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การวิจยัในครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิตระดบัปรญิญาตรี  เพื่อ

พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีและเพื่อศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี  วิธีการ
ด าเนินการวิจยัมี 4 ระยะกล่าวคือ ระยะท่ี 1 (Research: R1)  การวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานและความตอ้งการจ าเป็นของคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ระยะท่ี 2  ระยะการพัฒนา (Development: D1) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล  ระยะท่ี 3   ระยะการวิจัย (Research: R2) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลโดยจัดท าเป็นกิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลน์และระยะท่ี  4  ระยะการพัฒนา 
(Development: D2)  การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั โดย
จัดท าเป็นกิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลน์ โดยการเลือกแบบอาสาสมัคร (voluntary selection) โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ  นิสิตท่ี
ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเสรีพลเมืองศึกษา จ านวน 20 คนจากนิสิตทุกคณะในมหาวิทยาลยั ท าการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 ในรายวิชา สศ412 พลเมืองศึกษา ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มลูดว้ยสถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวแบบวดั
ซ า้ ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี  ้1.คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิตระดบัปริญญาตรีมี  5 ดา้น คือ ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสัมพันธก์ับผูอ่ื้น ดา้นท่ี 3 การมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัล ดา้นท่ี 4 ทักษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมี
วิจารณญาณและดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน์ 2.รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรมีี  5 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 กระตุน้ความคิด  (Thought Provoking)
ขัน้ท่ี  2 สาธิตตวัอย่าง (Demonstration Sample) ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง (Create by yourself) ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรา้งชิน้งานผ่านการ
เรียนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด (Digital Learning intelligent task)และขัน้ท่ี 5 ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work 
piece) และการวดัและประเมินผล คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนิสิตระดับ
ปรญิญาตรใีนแต่ละขัน้ตอนมีความสอดคลอ้งกบัการส่งเสรมิคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิตปริญญาตรีทัง้  5 ดา้น 
12 พฤติกรรมบ่งชี ้3.ประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิตระดบั
ปรญิญาตร ีพบว่า การประเมินคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทลัของกลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบการเรยีนรูส้งูขึน้กว่าก่อนใช้
ในทกุดา้นและการประเมินคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทลัของกลุ่มทดลองระหว่างเรยีนและหลงัเรยีนมีการเพิ่มขึน้ในทกุ
ดา้น 

 
ค าส าคญั : รูปแบบการจดัการเรยีนรู,้ คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั, นิสิตระดบัปรญิญาตรี 
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The current research aims to study the characteristics of digital citizenship among undergraduate 

students in order to develop learning management in order to enhance the characteristics of digital citizenship for 
undergraduate students as well as study its effectiveness. The research procedure consisted of four phases. Phase 1 
(Research: R1) dealt with the analysis of basic information and demands of digital citizenship. Phase 2 (Development: 
D1) involved the development of learning management to enhance digital citizenship, leading to research in phase 3 
(Research: R2), which acted as the trial phase for the learning management to enhance digital citizenship through 
online learning activities. The final phase was the development phase (Development: D2) concerning the evaluation of 
the effectiveness of learning management to enhance digital citizenship via voluntary selection for online learning 
activities. The sample included 20 students from various faculties registering for the elective course of Freedom of 
Citizenship. The study was conducted in the second semester of the 2020 academic year in the SS412 Civic Studies 
course and the data was analyzed using one-way repeated measure ANOVA. The results of the study were as follows: 
(1) there were five aspects of digital citizenship among undergraduate students, including technology literacy, social 
interaction, digital media ethics, critical thinking while using media, and personal security in the online world; (2) the 
principles adopted in learning management enhanced digital citizenship for undergraduate students were five steps 
involved in the process: thought provocation, sample demonstration, individual creation, digital learning intelligent 
tasks, and work evaluation, respectively. Each step in the learning management to enhance digital citizenship was 
consistent with the five aforementioned aspects and 12 indicative behaviors: (3) the productivity of learning 
management to enhance digital citizenship demonstrated higher evaluation results in every aspect of digital 
citizenship. In addition, the sample illustrated better digital citizenship characteristics in all aspects, both during and 
after the activity. 
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ปรญิญานิพนธฉ์บบันีส้  าเรจ็สมบรูณด์ว้ยความเมตตากรุณาอย่างยิ่งจากคณาจารยห์ลาย
ท่าน ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าและสนบัสนุนต่อศิษยม์าโดยตลอด ขอกราบขอบพระคณุอย่างยิ่งโดยเฉพาะ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล ท่านศาสตราจารยกิ์ตติคุณ  ดร.สิริวรรณ ศรีพหล อาจารยท่ี์
ปรกึษาและท่ีปรกึษาร่วมวิทยานิพนธท่ี์คอยสนบัสนุนและชีแ้นะแนวทางต่อศิษยด์ว้ยความเมตตา
กรุณาอย่างท่ีสดุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ดนุลดา จามจรุี ท่ีคอยใหข้อ้เสนอแนะและความห่วงใยต่อ
ศิษยเ์สมอมา อาจารย ์ดร.ขนิษฐา สาลีหมดั ท่ีคอยสง่ก าลงัใจและพลงัใจ อีกทัง้ ว่าท่ีรอ้ยตร ีดร.มนสั 
บุญประกอบ รองศาสตราจารย ์ดร.ประวิต เอราวรรณ ์ท่ีกรุณามาเป็นประธานสอบปริญญานิพนธ์
ชีแ้นะแนวทางใหป้รญิญานิพนธข์องผูว้ิจยัมีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 

อีกฐานรากหนึ่งของชีวิตท่ีคอยสง่เสรมิและใหพ้ลงัแก่ผูว้ิจยัเสมอ คือครอบครวัท่ีน่ารกัท่ีสดุ
ขอกราบขอบคณุ พ่อวฒัน ์แม่นอ้ย ยายเล็ก ท่ีใหก้ าเนิดและเลีย้งดผููว้ิจยัดว้ยความอบอุ่นและความ
รกัมาโดยตลอด เป็นผูส้รา้งเด็กผูห้ญิงคนหนึ่งใหเ้ติบโตอย่างมีความสุขและกา้วมาจนถึงทุกวนันี ้ 
ขอบคุณนอ้งวาว นอ้งสาวท่ีน่ารกัเสมอ ป๊าตี๋ แม่พรรณ พี่ไต๋ ท่ีคอยส่งก าลงัใจและความรกัความ
ห่วงใย ผา่นอาหารอรอ่ยๆในทกุวนัและอีกสองคนส าคญัท่ีขาดไม่ไดเ้ลยคือ นพ.ฐาปกรณแ์ละเด็กชาย
ติณณ ์พรประภาศกัดิ ์สามีและลกู ท่ีคอยอยู่เคียงขา้ง เป็นทกุอย่างและเปรยีบเสมือนลมใตปี้ก ท่ีท า
ใหผู้ว้ิจยัเขม้แข็ง อดทน ไม่ยอ่ทอ้ตอ่อปุสรรค 

ขอขอบคณุท่านผูบ้งัคบับญัชา ท่านอาจารยผ์ูใ้หญ่ พี่ๆเพื่อนๆคณาจารยส์าขาวิชาสงัคม
ศึกษาและสาขาอ่ืนๆ พี่ๆเจา้หนา้ท่ีคณะสงัคมศาสตร  ์พี่รปภ พี่แม่บา้นท่ีน่ารกัทุกท่าน ท่ีคอยมอบ
ก าลงัใจ ใหค้  าแนะน าและใหก้ารสนบัสนุนการท าปรญิญานิพนธเ์ล่มนีม้าโดยตลอดและท่ีขาดไม่ได้
เลยคือก าลงัใจจากลกูศษิยท่ี์น่ารกัทกุคนและขอขอบคณุทกุๆบุคคลท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งพี่ๆเพ่ือนๆนอ้งๆ
ท่ีสง่แรงสนบัสนนุและก าลงัใจมาใหเ้สมอมา 

ทา้ยสดุนีผู้ว้ิจยัขอมอบคณุค่าและประโยชนข์องงานวิจยัเล่มนีแ้ก่โลกใบนี้ เพื่อธ ารงความ
งดงามแห่งความรู ้ความเจรญิงอกงามทางปัญญาและคณุธรรมสืบไป 

  
  

พิมพต์ะวนั  จนัทนั 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง  
ยุคดิจิทัล (Digital age) หรือโลกท่ีไรพ้รมแดนอย่างเต็มรูปแบบ ไม่มีขอบเขตในการ

เขา้ถึงขอ้มลูข่าวสาร การติดตอ่สื่อสารเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ สื่อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้
มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตกบัคนในทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะในวยัรุน่ มีการแพรก่ระจายของ
สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายอย่างรวดเร็ว มีการรบัส่งสารผ่านการใชอุ้ปกรณ์การ
ติดต่อสื่อสารต่าง ๆ เช่น ทีวี สมารท์โฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์ฯลฯ  สื่อและเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทลัจึงเปรยีบเสมือนปัจจยัท่ีหา้ท่ีเป็นเครื่องมือท่ีมนษุยส์รา้งขึน้เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเรว็  
และเพิ่มประสทิธิภาพในการขบัเคลื่อนสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในทกุ ๆ ดา้น  ความ
เจรญิของสื่อและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็สง่ผลโดยตรงกบัมนษุยท์ัง้ดา้นบวกและ
ลบ  เทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือนเป็นเหรียญสองดา้นท่ีส่งผลทั้งทางบวกและลบ   ถ้ามนุษยใ์ช้
เทคโนโลยีไปในทางท่ีถกูตอ้งก็จะมีคณุประโยชนม์หาศาล แต่ถา้ใชเ้ทคโนโลยีไปในทางท่ีผิดแลว้
นัน้ ก็จะเกิดโทษมากมายมหาศาลเช่นเดียวกนั        

ประเทศไทยจึงมุ่งขบัเคลื่อนประเทศสู่การทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีอยู่
ตลอดเวลาโดยใชก้ารพฒันาคนเพื่อสรา้งพลเมืองท่ีดีและมีการรูท้นัตอ่การใชเ้ทคโนโลยี จากกรอบ
ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปีและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 จะเห็นไดว้า่การ
พัฒนาคนคือหัวใจส าคัญในการสรา้ง “ความมั่นคงมั่ งคั่งและยั่งยืน” การท่ีจะท าให้ประเทศ
ขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตรแ์ห่งชาติ  20 ปี ไดน้ั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการพัฒนาพลเมืองของ
ประเทศและสรา้งพลเมืองของชาติใหมี้คณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดีและกา้วทนัเทคโนโลยี
ในยคุดิจิทลัหรอืศตวรรษท่ี 21 เพื่อช่วยขบัเคลื่อนประเทศชาต ิดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มรวมถึงเทคโนโลยีซึ่งจะตอ้งใชค้นเป็นตวัขบัเคลื่อนใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ตัง้เปา้หมายท่ีวางไว ้ดงันัน้จงึมีการจดัท าแผนการศกึษาแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ท่ีเนน้เรือ่ง
การพัฒนาคนใหต้รงกับความตอ้งการของประเทศชาติโดยแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 
(พ.ศ.2560-2579) ไดร้ะบถุึงความจ าเป็นในการจดัท าแผนการศกึษาแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 วา่  

        “ความทา้ทายท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 ทั้งในส่วนท่ี

เป็นแรงกดดนัภายนอก ไดแ้ก่การเปลี่ยนแปลงของบรบิทและเศรษฐกิจ

และสังคมโลก อันเน่ืองจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revaluation) 
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การเปลี่ ยนแปลงสู่ อุตสาหกรรมยุค  4.0 (The Fourth Industrial 

Revaluation) สง่ผลใหเ้กิดความตอ้งการก าลงัคนในศตวรรษท่ี 21 จึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศไทยตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้

ระบบการศึกษาท่ีเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ เพื่อให้

สามารถน าพาประเทศไปสูค่วามยั่งยืนมั่งคั่งในอีก 20 ปีขา้งหนา้” 

      (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560) 

