก็ใช้อย่างลองผิดลองถูก โดยเฉพาะเด็กในวัยประถมศึกษาที่ยังขาดความ
รอบคอบ ขาดความระมัดระวังในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ขาดการพิจารณาว่าสิ่งใด
ควรหรือไม่ควร นอกจากนี้จะพบว่าเด็กในวัยประถมศึกษาไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารเท่านั้น ยังเป็นผู้ร่วม
สร้างเนื้อหาดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการผลิต ออกแบบ การเขียน การตีพิมพ์เผยแพร่ หรือแชร์
ข้อมูลต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น Mylon Mc Arthru เด็กชายวัย 8 ปีที่อาศัยอยู่ในมลรัฐ Alberta 
ประเทศแคนนาดา ที่ร่วมกันกับแม่ท าวิดีโอเผยแพร่การตัดผมเนื่องจากถูกเพื่อนรังแกเพราะทรงผมที่
ยาวและถักเปียตามวัฒนธรรมของชนพื้นเมือง ผ่านทางเฟซบุ๊กว่าด้วยเรื่อง My hair is who I am 
พร้อมทั้งอธิบายการตัดสินใจที่จะตัดผม โดยมีเนื้อหาว่า “การรังแกกันเป็นเรื่องที่ไม่ดี เราควรสอนเด็ก
เกี่ยวกับการไว้ผมยาว ทรงผมของฉันเป็นเครื่องบ่งบอกว่า ฉันเป็นใคร มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
ฉัน พรุ่งนี้ฉันจะไปตัดผมยาวเพราะฉันโดนรังควานจากเด็ก ๆ พวกเธอไม่ควรมาก าหนดฉัน ไม่ควรท า
ร้ายฉัน ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ มันเป็นเรื่องปกติที่จะไว้ผมยาว ความหมายของการไว้ผมยาวต้องได้รับ
การสอนเพื่อให้คนอื่นเข้าใจถึงวัฒนธรรม และพวกเธอจ าเป็นต้องรับฟังด้วย” และส่งข้อความไปยัง    
เพื่อน ๆ และครู ซึ่งหลักจากการแชร์วิดีโอก็มีผู้รับชมจ านวนกว่าล้านครั้งและถูกแชร์ต่อออกไปกว่า
สองหมื่นครั้ง และหลังจากนั้นเขาก็เริ่มใช้เฟซบุ๊กเพจที่ชื่อว่า Boys with Braids ซึ่งเป็นสื่อกลางที่
สร้างความภาคภูมิใจให้กับหนุ่มสาวชาวพื้นเมืองเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ความ
ตื่นตัว และหวังว่าการเคลื่อนไหวนี้จะลดการรังแกเด็กพื้นเมืองได้ และในอีกตัวอย่างคือ Janna Jihad 
หนูน้อยอายุ 11 ปี ชาวปาเลสไตน์ ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามและผู้สื่อข่าวสงครามที่อายุน้อยที่สุด  
โดยเธอได้เผยแพร่ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดเธอเขตเวสแบงค์ที่
ครอบครองโดยประเทศอิสราเอลตั้งแต่อายุได้เพียง 7 ปี โดยใช้โทรศัพท์ของแม่เธอบันทึกเหตุการณ์
และโพสต์ในเฟซบุ๊กภายใต้ชื่อ Janna Jihad (Werakultawan, 2018) จากตัวอย่างทั้งสองจะเห็นได้
ว่าเด็กในวัยประถมศึกษาไม่เป็นพียงผู้รับสารเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นผู้สร้างและส่งสร้างให้แก่สังคม
ได้อีกด้วย 
 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในวัยประถมศึกษาที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอันเป็นความมุ่งหมายของการศึกษาที่กล่าวไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเยาว์ ซึ่งจะช่วย
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เป็นเครื่องมือส าคัญในการเสริมสร้างพลังจากผู้ใช้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีอ านาจในการสร้างสรรค์และ
เปลี่ยนแปลงโลกต่อไปในอนาคต 

แนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษา 

คุณธรรมจริยธรรม นับเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ประชาคมสังคมโลกอยู่กันอย่างสันติและ 
มีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบุคคล โดยเฉพาะเด็กในวัยประถมศึกษาจึงเป็น
สิ่งจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ เพราะคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นรากฐานของความประพฤติ 
ส่วนผลต่อความเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ดังค ากว่าที่ว่า เด็กดีวันนี้ คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า ซึ่งคุณธรรม 
ตามความหมายของ Royal Institute (2003) หมายถึง สภาพคุณงามความดี และ Buddhadasa 
Bhikkhu (2010) ได้ให้อรรถาธิบายค าว่า คุณธรรม เพิ่มเติมไว้ว่า คุณหมายถึง ค่าที่มีอยู่ในแต่ละสิ่ง 
ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือ เป็นไปได้ทั้งทางดีและร้าย ส่วนธรรมมีความหมาย 4 อย่างคือ ธรรมชาติ 
กฎของธรรมชาติที่เรามีหน้าที่ต้องเรียนรู้ หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติ และ 
ผลจากการปฏิบัติหนาที่นั้นเรามีหน้าที่ต้องใช้มันอย่างถูกต้อง ส่วนค าว่าจริยธรรม ตามความหมาย
ของ Royal Institute (2003) หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ และ Buddhadasa Bhikkhu (2010) 
ได้ให้อรรถาธิบายค าว่า จริยธรรม เพิ่มเติมไว้ว่า เป็นสิ่งที่พึงประพฤติ จะต้องประพฤติ  

ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของมนุษย์นั้น Piaget (1997) ได้กล่าวว่า เกิดขึ้นจาก
แรงจูงใจในการปฏิบัติตนที่สัมพันธ์กับสังคม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเหตุผล
เชิงจริยธรรมตามระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนจริยธรรม (ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี) เป็นขั้นที่ยังไม่มีความสามารถในการรับรู้
สิ่งแวดล้อม และระบบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนั้นการกระท าจึงเป็นการตอบสนองความต้องการ  
ของตนเองโดยไม่ค านึงถึงผู้อื่น 