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2579) ท่ีก าลงัใชใ้นปัจจุบนันี ้ไดมี้
ระบุอย่างชัดเจนเรื่องการตอ้งการสรา้งพลเมืองของชาติผ่านการปฏิรูปการศึกษายุคดิจิทัล ใน
ศตวรรษท่ี 21 ดงันัน้คณุลกัษณะของพลเมืองท่ีตอ้งการคือ ผูท่ี้มีคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองใน
ยคุดิจิทลั หรอื Digital Citizenship ดงัท่ีไดร้ะบไุวใ้นเปา้หมายของยทุธศาสตรท่ี์ 3 : การพฒันาคน
ทุกช่วงวยัและการสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้ขอ้ 3.1 ผูเ้รียนตอ้งมีทกัษะและคณุลกัษณะพืน้ฐาน
ของพลเมืองไทยและทกัษะท่ีจ าเป็นใน ศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีการกา้วทนัเทคโนโลยี มุง่สรา้งผูเ้รยีนท่ี
มีคณุลกัษณะและทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เพิ่มขึน้ ผูเ้รยีนตอ้งมีการแสดงออกถึงความมี
วินยัและการมีจิตสาธารณะเพิ่มขึน้ ตัง้แตร่ะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ขึน้ไป ควรจดักิจกรรมใหมี้
การสะท้อนคุณ ลักษณ ะเหล่า นี ้  (ส  านักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา ,2560) ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ท าการวางแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการสรา้งความเป็น
พลเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) และน าไปบัญญัติไวใ้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ.2561 โดยมุ่งหมายใหเ้ยาวชนไทย มีคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดีของประเทศ เริม่จดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้ประถมศกึษา โดยจะท าการสอดแทรกไวใ้นสมรรถนะของ
ผูเ้รยีนขัน้พืน้ฐาน และตอ่มาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาจะท าการเรยีนการสอนในสาระหนา้ท่ีพลเมือง 
วฒันธรรม และการด าเนินชีวิต จากผลการวิจยัเรื่อง แนวทางการด าเนินงานการจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาเพิ่มเติมหนา้ท่ีพลเมืองในระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ ของโรงเรียนสงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ผูเ้รียนเขา้ใจถึงความจ าเป็นของการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองแต่ยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของการจัดการเรียนการสอน  
(พิมพต์ะวนั จนัทนั, 2560) ต่อมาในระดบัมหาวิทยาลยัจะมีการสอดแทรกในรายวิชาเลือกเสรีท่ี
ผูเ้รียนสนใจซึ่งจะไม่ไดมี้การเนน้หรือบงัคบัใหเ้รียนเหมือนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาและจากการ
วิจยัพบว่า ในระดบัมหาวิทยาลยัยงัไม่ไดมี้การเนน้ย า้ถึงความส าคญัของการจดัการเรยีนการสอน
หรือการจดักิจกรรมเพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนมากจะเป็นการจดัชมรม 
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กิจกรรมกลุ่มขบัเคลื่อนและเคลื่อนไหวทางการเรียกรอ้งสิทธิและเสรีภาพโดยนิสิตเสียเป็นส่วน
ใหญ่ (ปรญิญา เทวานฤมิตรกลุ, 2555) ซึง่นโยบายของกระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั
และนวตักรรม ไดมี้พนัธกิจหลกัในเรื่องของการสรา้งและพฒันาผูเ้รียนในระดับอดุมศกึษาในเรื่อง
ทัง้ในดา้นขององคค์วามรู ้(Knowledge) หลกัคิดท่ีถกูตอ้ง (Mindset)และทกัษะในการด าเนินชีวิต
(Skills) สูค่วามเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุง่สรา้งคณุลกัษณะพลเมืองดีท่ีกา้วทนั
ต่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย่างเป็นรูปธรรม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  ์วิจัยและ
นวัตกรรม,2563)  และไดท้ าการผลักดันมหาวิทยาลัยของรฐัและเอกชนทั่วประเทศให้ท าการ
จดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมตา่ง ๆ ใหผู้เ้รยีนเกิดทกัษะในขา้งตน้      

ต่อมาไดมี้การส ารวจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรือนสะทอ้นถึง
ปัญหาของเยาวชนไทยในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างไรป้ระโยชน ์ขอ้มลูจากส านกังานสถิติแห่งชาติ ปี 
2561 พบว่า ประชากรอายุ 6 ปีขึน้ไป มีสัดส่วนการใช้อินเทอรเ์น็ตเพิ่มขึน้ มากขึน้ในทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะประชากรท่ีมีอายรุะหว่าง 15-24 มีอตัราการใชอ้ินเทอรเ์น็ตสงูกว่ากลุ่มอ่ืน (ส านกังาน
สถิติแห่งชาติ,2561) และจากผลการวิจยัเรื่องพฤติกรรมการใชอ้ินเทอรเ์น็ตของเด็กและเยาวชน
ไทย พบว่า เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมการใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการเล่นสื่อออนไลนท่ี์ไม่เป็น
ประโยชนท่ี์สง่ผลกระทบดา้นลบ 3 ดา้น คือ (1) ดา้นรา่งกายจากการเลน่สื่อออนไลนเ์ป็นเวลานาน
จึงเกิดการอ่อนเพลียและเกิดโรคต่าง ๆ ไดง้่าย  (2) ดา้นจิตใจและอารมณเ์กิดความหมกมุ่นการ
เสพสื่อออนไลนม์ากเกินไป ท าใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วรา้วในวยัรุน่และ (3) ดา้นสงัคม คือ การขาด
การสื่อสารและมีปฏิสมัพนัธก์ับบุคคลรอบขา้ง เพราะใชเ้วลาในการเล่นอินเทอรเ์น็ตมากเกินไป  
พฤติกรรมเหล่านีจ้ะเกิดขึน้รุนแรงในวยัรุน่ในระดบัชัน้มัธยมศึกษาจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั ซึ่ง
ปัญหาดา้นสงัคมจะเกิดมากท่ีสุดกับเด็กในมหาวิทยาลยั เพราะเม่ือเขา้มาเรียนท่ีมหาวิทยาลยั
สว่นใหญ่ห่างไกลครอบครวั ท าใหเ้กิดเวลาว่างหลงัเลิกเรยีนเป็นจ านวนมาก จึงใชเ้วลาเหลา่นัน้ใน
การเล่นสื่อออนไลน ์เกม หรอืวิดีโอตา่ง ๆ ท าใหไ้ม่มีเวลาในการตัง้ใจเรยีนเท่าท่ีควร (ภทัรกิา  วงศ์
อนนัตน์นท,์ 2557) แตใ่นอีกทางหนึ่งการใชส้ื่อออนไลนใ์นยคุดจิิทลัเป็นสิ่งท่ีมีประโยชนอ์ย่างยิ่งใน
หลายดา้น จากผลการส ารวจการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานพบว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศกึษา ใหส้ะดวก รวดเรว็ เท่าทนัและ
ทั่วถึง ในผู้เรียนทุกเพศทุกวัยและทุกระบบการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ถา้มีการใชอ้ย่างถูกตอ้งและรูป้ระโยชน ์การใชเ้ทคโนโลยีนัน้สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและสรา้งความเท่าเทียมในการรบัรู ้
ข่าวสารต่าง ๆ สะดวก รวดเร็วและกา้วทนัสถานการณโ์ลกอย่างสม ่าเสมอไม่มีขีดจ ากัดทางการ
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เรยีนรู ้การจดัการเรียนการสอนจึงตอ้งสรา้งใหผู้เ้รยีนเป็นพลเมืองท่ีกา้วทนัต่อการใชเ้ทคโนโลยีได้
อย่างถกูตอ้ง เหมาะสมและสรา้งสรรคท์นัต่อสถานการณโ์ลกท่ีเปลี่ยนแปลงและจากผลการวิจยั
เรื่องพฤติกรรมการใชอ้ินเทอรเ์น็ตของเด็กและเยาวชนไทย พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีควรออกแบบการ
เรียนการสอนเพื่อสรา้งคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทัล คือนิสิต นักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลยัท่ีมีความรูค้วามสามารถ และโอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลยีแต่ยงัขาดทักษะของ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ดว้ยเหตุนีจ้ึงตอ้งเรง่สรา้งคุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทัลให้
เกิดขึน้ในนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมท่ีจะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคต  
อนัใกล ้     

การสรา้งคณุลกัษณะของพลเมืองท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีเพื่อประโยชนแ์ห่งการศกึษาใน
ยุคดิจิทัลหรือการสรา้งคุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี 
ได้แก่ การมีทักษะการใช้เทคโนโลยี  การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในสังคม การมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้สื่อดิจิทัล การรูเ้ท่าทันสื่อและการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลก
ออนไลนท่ี์ควรปลูกฝังใหเ้กิดขึน้แก่เยาวชนไทยในปัจจุบัน   เป็นสิ่งท่ีส  าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็น
ทางออกของการพัฒนาความเหลื่อมล า้ของการศึกษาของประเทศเพื่อเป็นแนวทางการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อหาทางออกในการพฒันาระบบการศึกษาของไทยใหมี้ความตระหนกัรูต้่อแนวโนม้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพสงัคม การเมืองและเศรษฐกิจ เพื่อสรา้งความพรอ้มในการรบัมือกบัพลวตัของ
โลกท่ีก าลงัเขา้สู่ศตวรรษท่ี 21 การศกึษาเพื่อสรา้งคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั 
(Digital Citizenship) และจากการวิเคราะหข์อ้มูลปัญหาการใชอ้ินเทอรเ์น็ตของส านักงานสถิติ
แห่งชาติ (2561) ดว้ยเหตนีุผู้ว้ิจยัจึงไดท้  าการวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรีขึน้เพื่อศึกษาความ
เป็นพลเมืองดจิิทลัของนิสิตนกัศกึษา และจากการศกึษางานวิจยัท่ีผา่นมา มีงานวิจยัดา้นการสรา้ง
ความเป็นพลเมืองในมิติต่าง ๆ เช่น การวดัและประเมินผล การส ารวจทกัษะความเป็นพลเมืองใน
นกัเรยีน อยู่จ  านวนหนึ่ง แต่ยงัไม่พบว่ามีงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งความเป็นพลเมืองดิจิทลัในระดบัมหาวิทยาลยั ผูว้ิจยัจึงเลือกท าการวิจยัในกลุ่มตวัอย่างคือ
นิสิตระดบัชัน้ปีท่ี 1-4 ท่ีเลือกลงเรียนรายวิชาเลือกเสรี สศ 412 พลเมืองศกึษา คณะสงัคมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรีนครนทรวิโรฒ เน่ืองจากการส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา (2563) ไดเ้นน้
การเปิดโอกาสในการเรียนรูข้องมหาวิทยาลยัของรฐัและเอกชนในการพฒันาศกัยภาพของนิสิต
นกัศึกษาทุกแห่งในประเทศไทย ใหน้ิสิตนกัศึกษาทั่วประเทศ มีโอกาสเขา้ถึงการจดัการเรียนการ
สอนท่ีมีคณุภาพในแตล่ะสายอาชีพ เนน้การสรา้งคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองท่ีมีทกัษะการ
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เรียนรูท่ี้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งจะมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
คณุภาพของการผลิตบณัฑิตบณัฑิตใหมี้คณุภาพตามเปา้หมายท่ีก าหนด และมหาวิทยาลยัศรนีค
รินทรวิโรฒ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยท่ีก ากับในการประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
อดุมศกึษาท่ีท าการจดัการเรยีนการสอนเพื่อผลิตบณัฑิตอย่างมีคณุภาพ (ส านกังานคณะกรรมการ
อดุมศกึษา,2560) กา้วทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกในปัจจบุนัและจกัเป็นประโยชนอ์ย่าง
ยิ่งตอ่ชาตบิา้นเมืองและโลก 

ค าถามการวิจัย  
การวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น

พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีผูว้ิจยัมีค  าถามการวิจยั ดงันี ้   
1. คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนิสิตระดบัปริญญาตรี ควรมีลกัษณะ

อยา่งไร   
2. รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีควรเป็นอยา่งไร       
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีเป็นอยา่งไร  

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
การวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น

พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีผูว้ิจยัมีความมุง่หมาย ดงันี ้  
1. เพื่อศกึษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี  
2. เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง

ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี  
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

สมมตฐิานของการวจิัย     
การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั

ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมีสมมตฐิานการวิจยัดงันี ้      
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1. ค่าเฉลี่ยคะแนนคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทลัของกลุ่มทดลองหลงัใช้
รูปแบบการเรยีนรูส้งูขึน้กวา่ก่อนใชใ้นทกุดา้น      

2. คา่เฉลี่ยคะแนนคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทลัของกลุม่ทดลองระหว่าง
เรยีนและหลงัเรยีนมีการเพิ่มขึน้ในทกุดา้น 

ความส าคัญของการวิจัย         
การวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น

พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรเีกิดคณุประโยชน ์ดงันี ้    
1. ไดรู้ปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีท่ีช่วยพฒันาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัแก่นิสิตในระดบั
ปรญิญาตรี ทัง้ 5 ดา้น12 พฤติกรรมบ่งชี ้ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ดา้นท่ี 2 
การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั  ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่อ
อยา่งมีวิจารณญาณ และดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์

2. เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งส  าหรบัครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผูท่ี้
สนใจน าผลการวิจยั เรือ่ง การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีไปประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรูเ้พื่อสรา้ง
ผูเ้รยีนใหเ้กิดคณุลกัษณะของพลเมืองดจิิทลัท่ีจะช่วยพฒันาสงัคม ประเทศชาตแิละโลก  

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จ านวน 22,487 คน (งานทะเบียนนิสิตและสถิติ สว่นสง่เสรมิบรกิารการศกึษา มหาวิทยาลยัศรนีค
รนิทรวิโรฒ, 2562) ในการศกึษา         

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย จากการเลือกแบบอาสาสมัคร (voluntary selection) 
ไดก้ลุ่มตวัอย่าง คือ นิสิตระดบัปรญิญาตรรีะดบัชัน้ปีท่ี 1 ถึงระดบัชัน้ปีท่ี 4 ท่ีลงทะเบียนเรยีนวิชา
เลือกเสร ีสศ412 พลเมืองศกึษา จ านวน 20 คน จากนิสติทกุคณะในมหาวิทยาลยั ในภาคเรยีนท่ี 2 
ปีการศกึษา 2563 คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
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ตวัแปรทีศ่ึกษา  
ตวัแปรตน้ : รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง

ดิจิทลัของนิสติระดบัปรญิญาตรี         
ตวัแปรตาม : คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัของนิสติระดบัปรญิญาตรี  

ขอบเขตดา้นเนือ้หา 
ผูว้ิจยัน ารูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้พฒันาขึน้ไปใชใ้นวิชาเลือกเสรี สศ 412 พลเมือง

ศกึษา ของนิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ  
ระยะเวลาทีท่ าการวิจัย         

พฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 
สถานทีด่ าเนินการวิจัย        

จดัการเรยีนการสอนออนไลนผ์า่นโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ   
1. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรี หมายถึง 

พฤติกรรมของนิสิต นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีท่ีแสดงถึงการมีคณุลกัษณะของความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั 5 ดา้น 12 พฤติกรรมบ่งชี ้ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤติกรรมบ่งชี ้
คือ 1.1 ความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 1.2มีเจตคติท่ีดีตอ่การ
ใช้เทคโนโลยี 1.3 เคารพสิทธิ เสรีภาพ และความคิดเห็นของผู้อ่ืน 1.4 ใช้เทคโนโลยีภายใต้
กฎหมายก าหนดดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ 2.1 มีความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 2.2 เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคม ดา้นท่ี 3 การมีจริยธรรมในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ 3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั 3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกั
คุณธรรม จริยธรรม ดา้นท่ี 4 ทักษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ 4.1  
มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั 4.2 มีวิจารณญาณในการใช้
สื่อดิจิทลัและดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์มีพฤติกรรม
บง่ชี ้คือ 5.1 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์5.2 ค านึงถึงความปลอดภยัในการใชง้านและการ
เก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั          

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หมายถึง กระบวนการจัดประสบการณ์แก่ผูเ้รียนท่ีเสริมสรา้ง
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัมีขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ท่ี 1 กระตุน้ความคิด  (Thought Provoking) ครูเตรียมความ
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พรอ้มด้านความรูแ้ละทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสรา้งแรงจูงใจด้านบวกให้ผู้เรี ยนเห็น
ความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้หาขอ้มลู   ขัน้ท่ี 2 สาธิตตวัอยา่ง (Demonstration 
Sample) ครูสาธิตตวัอย่าง เพื่อท าใหผู้เ้รยีนเห็นภาพไดช้ดัเจนยิ่งขึน้        ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง 
(Create by yourself)   ผูเ้รยีนลงมือท าดว้ยตนเองหรอืท ากิจกรรมรว่มกนักบักลุม่เพื่อนในชัน้เรยีน
ตามท่ีครูมอบหมาย เพื่อสรา้งการเรยีนแบบรว่มมือ (Collaborative) ซึง่ครูท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุ
การเรียนรู ้  ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรา้งชิน้งานผ่านการเรียนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด (Digital 
Learning intelligent task) ผู้เรียนจะสรุปองค์ความรูแ้ละสรา้งชิน้งานด้วยตนเองผ่านการใช้
อินเตอรเ์น็ต ขัน้ท่ี 5 ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work piece) ครูและเพื่อนประเมินผลชิน้งาน
ท่ีผูเ้รยีนสรา้งขึน้ อภิปรายรว่มกบัผูเ้รยีน เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาใหมี้ประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

3. ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการทดลองใชรู้ปแบบการ
จดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ คณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั ท่ีวดัจาก 1) ค ะ แ น น
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี   2)คะแนนคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัของกระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมเพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนิสิตระดับปริญญาตรี   3)ผลการวิเคราะห์จากแบบสะท้อนผลการเรียนรู ้
หลงัจากท ากิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิตระดบัปรญิญาตร ี 
โดยมี เกณฑใ์นการประเมินประสิทธิผล คือ 1.ค่าเฉลี่ยคะแนนคณุลกัษณะของความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของกลุ่มทดลองหลงัใชรู้ปแบบการเรียนรูสู้งขึน้กว่าก่อนใชใ้นทุกดา้น 2.ค่าเฉลี่ยคะแนน
คณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทลัของกลุ่มทดลองระหว่างเรยีนและหลงัเรยีนมีการเพิ่มขึน้
ในทกุดา้น 
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กรอบแนวคดิการท าวิจยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
“TDCDE” เพือ่สร้าง
คุณลักษณะความเป็นพลเมอืง
ดจิทิัล ประกอบด้วย                          
1.หลักการ                                                  
2.วัตถุประสงค ์             
3.ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ขั้นที ่1 กระตุ้นความคดิ  
(Thought Provoking)                       
ขั้นที ่2 สาธิตตัวอย่าง 
(Demonstration Sample)              
ขั้นที ่3 สร้างด้วยตัวเอง 
(Create by yourself)                  
ขั้นที ่4 ขั้นสร้างชิน้งานผ่าน
การเรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยอีย่างชาญฉลาด 
(Digital Learning intelligent 
task)                                    
ขั้นที ่5 ประเมินชิน้งาน 

(Evaluating of work piece)   

4.การวัดและประเมนิผล 

 

 

คุณลักษณะความเป็นพลเมอืงดจิทิัลส าหรับ
นิสิตระดับปริญญาตรี  ประกอบด้วย 5 ด้าน 
12 พฤตกิรรมบ่งชี ้                                                          
ด้านที ่1 ทักษะการใช้เทคโนโลย ี                            
มพีฤตกิรรมบ่งชี ้คอื                                           
1.1 มคีวามรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
และน ามาใช้ให้เกดิประโยชน ์                 
1.2 มเีจตคตทิีด่ตี่อการใช้เทคโนโลย ี             
1.3 เคารพสทิธิ เสรีภาพ และความคดิเหน็ของ
ผู้อืน่                                                                 
1.4 ใช้เทคโนโลยภีายใต้กฎหมายก าหนด                                                      
ด้านที ่2 การมปีฏสัิมพันธกั์บผู้อืน่                         
มพีฤตกิรรมบ่งชี ้คอื                           
2.1 มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม                   
2.2 เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆทีเ่ป็นประโยชนต์่อ
สังคม                                                            
ด้านที ่3 การมจีริยธรรมในการใช้สือ่ดจิทิัล มี
พฤตกิรรมบ่งชี ้คอื                                  
3.1 มมีารยาทในการใช้สือ่ดจิทิัล                        
3.2 ใช้สือ่ดจิทิัลโดยการค านึงถงึหลักคุณธรรม 
จริยธรรม                                                     
ด้านที ่4 ทักษะการเข้าถงึสือ่อย่างมี
วจิารณญาณ มพีฤตกิรรมบ่งชี ้คอื                 
4.1 มีความสามารถในการใช้ การเข้าใจ การ
เข้าถงึสือ่และข้อมูลดจิทิัล                        
4.2 มวีจิารณญาณในการใช้สื่อดจิทิัล                              
ด้านที ่5 ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของ
ตนเองในโลกออนไลน ์มพีฤตกิรรมบ่งชี ้คอื                         
5.1 ป้องกันภัยคุกคามบนโลกออนไลน ์                              
5.2 ค านึงถงึความปลอดภัยในการใช้งานและ
การเกบ็รักษาข้อมูลส่วนตัว 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอตามหัวขอ้
ล าดบัดงัตอ่ไปนี ้         

1. ความเป็นพลเมืองดจิทิลั (Digital Citizenship) 
1.1) แนวคดิเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั     
1.2) ความหมายของความเป็นพลเมืองดจิิทลั     
1.3) ความส าคญัของความเป็นพลเมืองดจิิทลั    
1.4) คณุลกัษณะและองคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรมของพลเมืองดิจิทลั  

2. แนวคิดทฤษฎี  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับการสร้าง
คุณลักษณะของพลเมืองดจิทิลั  

2.1) ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้(Connectivism)   
2.2) ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism)    
2.3) ทฤษฎีตวัย ู(U Theory)       
2.4) รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning)  
2.5) รูปแบบการออกแบบการเรยีนการสอน ADDIE MODEL   
2.6) รูปแบบการจัดการเรียนรูส้ะทอ้นความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Reflection of 

Digital Citizenship)         
2.7) การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching) 

3. แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
ในยุคดจิทิลั           

3.1 การวิเคราะหส์อดคลอ้งของแนวทางการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
สรา้งความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั    

3.2 การสรา้งรูปแบบการจัดการเรียนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรี       
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1.ความเป็นพลเมืองดจิทิลั (Digital Citizenship) 
การสรา้งความเป็นพลเมืองดจิิทลั หรอื Digital Citizenship ให้เกิดขึน้ในเยาวชน

ไทยเป็นสิ่งท่ีส  าคญัอย่างยิ่งท่ีสงัคมในทกุภาคสว่นตอ้งรว่มมือกนัรบัผิดชอบรว่มปลกูฝังพฒันา ดงั
ค าท่ีว่า เด็กในวนันีค้ือผูใ้หญ่ท่ีดีในวนัหนา้ท่ีจะเป็นกา้วย่างท่ีส  าคญัในการเปลี่ยนแปลงของสงัคม 
ประเทศและโลก ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นพลเมืองดจิิทลั (Digital Citizenship) ดงันี ้

1.1) แนวคดิเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
แนวคิดของเก่ียวกบัพลเมืองในทรรศนะของนกัวิชาการหลายกลุม่ คือ สมาชิกของรฐั 

ท่ีมีสิทธิ หน้าท่ีและบทบาท ภายใต้กฎระเบียบการปกครองตามกฎหมายของรฐันั้น มีความ
รบัผิดชอบ สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือสงัคมได้ สมาชิกของสงัคมท่ีมีสิทธิ เสรีภาพควบคู่กบั
หนา้ท่ีภายใตก้ฎ กติกาของสงัคม ยอมรบัความแตกต่างของการอยู่รว่มกนั พรอ้มท่ีจะมีส่วนรว่ม
อยา่งมีความรู ้ความเขา้ใจตอ่ความเป็นไปไดใ้นสงัคมของตนเอง แกปั้ญหาโดยสนัติวิธี รวมถึงการ
เขา้รว่ม กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลในสงัคมในฐานะพลเมืองได้ และใหค้วามรว่มมือในการสรา้ง
ประโยชนแ์ก่ชาติและด ารงขนบธรรมเนียมประเพณี (พงษ์ลิขิต เพชรผลสิน , 2559; ปฏิมาภรณ ์
ธ รรม เด ช ะ , 2558; ม านิ ต ต า  ช าญ ไช ย , 2558; ศิ ริพ ร  ไก รส ม ส าต ร์ , 2557; ภั ส ย ก ร  
เลาสวสัดิกุล, 2557; ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ, 2550) จากนีย้ังมีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งใหข้อ้คิดเห็น
เก่ียวกับความเป็นพลเมืองท่ีเนน้การอยู่รว่มกันภายใตก้ฎศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ท่ีว่า  
“พลเมืองเป็นเจา้ของประเทศท่ีท าใหป้ระเทศเจรญิสงบสขุ ยดึมั่นในหลกัศีลธรรมและคุณธรรมของ
ศาสนา ไม่ท าให้ผูอ่ื้นเดือดรอ้น มีหลักการทางประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบกฎเกณฑ ์กฎหมายด ารงตนเป็นประโยชนต์่อสงัคม โดยมีการช่วยเหลือเกือ้กูลกนั อนัจะ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ” (สภุาวดี กระแสสินธุ ์กระแสสินธุ์, 2559; จารุพฒัน ์
จ ากิจ, 2559; เอกชยั จนัทา, 2559) 

ทัง้นีใ้นโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่า เทคโนโลยีเขา้มามี
บทบาทกับบุคคลในสงัคมมากขึน้อย่างชดัไดช้ัด พลวตัการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนม้ในการใชส้ื่อ
ออนไลนใ์นชุมชนท่ีเพิ่มมากขึน้ในปัจจุบนัท าใหเ้กิดการเช่ือมต่อของพลเมืองและชุมชนทางการ
เมือง ซึ่งมีองคป์ระกอบ 3 เรื่อง คือ การเป็นสมาชิกในชุมชน การมีส่วนรว่ม มีสิทธิและหนา้ท่ี สิ่ง
เหล่านีเ้ป็นองคป์ระกอบท่ีพลเมืองตอ้งมีในชมุชนทางการเมือง ความเป็นพลเมืองจึงเป็นเรื่องของ
ส่วนรวม ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง (Svensson, J, 2011) การสรา้งความเป็นพลเมืองผ่านการใช้สื่อ
ดิจิทัลและสื่อออนไลน ์ท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มและปฏิสมัพนัธก์ันทางสงัคมผ่านการท ากิจกรรม  
ต่าง ๆ ทางโลกออนไลนบ์นพืน้ฐานของจรยิธรรม ซี่งรฐัใชส้ื่อออนไลนนี์เ้ป็นเครื่องมือในการสรา้ง
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ความเป็นพลเมืองของประชาชน (Shelly, M., Thrane, L., Shulman, S., Lang, E., Beisser, S., 
Larson, T., & Mutiti, J. M; et al 2004) ซึ่งการสรา้งความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้อาศัยแนวคิด 
ทฤษฎีทางสังคมเข้ามาใช้อธิบายตามท่ี พระกัญจ์ กันตธัมโม (แสงรุ่ง) (2558).และ จตุพร  
ขาวมาลา  (2561). ไดส้รุปไวค้ือ (1) ทฤษฎีทักษะทางปัญญา คือ ทฤษฎี กระบวนการประมวล
ข้อมูล (Information processing theory) ทฤษฎีการสรา้งความรูด้้วยตนเอง (Constructivism 
theory) และ การเรียนรู ้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain– Based Learning: BBL) (2) ทฤษฎีท่ี
เสริมสรา้งคุณธรรมของโคลเบอรก์ (Kohlberg’s moral development theory) (3) แนวคิดท่ี
เสรมิสรา้งทกัษะทางสงัคม ไดแ้ก่ การเรยีนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative learning) และ (4) แนวคิด
ทฤษฎีท่ีส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู ้คือ ทฤษฎีท่ีสรา้งแรงจงูใจใน การเรยีนรู ้ไดแ้ก่ ทฤษฎีการรบัรู ้
ค ว าม ส าม า รถ ขอ งต น เอ ง  (Self – efficacy theory) แล ะก า ร เรีย น รู ้จ าก ก า รป ฏิ บั ติ  
(Action learning) และ    1.แนวคิดสญัญาประชาคม (Theory of the Social Contract) 2.แนวคิด
ประชาสังคม (Civil society)  3.แนวคิดสาธารณนิยม (Civic republicanism) 4. แนวคิดชุมชน
นิยม (Communitarianism) 5.แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation)   
6. แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบพลเมือง (Civic Culture) 7. แนวคิดสังคมประกิตทาง
การเมือง (Political Socialization) 8. แนวคิดการใชเ้หตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรมของพลเมือง  
9. แนวคดิการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์

1.2) ความหมายของความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
พลเมืองดิจิทลั (Digital Citizenship) คือ สมาชิกของรฐัท่ีเกิดระหว่างปี 1996-2009 

หรือ Gen Z ท่ี มีสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค บทบาทหน้าท่ี  เคารพสิทธิ ความแตกต่างและ
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างดี มีความเคารพต่อตนเองและผูอ่ื้นในโลกดิจิตอลอย่าง
มีความรบัชอบ ปลอดภัยและมีการสรา้งสรรค์นวัตกรรมทางดิจิตัลภายกฎหมายของรฐันั้น 
(Shelly, M., Thrane, L., Shulman, S., Lang, E., Beisser, S., Larson, T., & Mutiti, J. M., 
2004; Campbell, 1998; สไรรา ไกรสิน, 2559; พงษ์ลิขิต เพชรผลสิน , 2559; ปอส์ ไกรวิญญ์, 
2560; ปฏิมาภรณ์ ธรรมเดชะ , 2558; พวงชมพู ไชยอาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์, 2562; วรากรณ ์ 
สามโกเศศ, 2554; ปรญิญา เทวานฤมิตรกลุ, 2555) 

กลุ่มนักวิชาการดา้นรฐัศาสตรใ์หค้วามหมายของพลเมืองดิจิทัลในแง่ของการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีสิทธิ เสรีภาพควบคู่กับหนา้ท่ีภายใตก้ฎกติกาของสงัคม มีระเบียบกฎเกณฑ ์
ยอมรบัความแตกตา่งของการอยู่รว่มกนั พรอ้มท่ีจะมีสว่นรว่มอย่างมีความรู ้ความเขา้ใจตอ่ความ
เป็นไปไดใ้นสงัคมของตนเอง แกปั้ญหาโดยสนัติวิธี (Svensson, J. ,2011; เอกชยั จนัทา, 2559; 
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วรากรณ ์สามโกเศศ, 2554 ;ปรญิญา เทวานฤมิตรกลุ, 2555 ) กลุม่นกัวิชาการดา้นสงัคมวิทยาให้
ความหมายไดใ้หค้วามหมายของพลเมืองดิจิทลัในแง่ของความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในสงัคมท่ี
เป็นพลก าลงัหรือสมาชิกของประเทศชาติใดประเทศชาติหนึ่ง มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือสังคมได ้และพลเมืองดี คือ บุคคลท่ีมีคุณภาพ มีการ
แสวงหาความรู ้รบัผิดชอบหนา้ท่ี ไม่ละเมิดกฎหมาย และเห็นแก่ประโยชนส์่วนรวม (Glassman, 
M., 2012; ปลนิธร เพ็ชรฤทธ์ิ, 2550; สรุางค ์ โคว้ตระกลู, 2548; แพรภทัร  ยอดแกว้, 2551)  

นักวิชาการด้านจริยศาสตรไ์ด้ให้ความหมายของพลเมืองดิจิทัลในการเป็นผู้ใช้
เทคโนโลยีดว้ยความยึดมั่นในหลกัศีลธรรมและคณุธรรมของศาสนา มีหลกัการทางประชาธิปไตย
ในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตนตาม กฎหมายด ารงตนเป็นประโยชนต์่อสงัคม โดยมีการช่วยเหลือ
เกือ้กลูกนั อนัจะก่อใหเ้กิดการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ รูจกัสิทธิเสรีภาพและ หนา้ท่ีของตน
ในฐานะพลเมือง มีความรบัผิดชอบสงูต่อสงัคม เห็นคุณค่าของมนุษย ์ดว้ยความเท่าเทียมและ
เคารพในความแตกต่าง ตระหนกัถึงสิ่งแวดลอ้ม ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมและ
ประเทศชาต ิ(จารุพฒัน ์จ ากิจ, 2557; พระกญัจ ์กนัตธมัโม(แสงรุง่) (2558).) 

พลเมืองดิจิทัล(Digital Citizenship) โดยสรุปความหมาย คือ  บุคคล ประชาชน 
ราษฎร ท่ีเป็นสมาชิกของรฐัหรอืเมืองพลเมืองดจิิทลัไดร้บัการรบัรองจากรฐั ใหเ้ป็นสมาชิกของรฐั มี
สทิธิ เสรภีาพและหนา้ท่ี ในฐานะสมาชิกของรฐัตามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของรฐัการปกครองนัน้ 
ปฏิบตัิตามกฎ กติกา ระเบียบ แบบแผนหรอืขอ้บงัคบัทางสงัคมอย่างเครง่ครดั มีการใชเ้ทคโนโลยี
อย่างมีประสิทธิภาพ มีสิทธิ เสรีภาพ ภายใตก้ฎหรือขอ้ระเบียบบงัคบัของรฐัและปฏิบตัิตนตาม
หนา้ท่ีท่ีไดร้บัผิดชอบ มีคณุธรรม มีความเคารพตอ่ตนเองและผูอ่ื้น ภายใตก้ฎหมายก าหนด ปฏิบตัิ
ตนเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม (Mossberger, K., 2007; จารุพฒัน ์จ ากิจ, 2557; พระกญัจ ์กนัตธมัโม
(แสงรุง่), 2558; Glassman, M, 2012; ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ, 2550; สรุางค ์โคว้ตระกูล, 2543; แพร
ภัทร  ยอดแกว้, 2551; Svensson, J., 2011; เอกชัย จันทา, 2559; วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554; 
ป ริญ ญ า  เท ว า น ฤ มิ ต ร กุ ล , 2555; Westheimer, J. a. K., J., 2004; Campbell,1998;  
สไรรา ไกรสิน, 2559; พงษล์ิขิต เพชรผลสนิ, 2559; ปอส ์ไกรวิญญ,์ 2560; ปฏิมาภรณ ์ธรรมเดชะ, 
2558; พวงชมพ ูไชยอาลา แสงรุง่เรอืงโรจน,์ 2562)  

1.3) ความส าคัญของความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
ในอดีตท่ีผ่านมา การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยียังไม่มีการแพร่หลาย ด้วย

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยียงัมีนอ้ย แต่เม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไป โลกมีการพฒันาอย่างไม่หยดุ
นิ่งในทุกดา้น สื่อและเทคโนโลยีเปรียบเสมือนปัจจยัท่ีส  าคญัของความเจริญกา้วหนา้และค่อย ๆ 
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เขา้มามีบทบาทในมนษุย ์เทคโนโลยีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต ช่วยในการท าการงาน
ต่าง ๆ ใหส้  าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี (Osterman, M. D., 2012) ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือน
ปัจจยัท่ี 5 ในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์นอกจากนีก้ารเปลี่ยนแปลงของโลกอนัเน่ืองมาจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้การพัฒนาคนไทยยุคใหม่ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจึง
จ าเป็นตอ้งสรา้งและเตรยีมเยาวชนเขา้สู่โลกยคุศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะการเพิ่มสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสูก่ารเป็นพลเมืองดจิิทลั เพื่อสอดรบักบัความเปลี่ยนแปลงและท าใหพ้ลเมือง
มีทกัษะการใชชี้วิตในศตวรรษท่ี 21 เด็กรุน่ใหม่หรอื New Generation มีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามี
สว่นช่วยในการสื่อสารทางสงัคม เพิ่มพืน้ท่ีในการแสดงออกมากขึน้ มีการรบัสง่ขอ้มลูท่ีรวดเรว็ แม้
จะเกิดปัญหาคือการสื่อสารทางเดียวท่ีปราศจากการคยุและปฏิสมัพนัธมี์มากขึน้เม่ือใชเ้ทคโนโลยี 
แต่ก็ตอ้งยอมรบัว่าการใชส้ื่อดิจิทลั ช่วยสรา้งประโยชนม์ากมายมหาศาลทัง้ สะดวก รวดเรว็ ช่วย
เช่ือมคนทัง้โลกหากนั (Bennett,2011; ตอ้งตา จ าเรญิใจ, 2561) นอกจากนีจ้ากปัญหาการใชส้ื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเกิดขึน้ในสังคมไทยเน่ืองจากเด็กไทยมีอัตราการใช้อินเทอรเ์น็ตอย่างไม่มี
ประโยชน ์การบม่เพาะทกัษะการเป็นพลเมืองดิจิทลัจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้
เด็กเจรญิเติบโตเป็นพลเมืองท่ีสามารถอยู่รว่มกบัสื่อดิจิทลัอย่างรูเ้ท่าทนั มีความตระหนกั และมี
ความเขา้ใจในการใชส้ื่ออย่างสรา้งสรรค ์และสามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัมาพฒันาชีวิตไดอ้ย่างมี
คณุภาพ (กลุชาต ิพนัธุวรกลุ, & เมษา นวลศร,ี 2559) 