2. ขั้นเชื่อฟังค าสั่ง (ระหว่างอายุ 2 – 8 ปี) เป็นขั้นที่เด็กสามารถรับรู้สภาพแวดล้อม และ
บทบาทของตนเองต่อผู้อื่นได้ รู้จักเกรงกลัวผู้ใหญ่ และเห็นว่าค าสั่งหรือกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติ
ตามโดยไม่สนใจผลที่ตามมา 

3. ขั้นยึดหลักแห่งตน (ระหว่างอายุ 8 – 10 ปี) เป็นขั้นที่เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
สามารถใช้ความคิดอย่างมีเหตุผลและประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ สามารถประเมินความถูก
ผิดของผู้กระท า และตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในชีวิตของตนเองได้ 
           ต่อมา Kohlberg (2000) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้ท าการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของ Piaget และได้พบว่าสามารถแบ่งได้ละเอียดขึ้นเป็น 3 ระดับ 6 ขั้น ที่มีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน ดังนี้ 
 ระดับที่ 1 ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre – Conventional Level) (อายุ 2 – 10 ปี) เป็นระดับ
ที่เด็กจะเลือกกระท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โดยไม่ค านึงถึงผู้อื่น ซึ่งสามารถแบ่งเป็น  
2 ขั้น คือ 

 ขั้นที่  1 การถูกลงโทษและเชื่อฟังค าสั่ง (The Punishment and Obedience 
Orientation) (อายุ 2 – 7 ปี) เป็นขั้นที่เด็กจะปฏิบัติตามผู้มีอ านาจเหนือกว่าตนเอง เพราะกลัวการถูก
ลงโทษ เช่น ไม่กล้าท าโทรศัพท์ตกเพราะกลัวผู้ปกครองจะตี เป็นต้น 
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 ขั้นที่  2 การแสวงหารางวัล (The Instrumental Relativist Orientation) (อายุ  
7 – 10 ปี) เป็นขั้นที่เด็กจะท าตามกฎเกณฑ์ เพราะต้องการรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน เช่น ท าดีเพราะ
ต้องการค าชมหรือรางวัล 

ระดับที่ 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional Level) (อายุ 10 – 16 ปี) เป็นระดับที่เด็ก
จะท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่ม เพราะต้องการเป็นที่ยอมรับ และมักจะเลียนแบบหรือคล้อยตามบุคคล
ในกลุ่มเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของสังคม โดยไม่ค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 
  ขั้นที่ 3 การท าตามความเห็นชอบของผู้อื่น (The Enter Personal) (อายุ 10 – 
13 ปี) เป็นขั้นที่เด็กจะท าในสิ่งที่คิดว่าผู้อื่นจะเห็นด้วยและพอใจ เพื่อได้รับการยอมรับจากเพื่อนหรือ
กลุ่มสังคม โดยจะท าตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมอย่างเคร่งครัด 
  ขั้นที่ 4 การท าตามหน้าที่ในสังคม (The Law and Order Orientation) (อายุ  
13 – 16 ปี)  เป็นขั้นที่เยาวชนจะเข้าใจกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานของสังคม และยึดถือว่าตนเองมีหน้าที่
ท าตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคมอย่างเคร่งครัด 
 ระดับที่  3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Conventional Level) (อายุ  16 ปีขึ้นไป)  
เป็นระดับที่เยาวชนจะตัดสินข้อขัดแย้งต่าง ๆ ด้วยการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ และพิจารณา 
สิ่งต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของสังคม สามารถแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 
  ขั้นที่  5 การท าตามกฎเกณฑ์และข้อสัญญา (Social Contract Legalistic 
Orientation) (อายุ 16 ปีขึ้นไป) เป็นขั้นที่บุคคลจะเห็นความส าคัญของคนหมู่มาก เกิดการเคารพมติ
ที่มาจากการลงความเห็น มีเหตุผล เคารพซึ่งตนเอง ยึดถือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก 
  ขั้นที่ 6 การยึดจริยธรรมตามหลักสากล (The Universal Ethical Principle) 
เป็นขั้นที่บุคคลจะยึดหลักจริยธรรมสากลเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนร วม  
โดยไม่ขึ้นกับวัฒนธรรมเฉพาะหรือเพียงแค่สังคมใดสังคมหนึ่ง 

นอกจากนี้ Chatsupakul (2004) ยังได้เสนอแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เด็กประถมศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคมของแบนดูรา ซึ่งด าเนินการเป็น 5 ขั้นตอน 
ดังนี ้

1. การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจสังเกตตัวแบบ 
2.  การเสนอตัวแบบ ซึ่งตัวแบบต้องมีลักษณะเด่น ไม่ซับซ้อนจนเกินไป เป็นตัวแบบที่มี

คุณค่า มีประโยชน์ สามารถดึงดูดจิตใจ และท าให้ผู้สังเกตพอใจ 
3.  การช่วยให้ผู้ เรียนเก็บจ าตัวแบบโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดท าเป็นรหัสหรือ

โครงสร้างให้จ าได้ง่าย การซักซ้อมลักษณะของตัวแบบในความคิด และซักซ้อมด้วยการกระท า 
4. การจูงใจให้ผู้เรียนปฏิบัติ โดยการช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้ เห็นคุณค่า หรือเห็นผลที่น่า 

พึงพอใจของการปฏิบัติ รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้ความสามารถของตนเองและเรียนรู้วิธีการก ากับ
ตนเอง 
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5. การลงมือกระท าหรือปฏิบัติ โดยการช่วยให้ผู้เรียนได้ลงมือ สังเกตการณ์กระท าของ
ตนเอง มีการให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผู้เรียนเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้
เทียบเคียงการกระท าของตนเองกับภาพตัวแบบในแนวความคิด 