พลเมือง คือ พละก าลงัของประเทศ เป็นสมาชิกของประเทศท่ีทรพัยากรอนัล า้ค่าใน
การขบัเคลื่อนและพฒันาประเทศ ทัง้ดา้นสงัคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และ
ดา้นอ่ืน ๆ ลว้นตอ้งมีการพฒันาขบัเคลื่อนโดยคนหรอืสมาชิกของประเทศ การสรา้งพลเมืองท่ีรูเ้ท่า
ทันสื่อดิจิทัล สารสนเทศรวมถึงการรบัรูข้่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ มีการรบัและใช้สื่อและ
ข่าวสารทกุประเภทไดอ้ย่างเหมาะสม ท าใหล้ดปัญหาทางสงัคม (พวงชมพ ูไชยอาลา แสงรุง่เรือง
โรจน,์ 2562)นัน้ ถือเป็นปัจจยัส าคญัในการสรา้งเสรมิพลเมืองท่ีมีความกระตือรอืรน้ มีเสรภีาพใน
การเขา้ถึงขอ้มูลและข่าวสารเพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองท่ีมีความกระตือรือรน้ (Active Citizen) 
ในการขับเคล่ือนทางสังคม (พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์, ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, & วีระเทพ  
ปทุมเจริญวัฒนา, 2562) ในปี 2554 มีการก าหนดยุทธศาสตรก์ารศึกษาเพื่อสรา้งพลเมืองท่ีมี
ความสามารถในการปกครองตนเองตาม ระบอบประชาธิปไตย สมาชิกในสงัคมท่ีใชส้ิทธิเสรีภาพ
โดยมีความรบัผิดชอบ ตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ่ื้นและตอ่สงัคม มีความเขม้แข็งของสถาบนัครอบครวั ท าให้
ประเทศชาติเจรญิกา้วหนา้ (สภุาวดี กระแสสินธุ์, 2559) ท าใหส้งัคมและประเทศชาติพฒันาไปได้
อย่างมั่นคง มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย สามคัคีและอยู่รว่มกนัอย่างสงบสขุ (จารุพฒัน ์จ ากิจ , 
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2559) พลเมืองดิจิทัลคือคนรุ่นใหม่ท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รูเ้ท่าทันสื่อ รบัรูข้่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ มีการรบัและใชส้ื่อและข่าวสารทุก
ประเภทไดอ้ย่างเหมาะสมท าใหล้ดปัญหาทางสงัคม ในปี 2554 กระทรวงศกึษาธิการ (2554) ไดมี้
การก าหนดยทุธศาสตรก์ารศึกษาเพื่อสรา้งพลเมืองท่ีมีความสามารถในการปกครองตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคมจะท าใหส้งัคม ประเทศชาติและโลก
เกิดความเขม้แข็งและเจรญิกา้วหนา้ มีนโยบายใหท้กุโรงเรยีนมีการจดัการเรยีนการสอนโดยใชส้ื่อ
ดิจิทัลในการจัดการศึกษา เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ถึงขอ้มูลไดส้ะดวกและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ ์
(Aytekin, I., & Ozlem, C. G, 2014; Swift, A., 2008; Lyons, R, 2012; Handal, B. e. a.,2016) 
และพลเมืองท่ีดีตอ้งยดึมั่นในหลกัศีลธรรมและคณุธรรมของศาสนา ปฏิบตัิตนตาม กฎหมายด ารง
ตนเป็นประโยชนต์่อสงัคม โดยมีการช่วยเหลือเกือ้กูลกัน อนัจะก่อใหเ้กิดการพัฒนาสงัคมและ
ประเทศชาติ ท าใหส้งัคมและประเทศชาติพฒันาไปไดอ้ย่างมั่นคง มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
สามคัคีและอยู่รว่มกนัอย่างสงบสขุ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2554; Blevins, B., LeCompte, K., & 
Wells, S., 2013; สุภาวดี กระแสสินธุ์, 2559; จารุพัฒน ์จ ากิจ, 2559; พวงชมพู ไชยอาลา แสง
รุง่เรอืงโรจน,์ 2562; Ribble, M., and Bailey, G, 2007; ธเนศวร ์เจรญิเมือง, 2551). 

1.4) องคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรมของพลเมืองดจิทิลั 
การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลกอย่างชัดเจนและต่อเน่ือง

จ าเป็นตอ้งมีการสนบัสนนุท่ีรอบดา้นจากทกุฝ่าย  นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดลกัษณะความเป็น
พลเมืองท่ีครอบคลมุทกัษะ ความรูแ้ละทศันคติ ในทิศทางเดียวกนัผ่านการจดัการเรียนการสอน
และกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เยาวชนควรมีการพฒันาความเป็นพลเมืองไทยควบคู่กบัพลเมือง
โลก โดยมีคา่นิยมความเป็นวฒันธรรมไทยเป็นฐาน และบรูณาการใหเ้ขา้กบัพลเมืองโลกเพื่อกา้วสู่
ส ม รรถน ะระดับ โลก  (Global Competencies) (ส  านั ก งาน เลขา ธิก ารสภ าการศึ กษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ทั้งนีคุ้ณลกัษณะของพลเมืองในปัจจุบันควรส่งเสริมใหน้ักเรียนมี
ทักษะการคิด วิเคราะหอ์ย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ มีความรูค้วามเขา้ใจ มีความกระตือรือรน้ 
(Active) มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีเจตคติ เขา้ใจสิทธิมนุษยชน แกปั้ญหาดว้ย
ความสนัต ิเคารพสทิธิของผูอ่ื้น รว่มมือกนั (Cooperation) ในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อสงัคมหรอื
ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการใชส้ื่อดิจิทลัและสื่อออนไลน ์เช่น เว็บไซต ์วีดีโอ 
ข่าวสาร ท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มและปฏิสมัพนัธก์ันทางสงัคมผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทางโลก
ออนไลน์บนพืน้ฐานของจริยธรรม ซี่งรฐัใช้สื่อออนไลน์นีเ้ป็นเครื่องมือในการสรา้งความเป็น
พลเมืองของประชาชน (Shelly, M., Thrane, L., Shulman, S., Lang, E., Beisser, S., Larson, 
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T., & Mutiti, J. M., Thrane, L., Shulman, S., Lang, E., Beisser, S., Larson, T., & Mutiti, J., 
2004; ปรญิญา เทวานฤมิตรกลุ, 2555; ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ, 2550; เอกชยั จนัทา, 2559;  มานิตตา 
ชาญไชย, 2558; ปฏิมาภรณ์ ธรรมเดชะ, 2558; สไรรา ไกรสิน, 2559) ซึ่งทฤษฎีของ Rogers 
(1983) เช่ือว่า กระบวนการสรา้งนวตักรรมมีฐานมาจากความสมัพนัธท์างสงัคมและองคค์วามรู ้
ของแต่ละปัจเจกบุคคลเป็นฐาน ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ ท าให้เกิดการสรา้งสรรค์ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีตอ่ไปในอนาคต  

พลเมืองดิจิทลัจงึควรเป็นผูท่ี้สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความรวดเรว็ในการสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยีในการสื่อสารไดอ้ยา่งไม่มีขอบเขต การใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อบูรณาการเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพราะเทคโนโลยียังสามารถช่วยเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในสังคม ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมมีความใกล้ชิดกันมากขึน้โดย
ปราศจากกรอบหรือเปรียบเสมือนโลกท่ีไรพ้รมแดน เป็นเสมือนตวัแทนท่ีช่วยเพิ่มการมีส่วนรว่ม
ของสังคม ช่วยเช่ือมสัมพันธ์คนทั่วโลกท่ีห่างไกลหลากหลายชาติ หลายภาษาและวัฒนธรรม 
ดงันั้นการพัฒนาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล จึงจ าเป็นใหผู้เ้รียนมีการใชอ้ินเทอรเ์น็ต
อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเขา้ใจประเด็นตา่ง ๆ ทางสงัคม วฒันธรรมและความเป็นมนษุย์
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบตัิตนอย่างมีศีลธรรมจรยิธรรมตามกฎหมายก าหนด 
(Coleman & Bloomer, 2009; Mossberger K, Tolbert CJ and McNeal RS, 2008 ) นอกจากนี ้
Svensson (2011) ให้ขอ้เสนอแนะว่า พลเมืองดิจิทัลควรมีคุณลักษณะคือ การใชอ้ินเทอรเ์น็ต
อย่างมีวิจารณญาณในการเช่ือมความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในสงัคม และความสมัพนัธร์ะหว่าง
รฐัหรอืองคก์รตา่ง ๆ กบัประชาชน มีการวิจยัเรื่องการใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการสรา้งพลเมืองดิจิทลัใน
วยัรุน่ท่ีมีทกัษะในการใชด้ิจิทลั เพื่อสรา้ง New Generation ท่ีมีการใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้
หาขอ้มลู มีการวิเคราะหแ์ยกแยะขอ้มลูท่ีมีประโยชน ์ขอ้เท็จจรงิของขอ้มลูได ้และควรมีการใชส้ื่อ
ออนไลน์ในการสรา้งความสัมพันธ์ของคนในชุมชน เพราะในโลกปัจจุบันการใช้สื่อดิจิทัลมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง ช่วยเช่ือมสัมพันธ์คนทั่วโลกท่ีห่างไกลหลากหลายชาติ หลายภาษาและ
วฒันธรรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปอส ์ไกรวิญญ ์(2560) ท่ีกล่าวถึงคณุลกัษณะของพลเมือง
ดิจิทลันัน้ควรมีความรวดเรว็ในการสื่อสาร ใชเ้ทคโนโลยีในการสื่อสารไดอ้ย่างไม่มีขอบเขต และใช้
เทคโนโลยี เพื่ อบู รณ าการเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ  เช่น เดี ยวกั บ  Castells, M.  (2001)  
และจารุพฒัน ์จ ากิจ (2559) ท่ีกล่าวถึงการสื่อสารของมนุษยใ์นยุคดิจิทลัท่ีใชส้ื่อออนไลนใ์นการ
สื่อสารและแบ่งปันกิจกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบนั การสื่อสารนีไ้ม่เพียงแต่สมาชิกเท่านัน้แต่รวมไปถึง
บุคคลภายนอกท่ีสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมผ่านการใช้สื่อออนไลน์ได้ด้วย  การใช้สื่อ
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ออนไลน์ เช่น อินเทอรเ์น็ต web- based ในการท ากิจกรรมมีอิทธิพลต่อความคิดของมนุษย ์ 
และแนวทางการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคม รวมไปถึงแนวทางท่ีจะสรา้งสงัคมไดอ้ย่างมีเสถียรภาพใน
ยคุดิจิทลั ดงันัน้สมาชิกในสงัคมควรมีความสามารถในการสื่อสารออนไลนท่ี์เขา้ถึงคนในชมุชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่คณุลกัษณะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
เพื่อความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลในสงัคมแต่เพียงเท่านัน้ หรอืในทศันะของนกัวิชาการอีกกลุม่หนึ่ง
ไดร้ะบุคุณลกัษณะพลเมืองดิจิทัล ซึ่งสามารถแบ่งได ้4 ประการ คือ (1) การใชส้ื่อดิจิทัลอย่างมี
วิจารณญาณ (2) ความเขา้ใจในมารยาทการใชส้ื่อดิจิทลั (3) การสรา้งหรือการสรา้งสรรคเ์นือ้หา
ข้อมูลสารสนเทศ และสรา้งนวัตกรรมดิจิทัล และ (4) การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและการใชส้ื่อดิจิทลัในการเขา้ถึงขอ้มูลอย่างปลอดภยั (John, D., & Ross., 2017; 
ส านกังาน ก.พ., 2560)  

พิทกัษศ์กัดิ ์ทิศาภาคย,์ ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา,  และ วีระเทพ ปทมุเจรญิวฒันา
(2562) กล่าวถึง คุณลกัษณะพลเมืองดิจิทัลควรมีทักษะท่ีแตกต่างในดา้นการวิเคราะห ์วิพากย์
และประเมินสื่อสารสนเทศ ซึง่สามารถแบง่คณุลกัษณะไดค้ือ (1) การเขา้ถึงสื่อ สารสนเทศ และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย (2) การวิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อ สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีดิจิทลั (3) การสรา้งสรรคเ์นือ้หาและขอ้มลูสารสนเทศ และ (4) การมีสว่นรว่มของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งใหค้วามหมายแตกต่างจาก ตอ้งตา จ าเรญิใจ (2561) ท่ีเช่ือว่า พลเมือง
ดิจิทัลควรมี (1) ความเคารพต่อตนเองและผู้อ่ืนในโลกดิจิทัล (2) ใช้งานดิจิทัลอย่างมีความ
รับผิดชอบและปลอดภัย และ(3) สรา้งนวัตกรรมดิจิทัล หรือท่ีกุลชาติ พันธุวรกุล , & เมษา  
นวลศรี(2562) ไดใ้หค้วามส าคญักับการเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีมีความสามารถในการจัดการกับ
ความปลอดภัยการเก็บรกัษาและจัดการขอ้มูลส่วนตวัในโลกออนไลน ์และภัยคุกคามทางโลก
ออนไลน ์นอกจากนั้นภัสยกร เลาสวสัดิกุล (2557) ไดเ้สนอคุณลกัษณะของความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลในว่า ผูเ้รียนตอ้งมั่นใจว่าตนเองเป็นเจา้ของประชาธิปไตย มีทักษะความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย มีทศันคติ แรงจงูใจและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยโดย มี
ความรอบรูแ้ละมีทกัษะทางประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพความแตกต่าง กฎหมายและสิทธิของ
ผูอ่ื้น มีสว่นรว่มในกิจกรรมประชาธิปไตย และมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม ซึง่สอดคลอ้ง
กบัความหมายของคณุลกัษณะของพลเมืองดิจิทลั ท่ีพงษ์ลิขิต เพชรผลสิน (2559) ไดเ้สนอไวว้่า 
พลเมืองดิจิทลัควรมีคณุลกัษณะเด่นในดา้นการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง เคารพ
กฎหมาย มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม มีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสงัคม และมีคณุธรรม 
จรยิธรรม  
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ยุคดิจิทัลเป็นยุคท่ีมีความก้าวหน้า เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งปลกูฝังใหผู้เ้รียนมีการเขา้ถึงและรูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลั การปกป้องตนเองจาก
การใชส้ื่อออนไลน ์การใชเ้ทคโนโลยีโดยการค านึงถึงหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม มารยาทดิจิทลั 
และเขา้ใจสิทธ์ิในการใชด้ิจิทัลดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและความปลอดภยัจากภยัคกุคาม
ท่ีมาพรอ้มกัน เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด า รงชีวิต จะช่วยสรา้ง
ประโยชน์มากมายมหาศาลทั้ง สะดวก รวดเร็ว ช่วยเช่ือมคนทั้งโลกหากัน ตลอดจนช่วยใน
กระบวนการตดัสินทางสงัคม ไปสูใ่นทิศทางท่ีดี ซึง่เป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะเป็นพืน้ฐาน
ของการสร้างสังคมประชาธิปไตย (W. Bennett, 2011; Simsek, E., & Simsek, A., 2013; 
Osterman, M. D., 2012; Handal, B. e. a., 2016; Swift, A, 2008; Choi, M., 2016; Aytekin, I., 
& Ozlem, C. G., 2014; Prevnet, 2014 ; ไพลินรัตน์  กณสิท ธ์ิ , & ธี รภัท ร กุ โลภาส , 2560)  
ซึ่งสอดคลอ้งกับ Lyons, R. (2012) ท่ีกล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีไม่สามารถตอบโจทย์ในชีวิต
ปัจจบุนัได ้เน่ืองจากโลกของเรามีการขบัเคลื่อนผ่านการใชส้ื่อออนไลนอ์ยา่งรวดเรว็ เทคโนโลยีเขา้
มามีบทบาทในการด ารงชีวิตและเอือ้ประโยชน์ต่อมนุษย์ การเขา้ใจถึงการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีประสิทธิภาพแตต่อ้งค านงึถึงความเหมาะสมและตอ้งระวงัอย่างยิ่งใน
เรื่องการกลั่นแกลง้ทางโลกออนไลน ์(cyber bullying) ดงันัน้พลมืองควรมีทกัษะในการเขา้ถึงสื่อ
และความรว่มมือดิจิทลั การใชด้ิจิทลัอย่างคล่องแคล่วเพื่อการตลาด เพื่อสขุภาพ มารยาทดิจิทลั 
กฎหมายดจิิทลั รวมไปถึงความปลอดภยัและสทิธ์ิในการใชด้จิิทลัดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

จากคณุลกัษณะของพลเมืองดิจิทลั ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถน ามาสงัเคราะหไ์ด้
จากตารางสงัเคราะหค์ณุลกัษณะของพลเมือง ดงันี ้
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จากตารางท่ี 1 ตารางสังเคราะห์คุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัล (Attributes of 
Digital Citizenship)  ผูว้ิจยัสงัเคราะหค์ณุลกัษณะของพลเมืองดจิิทลั  ไดด้งันี ้  

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ     
1.1 มีความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี   

การท่ีจะเป็นพลเมืองดิจิทัลนั้นผูเ้รียนตอ้งมีความรูแ้ละทักษะในการใช้
เทคโนโลยี สามารถใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างดีสามารถเขา้คน้ควา้หาขอ้มลูตามจุดประสงคท่ี์ตัง้ไวไ้ด ้
รวมถึงมีความรอบรู ้มีความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยีและสื่อออนไลนต์า่ง ๆ (Shelly, M., Thrane, 
L., Shulman, S., Lang, E., Beisser, S., Larson, T., & Mutiti, J. 2004; ฐิติยา, 2557; จารุพฒัน ์
จ ากิจ, 2559;ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2561; Svensson, J. 
2011; ภสัยกร เลาสวสัดิกลุ , 2557; ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ 2550; เอกชยั จนัทา, 2016; Castells, M., 
2001; Coleman & Bloomer, 2009; ปฏิมาภรณ ์ธรรมเดชะ, 2558; สไรรา ไกรสิน, 2559) 

1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                
ผูเ้รยีนตอ้งมีมมุมองท่ีดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี ตระหนกัถึงความส าคญัของ

การใช้เทคโนโลยี  ใช้เทคโนโลยีอย่างรูคุ้ณค่าบนพื ้นฐานของการมีสิทธิ เสรีภาพและหน้าท่ี 
ค  านึงถึงประโยชนใ์นการใชเ้ทคโนโลยี และมีทศันคติและมมุมองดา้นบวกตอ่การใชส้ื่อดิจิทลั (ภสั
ยกร เลาสวัสดิ กุล , 2557; สไรรา  ไกรสิน , 2559; ส านัก งาน เลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2561; Svensson, J. 2011; ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ 2007; เอกชยั จนัทา, 2559; 
Castells, M., 2001; Coleman & Bloomer, 2009; ปฏิมาภรณ์  ธรรมเดชะ , 2558; Shelly, M., 
Thrane, L., Shulman, S., Lang, E., Beisser, S., Larson, T., & Mutiti, J. 2004) 

1.3 เคารพสทิธิของผูอ่ื้น        
ผูเ้รยีนใชเ้ทคโนโลยีบนพืน้ฐานของการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น เคารพความ

แตกต่างและความหลากหลาย ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสรา้งความสามคัคีสมานฉันทม์ิใช่ใชเ้พื่อความ
แตกแยก มีการเคารพสทิธิของผูอ่ื้น (พงษล์ขิิต เพชรผลสิน, 2559; Svensson, J. 2011; ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2561; ภสัยกร เลาสวสัดิกลุ, 2557; ฐิติยา, 2557; 
ปลนิธร เพ็ชรฤทธ์ิ 2550; เอกชยั จนัทา 2559; Castells, 2001;จารุพฒัน ์จ ากิจ, 2559. 

1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด     
สิ่งท่ีส  าคญัท่ีเป็นพืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี คือ การใชเ้ทคโนโลยีภายใต้

กฎหมายท่ีก าหนด ปฏิบตัิตามกฎหมายของผูส้งัคมท่ีตัง้ไวด้ว้ยความเคารพต่อส่วนรวม และไม่
ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ (สไรรา ไกรสิน  2559; ภสัยกร เลาสวสัดิกุล 
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2557; Castells, 2001; ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ 2550; เอกชัย จันทา  2559; Coleman & Bloomer, 
2009; ปฏิมาภรณ ์ธรรมเดชะ 2558; Svensson, J. 2011; W.Bennett, L., Wells, C., & Freelon, 
D., 2011; Simsek, E., & Simsek, A., 2013) 

1.5 มีมมุมองท่ีดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี     
มีมมุมองดา้นบวกต่อการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสรา้งสรรคส์ิ่งท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่สงัคม ประเทศ และโลก ไม่แสดงทศันคติดา้นลบตอ่การใชเ้ทคโนโลยี ค  านงึถึงประโยชนท่ี์ไดร้บั
จากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีถกูตอ้ง (Coleman & Bloomer, 2009; Shelly, M., Thrane, L., Shulman, 
S., Lang, E., Beisser, S., Larson, T., & Mutiti, J. 2004; ภัสยกร เลาสวัสดิกุล  2557; ปฏิมา
ภรณ ์ธรรมเดชะ 2558; เอกชยั จนัทา 2559; ปลนิธร เพ็ชรฤทธ์ิ 2550; ตอ้งตา จ าเรญิใจ 2561; กลุ
ชาต ิพนัธุวรกลุ, & เมษา นวลศร,ี 2562; Lyons, 2012; Swift, 2008; Castells, 2001) 

1.6 ใชเ้ทคโนโลยีอยา่งถกูตอ้ง 
ใชเ้ทคโนโลยีอย่างถูกตอ้งบนพืน้ฐานของการเคารพผูอ่ื้น ใชเ้ทคโนโลยี

ในทางท่ีถกูตอ้งอย่างไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นและไม่ท าใหผู้อ่ื้นเกิดความเสียหายจากผลของเทคโนโลยี 
(ภสัยกร เลาสวสัดิกลุ 2557; ปลนิธร เพ็ชรฤทธ์ิ 2557; ปฏิมาภรณ ์ธรรมเดชะ 2558; สไรรา ไกรสิน 
2559; ไพลินรตัน ์กณสิทธ์ิ, & ธีรภทัร กโุลภาส, 2560; Aytekin, I., & Ozlem, C. G., 2014; John, 
D., & Ross., 2017; สรานนท ์อินทนนท,์ 2561) 

ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ 
2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

ตระหนกัถึงความส าคญัในการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม มีความรบัผิดชอบ
ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองคนหนึ่งในสงัคม ใช้เทคโนโลยีเพื่อสรา้งสรรคแ์ละพฒันาสงัคมใหมี้ความ
เจริญงอกงามผ่านการร่วมมือกันของคนในสังคม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ , 2561 ; Shelly, M., Thrane, L., Shulman, S., Lang, E., Beisser, S., 
Larson, T., & Mutiti, J. 2004; Svensson, J. 2011; ภัสยกร เลาสวัสดิกุล 2557; ฐิติยา, 2557; 
ปอส์ ไกรวิญญ์ 2560; พงษ์ลิขิต เพชรผลสิน, 2559; สไรรา ไกรสิน 2559; ต้องตา จ าเริญใจ, 
2561) 

2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 
มีส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ของสงัคม ชมุชน โดยเขา้รว่มกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชนต์่อสงัคม โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพฒันาและสรา้งสรรคส์งัคม รวมถึงการ
จดัระเบียบทางสงัคมใหเ้ป็นระบบบนพืน้ฐานของศีลธรรม จริยธรรม (ส านักงานเลขาธิการสภา
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การศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 2561; ปฏิมาภรณ ์ธรรมเดชะ 2558; ปอส ์ไกรวิญญ ์2560; พงษ์
ลิขิต เพชรผลสิน  2559; Shelly, M., Thrane, L., Shulman, S., Lang, E., Beisser, S., Larson, 
T., & Mutiti, J. 2004; Osterman, 2012; ตอ้งตา จ าเรญิใจ 2561; สไรรา ไกรสิน, 2559) 

2.3 มีสว่นรว่มกบักิจกรรมชมุชน 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสังคมจัด โดยอาศัยการร่วมมือกันเพื่อท า

กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่วนรว่ม มีการประพฤติตนอย่างเหมาะสม โดยใชเ้ทคโนโลยีในการเช่ือมคน
และขอ้มลูเขา้หากนั (มานิตตา ชาญไชย 2558; ฐิติยา, 2557; จารุพฒัน ์จ ากิจ, 2559; ปรญิญา เท
วานฤมิตร, 2555; สไรรา ไกรสิน 2559; Svensson, J. 2011; ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ 2550; Castells, 
M., 2001; พงษ์ลิขิต เพชรผลสิน  2559; ปฏิมาภรณ์ ธรรมเดชะ, 2558; ปอส์ ไกรวิญญ์ 2560; 
W.Bennett, L., Wells, C., & Freelon, D., 2011; Osterman, M. D., 2012; ต้องตา จ าเริญใจ, 
2561) 

2.4 ปฏิบตัิตามกฎทางสงัคมท่ีก าหนด 
มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบท่ีสังคมตัง้ไวอ้ย่างเป็นระบบ

แบบแผน ไม่ละเมิดกฎระเบียบทางสงัคม โดยเนน้ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมและสามารถใชส้ื่อดิจิทัล
เช่ือมความสมัพนัธก์ับคนทั่วโลก (ตอ้งตา จ าเริญใจ 2561 ; จารุพฒัน ์จ ากิจ, 2559; ภสัยกร เลา
สวัสดิกุล 2557; ฐิติยา, 2557; พงษ์ลิขิต เพชรผลสิน  2559; ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555 
Svensson, J. 2011; ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ 2007; Osterman, M. D., 2012; Castells, M., 2001; 
มานิตตา ชาญไชย, 2558; ปฏิมาภรณ ์ธรรมเดชะ, 2558) 

ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั  มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ 
3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั 