รวมถึง Sattayatam (2014) ที่ได้เสนอแนะเกี่ยวกับหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
เยาวชนไว้ว่า ควรมีการส่งเสริมวิธีการให้ค้นคว้าหาความรู้เอง ให้สังเกต ให้ฟังค าถาม และตั้งค าถาม
เองเพื่อน าไปสู่จุดที่ต้องการ และให้ตัวอย่างที่ดีจากชีวิตจริง หรือเรื่องจริงในปัจจุบัน จากเรื่องราว 
ในประวัติศาสตร์ และจากวรรณคดี เพื่อให้นักเรียนเห็นในสิ่งที่ดีงามหรือบกพร่องที่ควรแก้ไขอย่าง
ชัดเจนรวมถึงให้นักเรียนเรียนรู้จากการกระท าของตนเองเป็นส่วนใหญ่ โดยการหาข้อเท็จจริง  
การตรวจสอบ การประสบและพบปัญหา การแก้ไขปัญหา การสรุปผลด้วยตนเอง และครูควรใช้วิธี
สอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เป็นผู้กระท า เป็นผู้คิด ค้นคว้า ทดลอง สรุป เช่น การท างานเป็นกลุ่ม 
โดยการอภิปรายร่วมกัน ใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง การแสดงละครกรณีศึกษา เป็นต้น 

จากแนวคิดทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นจากแรงจูงใจ  
ในการปฏิบัติตนที่สัมพันธ์กับสังคม หากต้องการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจึงจ าเป็นต้องพัฒนาเหตุผล 
เชิงจริยธรรมตามระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคลด้วย ซึ่งเด็กในวัยประถมศึกษา (อายุ 6 – 12 ปี)  
จะเป็นช่วงวัยที่เราสามารถปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริม
ประสบการณ์โดยครู ผู้ปกครอง หรือผู้ใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และน าไปปรับใช้ 

คุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กไทยให้เป็นคนดีของสังคมเป็นเรื่องที่จ าเป็น เพราะ
เป็นพื้นฐานที่ส าคัญของมนุษย์ทุกคน เป็นสิ่งส าคัญในสังคมที่เอื้อให้เกิดความสงบสุขและความ
เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยแล้วยิ่งมีความ
จ าเป็นอย่างมาก เพื่อให้เท่าทันกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเด็กและเยาวชนควรเรียนรู้
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกันนับตั้งแต่การเริ่มใช้เทคโนโลยี เพื่อช่วยให้การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อนั้นเปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบและความสามารถในจัดการกับการใช้ของ
ตนเองได้อย่างปลอดภัย ไม่เบียดเบียน หรือท าร้ายผู้อื่น รวมถึงรู้เท่าทันต่อสื่อและเทคโนโลยี จากการ
สังเคราะห์คุณธรรมและจริยธรรมด้านต่าง ๆ พบว่ามีคุณธรรมและจริยธรรม 5 ด้านที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงที่จะช่วยให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 

1. การมีวินัย (Discipline) 
วินัย หมายถึง การอยู่ในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับปฏิบัติ (Royal Institute, 

2003) และ Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) (2008) ได้อธิบายความหมายของค าว่าวินัย
ไว้เพิ่มเติมอีกว่า เป็นการฝึกให้ความประพฤติและความเป็นอยู่เป็นระเบียบแบบแผน หรือการบังคับ
ควบคุมตนให้อยู่ในระเบียบแบบแผน รวมทั้งการใช้ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ลง
ไว้เป็นหลักฐานหรือมาตรฐาน เป็นเครื่องจัดระเบียบความประพฤติ ความเป็นอยู่ของคน และกิจการ
ของหมู่ชนให้เรียบร้อยดีงาม ดังนั้นพื้นฐานสังคมจะมั่งคงหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับวินัยของคนในสังคม 
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เพราะวินัยสร้างให้มนุษย์มีความรับผิดชอบ มีระเบียบแบบแผน เป็นคนดี และสร้างบุคคลให้เป็นคน
เก่ง ดังนั้นการที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีวินัยก็จะส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเป็นไปในทางที่เหมาะสม ไม่ประพฤติผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือกฎหมาย เช่น การเข้าถึงระบบข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ การส่งข้อมูล
หรืออีเมลก่อกวนผู้อื่น เป็นต้น 

2. ความรับผิดชอบ (Responsibility)  
ความรับผิดชอบ หมายถึง การรับรู้และตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความ

มุ่งมั่นปรารถนาที่จะท าให้หน้าที่ให้ส าเร็จ ซึ่งความรับผิดชอบจะเป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนิน
ชีวิตและด าเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี งาม บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ความ
รับผิดชอบนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้เกิดแก่บุคคล ซึ่งสังคมใดที่มีคนมีความรับผิดชอบมาก ก็ย่อม  
มีพลังสร้างสรรค์พัฒนาตนเองและสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้มาก (Phra Thammakittiwong, 2004) 
ดังนั้นการที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีความรับผิดชอบก็จะส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารนั้นเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ กล่าวคือ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารเพื่อการเรียน การค้นคว้าหาความรู้ ตามที่ครูได้หมอบหมายให้เสร็จภายในเวลา หรือเพื่อ
การพัฒนาตนมากกว่าการเสียเวลาไปกับเรื่องไร้สาระ มีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น 

3. ความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราโชวาท

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ าปี พ.ศ. 2531 ความในตอนหนึ่งว่า “...ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน
ของความดีทุกอย่าง เด็ก ๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักเติบโตขึ้นเป็นคนดีมี
ประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง...”(Ministry of Foreign Affairs, 2006) ซึ่ง Royal 
Institute (2003) ได้ให้ความหมายของค าว่า ซื่อสัตย์ไว้ว่า เป็นประพฤติตรงและจริง ไม่คดโกงไม่
หลอกลวง นอกจากนี้ Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto) (2008) ได้ให้ความหมายของ
ความซื่อสัตย์สุจริตไว้อีกว่า หมายถึง ความประพฤติดี ประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจ ไม่คิดทรยศ 
ไม่คดโกงหรือหลอกลวงผู้อื่นท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรียบ กลั่นแกล้ง หรือหาประโยชน์ส่วนตน
ในทางที่มิชอบ ดังนั้นการที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริตก็จะส่งผลให้การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นไปในทางที่เหมาะสม ไม่ประพฤติผิดพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร์หรือกฎหมาย ในการหลอกลวง การสร้างข้อมูลเท็จต่าง ๆ รวมถึงการไม่ใช้เครื่องมือ
สื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต ไม่แอบอ้างหรือเอาข้อมูล ภาพ หรือสิ่งที่
เป็นลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาเป็นของตน  

4. ความอดทนอดกลั้น (Endurance) 
 ความอดทนอดกลั้น หรือในทางพระพุทธศาสนา จะใช้ค าว่า “ขันติ” ซึ่งหมายถึง 