ใช้สื่อดิจิทัลดว้ยความระมัดระวัง ไม่ใชส้ื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการ
ละเมิดผูอ่ื้น ใชส้ื่อดิจิทลัในการค านึงถึงผูอ่ื้น มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั ใชส้ื่อดว้ยความเคารพ
และปฏิบตัิตามกฎของสงัคม โดยมีจริยธรรมและศีลธรรมเป็นบรรทัดฐาน (Castells, M., 2001; 
Coleman & Bloomer, 2009; Mossberger K, Tolbert CJ and McNeal RS, 2008; มานิ ตตา 
ชาญไชย 2558; ปฏิมาภรณ ์ธรรมเดชะ 2558; พงษล์ขิิต เพชรผลสิน 2559; สไรรา ไกรสิน, 2559) 

3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัดว้ยความเคารพ 
การสรา้งความเป็นพลเมืองผ่านทักษะการใช้สื่อออนไลน์ด้วยความ

เคารพต่อผูอ่ื้น รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎของสงัคม มีศีลธรรมและจรยิธรรมในการใชส้ื่อออนไลน์
โดยไม่กา้วลว่งผูอ่ื้นหรอืท าใหผู้อ่ื้นเดือดรอ้น (มานิตตา ชาญไชย 2558; Osterman, M. D., 2012; 
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ตอ้งตา จ าเรญิใจ, 2561; ปฏิมาภรณ ์ธรรมเดชะ, 2558; สไรรา ไกรสนิ 2559; Shelly, M., Thrane, 
L., Shulman, S., Lang, E., Beisser, S., Larson, T., & Mutiti, J. 2004; พงษ์ลิขิต เพชรผลสิน, 
2559; John, D., 2017; สรานนท,์ 2561; Prevnet, 2014; Castells, M., 2001) 

3.3 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม 
ใชส้ื่อดิจิทัลโดยการค านึงถึงหลกัคณุธรรม จริยธรรมเป็นหลกั ตระหนัก

ถึงผลของการใชเ้ทคโนโลยี โดยสามารถสรา้งพลเมืองดิจิทลัผ่านการใชส้ื่อออนไลนบ์นพืน้ฐานของ
จรยิธรรม (สไรรา ไกรสิน, 2559; พงษ์ลิขิต เพชรผลสิน, 2559; Shelly, M., Thrane, L., Shulman, 
S., Lang, E., Beisser, S., Larson, T., & Mutiti, J. 2004; ต้องตา จ าเริญใจ , 2561; Prevnet, 
2014; Castells, 2001; Coleman & Bloomer, 2009) 

3.4 มีสติในการใชส้ื่อดิจิทลั 
ผู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีสติในการใช้สื่อ

ดิจิทลั ใชส้ื่อดิจิทลัดว้ยความยัง้คิดและตระหนกัถึงผลท่ีจะตามมาเสมอ (Mossberger K, Tolbert 
CJ and McNeal RS, 2008; พงษ์ลิขิต เพชรผลสิน, 2559; Shelly, M., Thrane, L., Shulman, S., 
Lang, E., Beisser, S., Larson, T., & Mutiti, J. 2004; สรานนท์, 2561; สไรรา ไกรสิน, 2559; 
ปฏิมาภรณ ์ธรรมเดชะ, 2558) 

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ 
4.1 มีความสามารถในการใชส้ื่อเทคโนโลยีได ้

ผู้เรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น อินเทอรเ์น็ต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการหาขอ้มลูท่ีส  าคญัต่าง ๆ ได ้(สรานนท์ อินทนนท,์ 2561; Svensson, J. 2011; 
Simsek, E., & Simsek, A., 2 0 1 3 ; John, D., & Ross., 2 0 1 7 ; Osterman, M. D., 2 0 1 2 ; 
ส านกังาน ก.พ., 2560) 

4.2 มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อขอ้มลูดิจิทลั 
มีทกัษะในเรือ่งการใช ้การเขา้ใจ การสรา้ง และการเขา้ถึงสื่อขอ้มลูดิจิทลั 

สามารถใชส้ื่อท่ีหลากหลาย มีทักษะความรูใ้นการเขา้ถึงสื่อขอ้มูลดิจิทัลดว้ยความเขา้ใจ และ
สามารถแก้ปัญหาการใช้สื่อดิ จิทัลได้ (ส  านักงาน ก.พ. , 2560; John, D., & Ross., 2017; 
Osterman, M. D. 2012; Svensson, J. 2011; Simsek, E., & Simsek, A., 2013; สรานนท์ อิน
ทนนท,์ 2561) 
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4.3 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั 
มีทักษะ มีการรูเ้ท่าทันสื่อดิจิทัล สามารถใชส้ื่อดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 

อย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะหแ์ละแกปั้ญหาไดอ้ย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถพฒันา
และต่อยอดสื่อดิจิทลัและเทคโนโลยีไดอ้ย่างกา้วหนา้ (John, D., & Ross., 2017; Svensson, J. 
2011; สรานนท์ อินทนนท์, 2561; ส านักงาน ก.พ., 2560; Simsek, E., & Simsek, A., 2013; 
Osterman, M. D., 2012) 

4.4 มีความเขา้ใจในการใชส้ื่อดิจิทลั 
สามารถรบัรู ้เขา้ถึง และวิเคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ บนโลกออนไลน ์รวมถึง

เลือกใชส้ื่อดิจิทลัท่ีเหมาะกับการสงัเคราะหข์อ้มลูนัน้ และสามารถจดัล าดบัแยกประเภทของสื่อ
ดิ จิทัลได้ (ส  านักงาน ก.พ., 2560 ; Svensson, J. 2011 ; Simsek, E., & Simsek, A., 2013 ; 
สรานนท ์อินทนนท,์ 2561; Osterman, M. D., 2012; John, D., & Ross., 2017) 

ด้านท่ี  5 ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ มี
พฤตกิรรมบง่ชีค้ือ 

5.1 เขา้ถึงสื่อดิจิทลัอยา่งปลอดภยั 
สิ่งท่ีผูเ้รยีนตอ้งค านงึถึงอยูเ่สมอในการเขา้ถึงสื่อดิจิทลัอยา่งปลอดภยั คือ 

การมีวิธีการป้องกันตนเองจากภัยของโลกออนไลน์ท่ีจะเขา้มาทั้งรูต้ัวและไม่รูต้ัว และรูว้ิธีการ
เขา้ถึงสื่อออนไลนอ์ย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (พิทกัษ์ศกัดิ ์ทิศาภาคย,์ ชนญัสรา อรนพ ณ 
อยุธยา, & วีระเทพ ปทุมเจริญวฒันา., 2562; Handal, B. e. a., 2016; Lyons, R., 2012; Swift, 
A., 2008; Choi, M., 2016; ไพลนิรตัน ์กณสทิธ์ิ, & ธีรภทัร กโุลภาส, 2560; Aytekin, I., & Ozlem, 
C. G., 2014; Prevnet, 2014; กลุชาต ิพนัธุวรกลุ, & เมษา นวลศร,ี 2562) 

5.2 มีการปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งท่ีส  าคัญท่ี

พลเมืองดิจิทลัควรมีความตระหนกัอยู่เป็นส าคญั เพราะในปัจจบุนัภยัคกุคามจากโลกออนไลนน์ัน้
มีมากมายหลายรูปแบบ ดงันัน้การป้องกันตนเองจากภยัคกุคามบนโลกออนไลนจ์ึงเป็นสิ่งท่ีควร
ปฏิบัติตนอย่างเคร่งครดั (Aytekin, I., & Ozlem, C. G., 2014; Handal, B. e. a., 2016; พิทักษ์
ศักดิ์ ทิศาภาคย,์ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, & วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา., 2562; Choi, M., 
2016; Lyons, R., 2012; Prevnet, 2014; ไพลินรตัน ์กณสิทธ์ิ, & ธีรภทัร กโุลภาส, 2560; กลุชาติ 
พนัธุวรกลุ, & เมษา นวลศร,ี 2562; Swift, A, 2008)  
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5.3 ค านงึถึงความปลอดภยัในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 
การเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนตวัเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นของพลเมืองดิจิทลัท่ีตอ้งรูถ้ึง

วิธีการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวัใหป้ลอดภยัจากการคกุคามท่ีไม่ประสงคด์ี ดงันัน้จึงควรมีทกัษะการ
ปอ้งกนัตนเองและมีวิธีการท่ีดีและมีประสทิธิภาพในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั (Handal, B. e. a, 
2016; Swift, A, 2008; กลุชาติ พนัธุวรกลุ, & เมษา นวลศร,ี 2562; Choi, M, 2016; Aytekin, I., & 
Ozlem, C. G., 2014; ไพลินรตัน ์กณสิทธ์ิ, & ธีรภทัร กโุลภาส, 2560; Lyons, R, 2012; Prevnet, 
2014; พิทกัษศ์กัดิ ์ทิศาภาคย,์ ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา, & วีระเทพ ปทมุเจรญิวฒันา, 2562) 

5.4 มีแนวทางในการรกัษาความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี 
การถูกคุกคามจากโลกไซเบอร์เป็นสิ่ ง ท่ีอันตรายอย่างยิ่ ง เพราะ

ผลกระทบท่ีตามมานั้นมีมากมายมหาศาล อาจท าให้สูญเสียทั้งสิ่งท่ีมีค่าและทรพัย์สินหรือ
อนัตรายจนถึงชีวิต การมีแนวทางการรกัษาความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี คือ การมีวิธีการท่ี
หลากหลายและมีประสิทธิภาพในการเก็บรกัษาข้อมูลส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งส  าคญั (กลุชาติ พนัธุวรกลุ, & เมษา นวลศร,ี 2562; Aytekin, I., & Ozlem, C. 
G., 2014; Lyons, R, 2012; Swift, A, 2008; Choi, M, 2016; ไพลินรตัน ์กณสิทธ์ิ, & ธีรภทัร กโุล
ภาส, 2560; พิทักษ์ศกัดิ์ ทิศาภาคย,์ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, & วีระเทพ ปทุมเจริญวฒันา, 
2562; Prevnet, 2014; Handal, B. e. a, 2016) 

2. แนวคดิทฤษฎี รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ทีเ่กี่ยวข้องกับการสร้างคุณลักษณะของ
พลเมืองดจิทิลั   

การท่ีจะพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั
ในนิสติระดบัปรญิญาตรไีดน้ัน้ตอ้งเกิดจากรากฐานของแนวคดิทางการศกึษาและการพฒันาความ
เป็นพลเมืองท่ีเปรียบเสมือรากของตน้ไมท่ี้ก าเนิด หล่อเลีย้งและสรา้งความเจริญเติบโต ดงันั้น
ผูว้ิจยัจึงไดท้บทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดทฤษฎี รูปแบบการ
จดัการเรยีนรู ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งคณุลกัษณะของพลเมืองดจิิทลั ดงันี ้  

2.1) ทฤษฎีการเชื่อมโยงความรู้ (Connectivism)   
ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้(Connectivism) เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้จากการสรา้ง

และการเช่ือมโยงความรูเ้พื่อการพัฒนาเป็นเครือข่าย (Network) โดยการเรียนรูเ้กิดขึน้จากการ
ตดัสินใจของผูเ้รียนท่ีจะเลือกสรรทรพัยากรการเรียนรูต้่าง ๆ ซึ่งอยู่รอบตวั โดยเฉพาะขอ้มูลบน
เครือข่ายออนไลนแ์ลว้น ามาคดักรองจนท าใหท้รพัยากรการเรียนรูต้่าง ๆ เหล่านัน้มีความหมาย
ส าหรบัตวัเอง ซึง่เกิดจากการเช่ือมโยงความรูก้บัสงัคมรอบตวัและการสรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูท่ี้มี
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ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผุส้อน ผูเ้รยีน และสื่อ ดงันัน้ การจดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยทฤษฎีการเช่ือมโยง
ความรู ้(Connectivism) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันบนสื่อสังคม
ออนไลน์ จนผุเ้รียนเกิดการเรียนรูจ้นสามารถน าการเรียนรูท่ี้เช่ือมโยงระหว่างกันเหล่านั้นมา
พฒันาการเรยีนรู ้การท างานเป็นกลุม่ การสืบเสาะแสวงหาความรู ้และการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (ขวญัหญิง ศรีประเสรฐิภาพ, 2561) โดยทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้เป็น
ทฤษฎีรูปแบบการเรยีนรูท้ฤษฎีใหมต่ามท่ี Siemens (2005) เสนอทฤษฎีรูปแบบการเรยีนรูท่ี้คิดคน้
เพื่อเป็นฐานในการเรยีนรูท้่ามกลางการเช่ือมโยงของแหลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลายและสื่อท่ีมีลกัษณะ
การปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบในตวั รวมทัง้การใชก้ารสื่อสารสองทางและการสื่อสารโดยมวลชนโดยตรง 
เช่น สื่อสังคม ซีเมนมีความเห็นว่าทฤษฎีการเรียนรูใ้นยุคก่อนมีขอ้จ ากัดต่อการเรียนรูยุ้คใหม่
รูปแบบการเรยีนรูใ้นยคุท่ีเทคโนโลยีกา้วหนา้ขึน้ผูเ้รยีนจะมีการเรยีนรูท่ี้ตา่งไปจากเดิมและมุ่งเขา้สู่
การเรียนรูต้ลอดชีวิต ทฤษฎีการเรียนรูนี้มี้ความเช่ือว่า การเรียนรูมี้การเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง 
ความรูต้่าง ๆ เกิดขึน้ทุกเวลานาที จึงน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ อย่างรวดเร็วจึงมี
ผลกระทบกบัความเป็นอยู่ของคนเรา การเรียนรูใ้นยคุใหม่จะตอ้งเปลี่ยนแปลงทิศทางการเรียนรู ้
ไปสูก่ารแสวงหาความรูจ้ากวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การเขา้ชมุชน คน้หาเครอืข่ายเพื่อใหเ้กิดการ
เรยีนรู ้ทฤษฎีนีมี้ความเช่ือว่าองคค์วามรูใ้นปัจจบุนัจะมีอายสุัน้ลงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง ดงันั้นจะตอ้งมีการเช่ือมโยงความรูเ้ขา้กับความรูใ้หม่ตลอดเวลา (ใจทิพย ์ณ สงขลา ,  
2561)  