ความเข้มแข็งของจิตใจในการกระท าทุกอย่างด้วยความตั้งใจ สม่ าเสมอเป็นเวลานาน โดยไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรคทั้งปวง รู้จักข่มใจในเวลาที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่เย้ายวนเพื่อไม่ถล าลึกลงไปในความชั่วร้าย
หรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหาย (Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto), 2008)  นอกจากนี้ 
Buddhadasa Bhikkhu (2010) ยังได้อรรถาธิบายว่ามนุษย์ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อความความ
จ าเป็นของชีวิต 4 อย่างคือ 1) อดทนอดกลั้นต่อความเป็นไปตามธรรมชาติ เช่น ความร้อน ความ
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หนาว ลม แสงแดด ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง 2) อดทนอดกลั้นต่อความเจ็บป่วย คือ  การรู้จัก
อดทนอดกลั้นเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมานเพิ่ม หรืออาจจะต้องทนเจ็บเพื่อรักษาอาการ 3) อดทน
อดกลั้นต่อการอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีทั้งคนดีและคนพาล การกระท าของคนเหล่านี้อาจจะใช้ความอดทนอด
กลั้น เพื่อไม่ให้ล่วงเกินผู้อื่นด้วยการด่าว่ากล่าวทอ ดูหมื่นดูแคลน  หรือท าร้าย 4) อดทนอดกลั้นต่อ
กิเลส หรือความอยากต่าง ๆ เช่น อยากดูหนัง อยากได้เสื้อผ้าสวย ๆ อยากดูละคร อยากกินอาหาร
อร่อย อยากไปเที่ยว อยากแสวงหากามอารมณ์ เป็นต้น ดังนั้นการที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามี
ความอดทนอดกลั้นก็จะส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นไปในทางที่เหมาะสม 
กล่าวคือ เมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีมากระทบจิตใจระหว่างใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ยังคงรักษาสภาพความ
สงบของจิตใจ เพื่อน าพาตนให้พ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ จนน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของความส าเร็จในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการอดทนต่อความยากล าบาก 
ขยันหมั่นเพียร ท างานที่ยากล าบากด้วยความตั้งใจ ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อพบ
เจอข้อความหรือรูปภาพที่เพื่อนส่งมาให้ไม่เหมาะสมก็ไม่ตอบโต้รุนแรง หยาบคาย จนน าไปสู่การกลั่น
แกล้งกันบนโลกอินเทอร์เน็ต หรือการยับยั้งชั่งใจไม่ให้อยากได้ อยากมี อยากเป็นตามเพื่ อนเมื่อเห็น
เพื่อนโพสต์ข้อความหรือรูปภาพตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

5. ความเมตตา (Kindness) 
ความเมตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข มุ่งหมายหรือมุ่งหวังให้เป็นสุข

ทั้งตนเองและผู้อื่น มิใช่เพียงให้ผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นที่เป็นสุข ต้องให้สุขทุกผู้ทุกฝ่าย (Somdet Phra 
Nyanasamvara, 2010) นอกจากนี้ Buddhadasa Bhikkhu (2010) ยังได้กล่าวถึง ความเมตตาว่า
คือ ความเป็นมิตรอันแท้จริง อันบริสุทธิ์ มิใช่เป็นมิตรเพื่อประโยชน์ทางวัตถุ ดังนั้นการที่นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษามีความเมตตาก็จะส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น
เป็นไปด้วยความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข ลดการทะเลาะเบาะแว้ง การโต้ตอบกันด้วยข้อความที่
รุนแรง ให้อภัยในความผิดพลาดทีเ่กิดขึ้น รวมถึงให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

แนวทางการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมคีุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 

ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษานั้น โดยทั่วไปมีหลากหลายกิจกรรมที่จะส่งเสริม ผลักดัน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โดยจะ
ขอยกตัวอย่างดังนี ้

1. การจัดการเรียนรู้โดยการอภิปราย ซึ่งเป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันในกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งจ านวนที่เหมาะสมที่สุด คือ 
กลุ่มละ 4 – 6 คน โดยครูผู้สอนมีการเตรียมวัตถุประสงค์และประเด็นการอภิปราย ซึ่งการอภิปราย
แต่ละครั้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาไม่ควรมีประเด็นมากเกินไป เพราะจะท าให้ผู้เรียนอภิปรายได้
ไม่เต็มที่ และในการอภิปรายที่ดีโดยทั่วไปควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ที่จ าเป็นในการอภิปราย เช่น 
ประธานหรือผู้น าในการอภิปราย เลขานุการผู้จดบันทึกการอภิปราย และผู้คอยจับเวลา เป็นต้น  
การท าให้การอภิปรายเป็นไปได้ด้วยดีผู้สอนควรให้ความรู้ความเข้าใจหรือค าแนะน ากับนักเรียน 
แต่ละกลุ่มก่อนการอภิปราย โดยวัตถุประสงค์หลักของการอภิปรายคือ การให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดง
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ความคิดเห็นอย่างทั่วถึง และได้ฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่ลึกซึ้ง 
ก่อนการอภิปรายจะจบลงควรมีการสรุปผลการอภิปราย 3 – 5 นาทีก่อนหมดเวลา และเมื่อ 
การอภิปรายสิ้นสุดลงทั้งหมด ผู้สอนต้องเชื่อมโยงสิ่งที่ผู้เรียนได้ร่วมกันคิดกับบทเรียนที่ได้เรียนรู้  
ด้วยการสรุปบทเรียนอีกครั้ง 

2. กิจกรรมการสร้างแผนผังความคิด (Mind Mapping) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
ความคิดแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง (Radiant Thinking) ผู้คิดค้นคือโทนี่ บูซาน (Tony Buzan) 
นักคิดนักเขียนชาวอังกฤษ ซึ่งได้น าความรู้เรื่องของสมองมาปรับใช้กับการเรียนรู้ของเขาพัฒนาเป็น
เทคนิคนี้ โดยกระบวนการ คือ สร้างหัวเรื่องหรือหัวข้ออยู่ตรงกลาง จากนั้นแตกความคิดย่อย ๆ  
ในรูปแบบหัวข้อหลักออกไปรอบ ๆ หัวเรื่องหรือหัวข้อนั้น ซึ่งอาจจะท าในรูปแบบของข้อความหรือ
รูปภาพก็ได้ เมื่อได้หัวข้อหรือหัวเรื่องและหัวข้อหลักแล้ว ให้แตกความคิดของหัวข้อหลักแต่ละหัวข้อ
ย่อยลงไปอีกเรื่อย ๆ โดยใช้จินตนาการและการเช่ือมโยงอย่างเต็มที่  และหากยังสามารถแตกความคิด
ได้อีกก็แตกความคิดของหัวข้อย่อยในลักษณะหัวข้อย่อยย่อยเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมา จากนั้น  
แต่งเติมสีสัน โดยมีหลักการคือถ้าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเส้นกิ่งเดียวกันให้ใช้สีเดียวกันตลอด เพื่อให้
ง่ายต่อการจดจ าและเป็นการแยกหัวข้อให้ชัดเจน นอกจากนั้นหากยิ่ งวาดภาพลงไปมากเท่าไหร่ 
ก็จะยิ่งช่วยในเรื่องของการจดจ าได้ดี เพราะภาพเป็นจะเป็นตัวกระตุ้นจินตนาการและการท างาน  
ของสมองซีกขวาได้ นอกจากนี้ยังดึงดูดความสนใจได้โดยอัตโนมัติ โดยกิจกรรมนี้ก็จะช่วยท าให้ผู้เรียน
อยู่กับกิจกรรมได้นาน ไม่เบื่อ และช่วยให้ผู้เรียนได้ปลดปล่อยความคิดอย่างมีอิสระ ซึ่งเหมาะกับ
ผู้เรียนวัยประถมศึกษาอย่างมาก 
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ภาพที่ 1 ภาพตัวอย่างผังความคิด (Mind Mapping)  
ที่มา: Rodkroh (2015) 
 

3. การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-based learning: PBL)  
เป็นการเรียนที่เป็นผลมาจากกระบวนการท างานที่มุ่งสร้างความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหา โดยตัว
ปัญหาจะเป็นจุดเริ่มของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน  
(ill-structured) ไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยง่ายและมีค าตอบที่ถูกต้องหลายค าตอบ ซึ่งผู้สอนอาจน า
ผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรืออาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหา หรือฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหา
นั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความใฝ่รู้เกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ (Barrows and Tamblyn, 
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1980; Arends, 1998; Khemmani, 2011) ลักษณะที่ส าคัญของการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้โดยจะเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ครูมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความ
สะดวก ปัญหาที่ใช้เป็นปัญหาที่มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีค าตอบได้หลาย
ค าตอบหรือแก้ปัญหาได้หลายทางซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหา  
โดยแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง และการประเมินผลจะดูจากความสามารถจริงในการปฏิบัติ 
(Authentic assessment) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมีขั้นตอนที่ส าคัญ  ๆ ดังนี้  
1) การน าเสนอปัญหา 2) ก าหนดกรอบการศึกษา 3) รวบรวมข้อมูล 4) น าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
และ 5) สรุปและประเมินผลการแก้ปัญหา (Arends, 1998) ซึ่งประเด็นส าคัญในการเรียนการสอน
ระดับประถมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ ผู้เรียนต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า
หรือมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นมาก่อน โดยปัญหาที่ผู้เรียนเผชิญนั้นต้อง
คล้ายคลึงกับปัญหาหรือสถานการณ์จริงที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญในอนาคต ในการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น
ผู้เรียนต้องใช้เหตุผล และประยุกต์ใช้ความรู้อย่างเหมาะสมของตนเอง ซึ่งปัญหาต้องเป็นตัวกระตุ้น  
ให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ในระหว่างการอภิปรายร่วมกันในกระบวนการกลุ่ม และในระหว่าง  
การแก้ปัญหาผู้เรียนต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ ที่มี และการวัดผล
ต้องสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ สามารถวัดได้ทั้งเนื้อหาความรู้ การแก้ปัญหา และการท างาน
กลุ่ม (Rodkroh, 2017) 

4. การแสดงบทบาทสมมติ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกได้หลาย
ทาง ทั้งการพูดและการแสดงท่าทาง โดยนักเรียนอาจจะได้แสดงบทบาทสมมติเป็น คุณพ่อคุณแม่  
ครูอาจารย์ เพื่อน หรือบุคคลอื่น ๆ ในสังคม เช่น ต ารวจ แพทย์ เป็นต้นในการแสดงบทบาทสมมติ
ควรจะมีการแสดงท่าทางต่าง ๆ ให้สมบทบาทที่ได้รับ เข่น การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งาน
โทรศัพท์มือถือ การเล่นเกม ยืน เดิน นั่ง นอน ตลอดจนการแสดงต่าง ๆ ที่อาจะไม่ใช้เสียง การจัด
กิจกรรมบทบาทสมมติในปัจจุบันสามารถแบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังนี้ 1) การแสดงบทบาทสมมติทันที  
ที่เรียนอยู่ เช่น การเรียนเรื่องผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเวลานาน เช่น  
ให้นักเรียนท าท่าแสบตา ปวดท้อง นิ้วล็อก เป็นต้น 2) การแสดงบทบาทสมมติโดยก าหนดเรื่องราวไว้
ล่วงหน้า เช่น การเรียนเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
ในชั่วโมงต่อไป ครูอาจจะก าหนดให้มีการจับกุมผู้กระท าความผิด นักเรียนอาจจะเสนอว่า ใครจะเป็น
ต ารวจ ใครจะเป็นผู้กระท าความผิด หรือใครจะเป็นผู้เสียหาย จะท าผิดพระราชบัญญัติด้านใดบ้าง 
จากนั้นก็มีการก าหนดว่าจะแสดงตอนใด อาจจะเป็นการแสดงก่อนเลิกเรียน และมีการก าหนดเวลา  
ในการแสดงไว้ด้วยว่าอาจจะคนละ 2 – 3 นาที หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 3) การแสดง
บทบาทเป็นละคร ซึ่งเป็นการแสดงที่ค่อยข้าวยาวและมีตัวละครเยอะ แสดงบทบาทแบบการแสดง
ละคร โดยครูก าหนดเรื่องไว้ล่วงหน้า ให้นักเรียนร่วมกันเสนอว่าใครจะแสดงเป็นตัวละครใดบ้าง  
มีบทบาทอย่างไร และจะต้องมีการฝึกซ้อมให้ตรงตามบทบาทที่ก าหนดในเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ครูควร
การก าหนดเวลาในการแสดงด้วย ซึ่งไม่ควรนานเกินไปเพราะจะท าให้เบื่อหน่ายได้ และเมื่อการแสดง
จบลง ควรมีการพูดสรุปโดยผู้แสดงหรือผู้ชมว่าได้ข้อคิดอะไรจากการแสดงครั้งนี้ บทบาทที่แสดง
เหมาะสมหรือไม่ ควรแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไร หรือมีข้อชื่นชมอะไรบ้าง ข้อดีของการจัดกิจกรรม
การแสดงบทบาทสมมตินี้คือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง เกิดความเข้าใจความรู้สึกหรือพฤติกรรม
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ของผู้อื่น และช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ ส่วนข้อจ ากัด คือ ใช้เวลา
มาก และครูผู้สอนต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า และต้องเตรียมการรับมือในการแก้ปัญหาและ 
ปรับสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด 

5. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ ส าคัญ  
5 ขั้น (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology [IPST], 2007) 
ดังนี้ 1) การสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสร้าง
ค าถามหรือก าหนดประเด็นที่จะศึกษา 2) การส ารวจและค้นหา (Exploration) เป็นการก าหนด
แนวทางในการตั้งสมมติฐาน การลงมือปฏิบัติ  เพื่อรวบรวมข้อมูล จากเอกสารหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการน าข้อมูลไปวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และ
น าเสนอผลในรูปแบบต่าง ๆ 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นขั้นน าความรู้ที่สร้างขึ้นมา
เชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือความคิดใหม่ หรือน าข้อสรุปที่ได้มาใช้ในการอธิบายเหตุการณ์อื่น ๆ  
5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินผลจากการเรียนรู้ ซึ่งน าไปสู่การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ ซึ่งเมื่อน ามาใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลัก แนวคิดทฤษฎี และหลักการต่าง ๆ  

6. การจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียน เป็นการจัดกิจกรรมที่น าเรื่องของกระบวนการ
กลุ่มมาใช้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการท างานร่วมกัน โดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากศู นย์ 
การเรียนหรือมุมความรู้ที่ครูได้จัดเตรียมเนื้อหาหรือกิจกรรมไว้ โดยแต่ละศูนย์จะมีเนื้อหาสาระ  
ที่จบในตัวเอง เมื่อผู้เรียนศึกษาในศูนย์การเรียนเสร็จตามเวลาที่ก าหนดแล้วก็จะเวียนเข้าศูนย์การ
เรียนอื่น ๆ สลับกันไปจนครบ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบนี้ผู้สอนจะมีหน้าที่ให้ค าแนะน า และอ านวย
ความสะดวกเท่านั้น ขั้นตอนการจัดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนมีดังนั้น 1) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละเท่า ๆ กัน คละความสามารถ (การคละความสามารถจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
และช่วยเหลือกัน) 2) ให้แต่ละกลุ่มเข้าศูนย์การเรียน จากนั้นอ่านค าสั่งและศึกษาหาความรู้ 
ตามเนื้อหาหรือกิจกรรมในการศูนย์การเรียนนั้น 3) เมื่อท างานเสร็จเรียบร้อยครบทั้งกลุ่มให้เก็บชุด
อุปกรณ์ต่าง ๆ และจัดวางในต าแหน่งเดิม 4) ย้ายไปศูนย์การเรียนอื่นตามที่ครูก าหนด ซึ่งอาจจะ
เรียงล าดับ 1 ไป 2, 2 ไป 3, 3 ไป 4 เป็นต้น 5) เมือ่ท าครบทุกศูนย์แล้ว ให้นักเรียนส่งกระดาษค าตอบ
ที่ครู 6) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู้ 

ตัวอย่างการจดัการเรียนรู้โดยการอภิปรายร่วมกับการสรา้งแผนผังความคิด เรื่องการใช้
สื่อสังคมออนไลน์  

ชั่วโมงที่ 1  
1. ครูถามค าถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า ปัจจุบันนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตท า

อะไรบ้าง (แนวค าตอบ สืบค้นข้อมูล ท าการบ้านและรายงาน เล่นเกม ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลง สื่อสารกับ
ผู้อื่น เป็นต้น) 

2. ครูตั้งค าถามต่อว่า นักเรียนคิดว่าการอินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารมีประโยชน์อย่างไร 
(แนวค าตอบ สามารถติดต่อสื่อสารไดส้ะดวกรวดเร็ว สามารถติดต่อสื่อสารได้หลายรูปแบบ เป็นต้น)  
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3. ครูสุ่มซักถามนักเรียนบางคนว่า นักเรียนรู้จักหรือได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบใดบ้าง 
(แนวค าตอบ ไลน์ เฟซบุ๊ก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม เป็นต้น) 

4. ครูยกตัวอย่างข่าวการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ก่อให้เกิดการกลั่นแกล้งกันในโลกไซเบอร์ว่า 
นักเรียนคนหนึ่งได้เอารูปเพื่อนที่ตนเองแอบถ่ายไปลงในไลน์กลุ่ม ซึ่งเพื่อนที่โดนแอบถ่ายไม่ได้พอใจ
เพราะเป็นภาพตอนท าหน้าเผลอจึงท าให้รูปที่ออกมาดูน่าเกลียด และเพื่อนคนอื่น ๆ ส่งข้อความ
ล้อเลียนมากมายในไลน์กลุ่ม จึงเกิดความรู้สึกอับอายและไม่อยากไปโรงเรียน จนสุดท้ายคิดสั้นฆ่าตัว
ตาย แต่โชคดีที่ผู้ปกครองช่วยไว้ได้ทันจึงรอดชีวิต 

5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวนี้เกิดจากการขาดคุณธรรม
จริยธรรมใด (ความเมตตา ความมีวินัย ความอดทนอดกลั้น) และถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวนักเรียน
เอง นักเรียนจะรู้สึกอย่างไร  

6. นักเรียนเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าเคยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการกลั่นแกล้งเพื่อนใน
โลกไซเบอร์หรือโดนเพื่อนกลั่นแกล้งในสื่อสังคมออนไลน์บ้างหรือไม่ อย่างไร และช่วยกันอภิปราย 

7. ครูเล่าเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ก่อให้เกิดการกลั่นแกล้งกัน 
ในโลกไซเบอร์ เช่น การแอบอ้างตัวตนของผู้อื่นและส่งข้อความไปกลั่นแกล้งหรือข่มขู่เพื่อนทางสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ ท าให้เพื่อนหวาดกลัวและไม่กล้าไปโรงเรียน หรือไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน 

8. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ และส่ง
ตัวแทนมาเสนอแนวคิดอภิปรายแต่ละกลุ่ม 

 ท าไมจึงเกิดการกลั่นแกล้งเพื่อนบนโลกไซเบอร์ ขาดคุณธรรมใด (แนวค าตอบ 
ขาดวินัย และความเมตตา) 

 ถ้านักเรียนถูกเพื่อนกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์จะท าอย่างไร (แนวค าตอบ อดทน
อดกลัน้) 

 ถ้านักเรียนพบการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ นักเรียนควรท าอย่างไร  
9.  ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ก่อให้เกิดการกลั่นแกล้งกัน

ในโลกไซเบอร์ เช่น การคุกคามทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ การแบล็กเมล์ การหลอกลวง การสร้างกลุ่ม
โซเชียลเพื่อโจมตี เป็นต้น วิธีการจัดการเมื่อถูกกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ เช่น การอดทนอดกลั้น หยุด
ตอบโต้ หรือการปิดเครื่องมือสื่อสาร บล็อก แจ้งให้ครูหรือผู้ปกครองทราบ บันทึกหลักฐานต่าง ๆ และ
รายงานไปยังผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ 

10. นักเรียนร่วมกันสรุปทักษะการรับมือกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ตามหัวข้อที่นักเรียนมี
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ 

ชั่วโมงที่ 2 
1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มร่วมกับอภิปรายในเรื่องของการ

ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งกันบน
โลกไซเบอร์  

กลุ่มที่ 1 การใช้ไลน์ 
กลุ่มที่ 2 การใช้เฟซบุ๊ก 
กลุ่มที่ 3 การใช้อินสตราแกรม 
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2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 

3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละความสามารถ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันสรุปการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบผังความคิด ( Mind 
Mapping) 

กิจกรรมเสริม  
ให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ก่อให้เกิดการกลั่นแกล้งกันในโลกของ 

ไซเบอร์ที่พบในหนังสือพิมพ์ หรืออินเทอร์เน็ต 
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมโดยการแสดงบทบาทสมมติ เรื่องความรับผิดชอบ 
1. ครูตั้งค าถามถามนักเรียนว่า หากครูให้เวลา 15 นาที ในการใช้อินเทอร์เน็ต นักเรียนจะ

ใช้อินเทอร์เน็ตท าอะไรบ้าง 
2. ครูขออาสมัครนักเรียนออกมาแสดงบทบาทสมมติ จ านวน 10 คน โดยนักเรียนแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ซึ่งกลุ่มที่ 1 จะได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาทสมมติที่ทุกคนในกลุ่ม
ช่วยกันท ารายงาน โดยแบ่งงานกันท าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์จนเสร็จ และได้รับค าชมเชยจากครู ส่วน
กลุ่มที่ 2 จะได้รับมอบหมายให้แสดงบทบาทสมมติที่ทุกคนในกลุ่มต่างใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อความ
บันเทิง เช่น เล่นเกม ฟังเพลง ดูคลิปวิดีโอ เป็นต้น ไม่มีใครสนใจงานกลุ่ม สุดท้ายท างานเสร็จไม่ทัน
ตามที่ครูมอบหมาย และโดนครูลงโทษ 

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาสาเหตุว่าท าไมกลุ่มที่ 1 จึงประสบความส าเร็จ แต่กลุ่มที่ 2 
กลับล้มเหลว (แนวค าตอบ กลุ่มที่ 1 มีความรับผิดชอบ ส่วนกลุ่มที่ 2 ขาดความรับผิดชอบ) 

4. ครูอธิบายความหมายของค าว่า ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งยกตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ เมื่อท างานเสร็จ
แล้ว ถือเป็นความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างหนึ่ง การปฏิบัติตนเหมาะสมไม่ท าผิดพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2560 ก็เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 

5. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง ให้แข่งขันกันเล่นเกม 
“คิดไว ได้คะแนน” โดยมีกติกาการเล่นเกมคือ ให้นักเรียนแข่งขันกันออกไปเขียนตัวอย่างความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยสลับกันเขียนทีละคน ภายในเวลา 3 นาที กลุ่มที่
เขียนได้เยอะและถูกต้องก็จะเป็นฝ่ายชนะ 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
มีคุณธรรม ห่างไกลจากอาชญากรรม 

ขั้นน าเสนอปัญหา 
1. ครูถามค าถามกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า ปัจจุบันนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตท า

อะไรบ้าง (แนวค าตอบ สืบค้นข้อมูล ท าการบ้านและรายงาน เล่นเกม ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลง สื่อสารกับ
ผู้อื่น เป็นต้น) 
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2. ครูตั้งค าถามต่อว่า ปัญหาอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตมีอะไรบ้าง และมีวิธีการป้องกัน
ตัวเองอย่างไรบ้าง 

ขั้นก าหนดกรอบการศึกษา 
3. ครูยกตัวอย่างปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยน าคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนดู  

(1 – 2 ตัวอย่าง) เช่น การเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร การสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกลวงให้บริโภค
สินค้าและบริการ เป็นต้น  

ขั้นรวบรวมข้อมูล 
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้ อมูลเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมทาง

อินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ จากหนังสือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่ม  
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต การก่อ

อาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต และแนวปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมทาง
อินเทอร์เน็ต ดังนี้  

ความหมายของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต คือ การกระท าที่ผิดกฎหมาย โดยใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อโจมตีระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลที่อยู่บนระบบ 

การก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต สามารถแบ่งออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การเงิน 
การละเมิดลิขสิทธิ์ การเจาะระบบ การก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์ ภาพอนาจารทางออนไลน์ และ
การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต 

ขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอข้อมูลที่ร่วมกันสืบค้นได้ ตามหัวข้อต่อไปน้ี 

 ตัวอย่างการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต  
 คุณธรรมจริยธรรมใดที่พึงมีเพื่อป้องกันภัยอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (ความ

มีวินัยและความรับผิดชอบ) 
 แนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 

ขั้นสรุปและประเมินผลการแก้ปัญหา 
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต

และแนวปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต 
ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียน เรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (มาตรา 14 น าข้อมูลที่ผิด พ.ร.บ. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์) 
 1. ครูตั้งค าถามถามนักเรียนว่ารู้จักพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 หรือไม่ และมีไว้ท าอะไร  

2. ครูยกตัวอย่างการกระท าที่ผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ในมาตรา 14  เช่น คลิปเผยแพร่ข้อมูลหลอกลวง ภาพข้อมูลลามกในเฟซบุ๊ก 
เป็นต้น จากนั้นตั้งค าถามถามนักเรียนว่า 

 นักเรียนเคยกระท าดังท่ีกล่าวหรือไม่ 
 นักเรียนคิดว่าการกระท าดังกล่าวผิดหรือไม่ 
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 นักเรียนคิดว่าหากกระท าผิดดังกล่าวจะมีโทษอย่างไร 
3. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละความสามารถ ให้แต่ละกลุ่มเรียนรู้จาก

ศูนย์การเรียนที่ครูเตรียมไว้ซึ่งมีทั้งหมด 4 ศูนย์การเรียน คือ 1) การเผยแพร่ข้อมูลปลอม ทุจริต 
หลอกลวง 2) การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ 3) การเผยแพร่ข้อมูลความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย  
4) การเผยแพร่ข้อมูลลามก ซึ่งในแต่ละศูนย์การเรียนจะมีเวลาให้ผู้เรียนเรียนรู้ศูนย์ละ 10 นาที  
ซึ่งผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะต้องร่วมกันวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่อยู่ในศูนย์นั้นเป็นการกระท าผิดหรือไม่ และมี
โทษอย่างไร จนครบทุกศูนย์การเรียน 

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าข้อมูลใดบ้างที่เป็นการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยค าตอบ 

5. ครูตั้งค าถามถามนักเรียนว่านักเรียนควรมีคุณธรรมจริยธรรมในข้อใดจึงจะไม่ท าผิดตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (ความซื่อสัตย์และความมีวินัย) 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวินัยและความ
ซื่อสัตย์ 

ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การสร้างสรรค์งานอย่างมี
คุณธรรม ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 

ขั้นกระตุ้นความสนใจ (Engagement)   
1. ครูน ารูปตราสินค้าหรือโลโก้สินค้าหลาย ๆ แบบที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft Word 

มาแสดงให้นักเรียนดู เช่น โลโก้สบู่ โลโก้อาหารหรือขนม จากนั้นตั้งค าถามถามนักเรียนว่า เป็นรูป
เกี่ยวกับอะไร ใช้ท าอะไร 

2. ครูพูดเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า  รูปที่ครูแสดงให้นักเรียนดูสร้างจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าโปรแกรม Microsoft Word 

3. ครูตั้งค าถามกระตุ้นความคิดนักเรียนว่า หากครูต้องการให้นักเรียนออกแบบโลโก้สินค้า
ของโรงเรียน โดยโปรแกรม Microsoft Wordนักเรียนจะมีวิธีการท าอย่างไรบ้าง 

ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
4. ครูให้นักเรียนศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอนการสร้างตราสินค้าหรือโลโก้สินค้าจากคลิปวิดีโอ

ที่ครูเตรียมมา และจากหนังสือเรียน 
ขั้นอธิบายความรู้ (Explanation) 
5. ครูตั้งค าถามถามนักเรียนว่า “หากนักเรียนคิดไม่ออกว่าจะออกแบบตราสินค้าอย่างไร 

นักเรียนสามารถน าตราสินค้าทีมี่อยู่แล้วมาเป็นตราของตนเองได้หรือไม่” 
6. ครูอธิบายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ ว่านักเรียนไม่สามารถน าข้อความหรือ

ภาพที่มีอยู่แล้วของผู้อื่นมาใช้ในงานของตนเองได้ จากนั้นอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
เรื่องความซื่อสัตย์ที่นักเรียนต้องยึดถือในการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Word เพื่อออกแบบตราสินค้า 

ขั้นขยายความเข้าใจ (Elaboration) 
7. นักเรียนออกแบบตราสินคา้ตามแนวทางของตนเอง โดยมีครูคอยดูแลอย่างใกลชิ้ด 
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ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
8. ครูสุ่มนักเรียน 4 - 5 คน ออกมาแสดงผลงานหน้าชั้นเรียน พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นว่าผลงานที่สร้างเกิดจากแรงบันดาลในเรื่องอะไร และมีวิธีการสร้าง
อย่างไรให้สวยงาม  

9. นักเรียนและครู ร่วมกันสรุปขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่เปิด-
ปิดโปรแกรม การสร้างไฟล์งาน การจัดเก็บ การเรียกใช้ไฟล์ ขั้นตอนการออกแบบตราสินค้า รวมถึง
ประโยชน์คุณธรรมจริยธรรมที่ควรยึดถือในขณะที่สร้างผลงาน 

 
สรุป 
 คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณความดีที่ควรยึดถือปฏิบัติและเป็นรากฐานของความประพฤติ
ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่ในวัยเยาว์ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ดังนั้นการจัดการเรียนการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในโรงเรียน  
ซึ่งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับวัยและลักษณะของผู้เรียนในวัยประถมศึกษา
และจะต้องพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นแบบอย่างในสิ่งที่ดีงาม และตระหนักถึง
ความส าคัญและคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้ โดยมีความเป็นรูปธรรมก่อให้เกิดผลการกระท า เห็นคุณค่า และยึดถือในคุณธรรมจริยธรรม  
มากขึ้น น าไปสู่การพัฒนาตนและสังคมที่สงบสุขและสันติต่อไป 
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2542. Bangkok: Nanmeebooks. 
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ya ̄ng ying [Kindness makes you happy]. Bangkok: Thammasapa. 

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (IPST). (2007). 
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