โดยยืน ภูว่รวรรณ (2556) ไดเ้สนอหลกัการของทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้ดงันี ้
1. ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรูเ้ป็นทฤษฎีการเรียนรูท่ี้มีพืน้ฐานมาจากความรูท่ี้มี

อยูบ่นโลกมากกวา่ความรูท่ี้มีอยูใ่นตวัแตล่ะคน       
2. ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรูเ้ช่ือว่าการเรียนรูแ้ละองคค์วามรูม้าจากความคิดท่ี

หลากหลาย   
3. ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรูเ้ป็นกระบวนการเช่ือมโยงแหลง่สารสนเทศ  
4. ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้เช่ือว่าการเรยีนรูเ้กิดขึน้ไดจ้ากเครื่องมือเครื่องจกัร

ท่ีไม่ใช่มนษุย ์   
5. ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรูเ้ช่ือวา่การเรยีนรูมี้อะไรมากกวา่การรู ้   
6. ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรูเ้ช่ือว่าการท าให้เกิดการเช่ือมโยงท าให้เกิดการ

เรยีนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง  
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7. ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรูเ้ช่ือว่าการรบัรูเ้ก่ียวกบัการเช่ือมโยงการหาขอ้มูล 
ความคดิ และแนวคิดส าคญั คือ แก่นของทกัษะการเรยีนรู ้  

8. ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรูเ้ป็นกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ผุ้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ
กิจกรรม   

ทั้งนีแ้ก่นแทข้องทักษะการเรียนรู ้คือ การรบัรูเ้ก่ียวกับการเช่ือมโยง การหาขอ้มูล 
ความคดิ และแนวคิดส าคญั           

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้(Connectivism) สามารถสรุปได้
ตามท่ี Boitshwarelo, Bopelo (2011) ไดส้รุปหลกัการและคุณลักษณะท่ีส าคญัของทฤษฎีการ
เช่ือมโยงความรู ้ดงันี ้

1. ศนูยก์ลางของทฤษฎีการเช่ือมโยงความรูเ้ป็นการเรียนรูท่ี้เช่ือมต่อเขา้กบัการ
เรียนรูชุ้มชนและผลอันเกิดจากการค้นคว้าข้อมูล การเรียนรูชุ้มชน คือ การศึกษาของกลุ่ม
ประชาชนผา่นการพดูคยุแลกเปลี่ยนความรู ้

2. ชมุชนไดร้บัความส าคญัว่าเป็นสว่นหนึ่งของเครอืข่ายท่ีกวา้งขึน้ เครอืข่ายซึง่มี
ความหลากหลายแต่สามารถเช่ือมต่อเพื่อการสนับสนุนบนพืน้ฐานความหลากหลายและการ
พฒันาความรูเ้ชิงสรา้งสรรค ์

3. ความรูไ้ม่ไดถู้กจ ากัดอยู่ท่ีคนใดคนหนึ่ง แต่สามารถกระจายเผยแพร่ขอ้มูล 
ความรูเ้ครือข่ายหรือคนทั่วไป ดังนั้น การเรียนรูแ้ละการสรา้งองคค์วามรูจ้ึงขคน้อยู่กับความ
หลากหลายของมมุมองและความคดิเห็น ตลอดจนความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มลูท่ีแตกตา่ง 

4. ขอ้มลูมีการเปลี่ยนแปลงและตอ้งมีการประเมินอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดอ้งค์
ความรูแ้ละขอ้มลูอยา่งแทจ้รงิ 

5. มีการเช่ือมต่อระหว่างทางกฎในกระบวนการสรา้งองคค์วามรู ้โดยเฉพาะการ
สรา้งระบบ internet-environment กบัการกระจายขอ้มลูผ่านระบบ   
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ตาราง 2 สงัเคราะหท์ฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้(connectivism) 

ทฤษฎกีารเชือ่มโยง
ความรู้(connectivism) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเมินผล 

เป็นการเรยีนรูท่ี้เกิดขึน้
จากการสรา้งและการ
เช่ือมโยงความรูเ้พื่อ
การพฒันาเป็น
เครอืข่าย (Network) 
โดยการเรยีนรูเ้กิดขึน้
จากการตดัสินใจของ
ผูเ้รยีนท่ีจะเลอืกสรร
ทรพัยากรการเรยีนรู ้
ตา่ง ๆ ซึง่อยูร่อบตวั 
โดยเฉพาะขอ้มลูบน
เครอืข่ายออนไลนแ์ลว้
น ามาคดักรองจนท าให้
ทรพัยากรการเรยีนรู ้
ตา่ง ๆ 

1. ศนูยก์ลาง
ของทฤษฎีการ
เช่ือมโยง
ความรูเ้ป็นการ
เรยีนรูท่ี้
เช่ือมตอ่เขา้กบั
การเรยีนรู ้
ชมุชนและผล
อนัเกิดจากการ
คน้ควา้ขอ้มลู 
2. ชมุชนไดร้บั
ความส าคญัวา่
เป็นสว่นหนึง่
ของเครอืข่ายท่ี
กวา้งขึน้ 
3. ความรูไ้ม่ได้
ถกูจ ากดัอยูท่ี่
คนใดคนหนึ่ง 
แตส่ามารถ
กระจาย
เผยแพรข่อ้มลู 
ความรู ้
เครอืข่ายหรอื
คนทั่วไป 
4. ขอ้มลูมีการ

ผูเ้รยีนเกิดการ
เรยีนรูจ้น
สามารถน าการ
เรยีนรูท่ี้
เช่ือมโยง
ระหวา่งกนั
เหลา่นัน้มา
พฒันาการ
เรยีนรู ้การ
ท างานเป็นกลุม่ 
การสืบเสาะ
แสวงหาความรู ้
และการสรา้ง
ความรูด้ว้ย
ตนเองไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

การจดักิจกรรม
การเรยีนรูด้ว้ย
การเช่ือมโยง
ความรูก้บัสงัคม
รอบตวัและการ
สรา้งเครอืข่าย
การเรยีนรูท่ี้มี
ปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งผูส้อน 
ผูเ้รยีน ผา่นสื่อ
สงัคมออนไลน ์

- 
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ทฤษฎกีารเชือ่มโยง
ความรู้(connectivism) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเมินผล 

เปลี่ยนแปลง
และตอ้งมีการ
ประเมินอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
5. มีการ
เช่ือมตอ่
ระหวา่งทางกฎ
ในกระบวนการ
สรา้งองค์
ความรู ้

  

ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้(connectivism)  เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้จากการสรา้ง
และการเช่ือมโยงความรูเ้พื่อการพัฒนาเป็นเครือข่าย (Network) โดยการเรียนรูเ้กิดขึน้จากการ
ตดัสินใจของผูเ้รียนท่ีจะเลือกสรรทรพัยากรการเรียนรูต้่าง ๆ ซึ่งอยู่รอบตวั โดยเฉพาะขอ้มูลบน
เครือข่ายออนไลน์แล้วน ามาคัดกรองจนท าให้ทรัพยากรการเรียนรูต้่าง ๆ โดยมีหลักการ  
คือ 1. ศนูยก์ลางของทฤษฎีการเช่ือมโยงความรูเ้ป็นการเรียนรูท่ี้เช่ือมต่อเขา้กับการเรียนรูชุ้มชน
และผลอนัเกิดจากการคน้ควา้ขอ้มลู  2. ชุมชนไดร้บัความส าคญัว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายท่ี
กวา้งขึน้  3. ความรูไ้ม่ไดถู้กจ ากัดอยู่ท่ีคนใดคนหนึ่ง แต่สามารถกระจายเผยแพรข่อ้มูล ความรู ้
เครือข่ายหรือคนทั่วไป  4. ขอ้มูลมีการเปลี่ยนแปลงและตอ้งมีการประเมินอย่างต่อเน่ือง และ  
5. มีการเช่ือมตอ่ระหว่างทางกฎในกระบวนการสรา้งองคค์วามรู ้ โดยวตัถปุระสงคม์ุง่ใหผู้เ้รยีนเกิด
การเรยีนรูจ้นสามารถน าการเรยีนรูท่ี้เช่ือมโยงระหว่างกนัเหล่านัน้มาพฒันาการเรยีนรู ้การท างาน
เป็นกลุม่ การสืบเสาะแสวงหาความรู ้และการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ผ่าน
กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยการเช่ือมโยงความรูก้ับสังคมรอบตัวและการสรา้ง
เครอืข่ายการเรยีนรูท่ี้มีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อน ผูเ้รยีน ผา่นสื่อสงัคมออนไลน ์
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2.2 ทฤษฎีการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง (Constructivism) 
ทฤษฎีการเรียนรู ้Constructivism เป็นทฤษฎีท่ีมีรากฐานแนวคิดในเชิงจิตวิทยา 

ผนวกกับแนวคิดทางสงัคมวิทยา ทฤษฎีนีเ้ช่ือว่าการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ ้นภายในของ
ผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า (Active) และสรา้งความรู ้โดยมีพืน้ฐานจากทฤษฎีการ
เรียนรูพุ้ทธิปัญญานิยม (Cognitive Constructivism) ท่ีมีพืน้ฐานจากทฤษฎีพฒันาการของพีอา
เจต ์ท่ีถือว่าปฏิสมัพนัธท์างสงัคมเป็นเหตใุหเ้กิดการปรบัความรูค้วามเขา้ใจเดิมใหเ้ขา้กับขอ้มูล
ข่าวสารใหม่ท่ีน าไปสู่การเกิดความรูใ้หม่ และทฤษฎี Social Constructivism ท่ีมีพืน้ฐานมาจาก
ทฤษฎีพฒันาการของไวก็อสกี ้ท่ีถือว่าผูเ้รียนสรา้งความรูด้ว้ยการมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ่ื้น 
ซึ่งปฏิสมัพนัธท์างสงัคมนีเ้องท าใหผู้เ้รียนสรา้งความรูด้้วยการเปลี่ยนความเขา้ใจเดิมใหถู้กตอ้ง
หรอืซบัซอ้นกวา้งขวางขึน้โดยจากประสบการณจ์ากสิ่งท่ีตนเองไดพ้บเห็นและเรยีนรูใ้หม่กบัความรู ้
ความเขา้ใจท่ีมีอยู่ก่อน โดยใชก้ระบวนการทางปัญญา ทฤษฎี Constructivism ในดา้นการศกึษา
เนน้การเรียนรูข้องผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการเรียนรู ้เนน้กระบวนการเรียนรู ้
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูแ้สดงความรู ้และลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง  นอกจากนีก้ารสรา้งความรู ้
ด้วยตนเองมีความเก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ท่ี มีผลต่อการสรา้งความรูร้วมถึงการจัด
สภาพแวดล้อม ท่ี คล้ายกับ ชีวิตจริง  ท าให้ผู้ เรียน เกิดการเรียน รู ้อย่ าง มีความหมาย 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2552; ทิศนา แขมณี, 2550; สรุางค ์โคว้ตระกลู, 2552) 

แนวคิดนีเ้ช่ือว่าความรูไ้ม่ไดเ้กิดจากการรบัรูด้ว้ยตนเองเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจาก
การท่ีบุคคลเกิดความรูค้วามเขา้ใจและสามารถสรา้งองคค์วามรูข้ึน้มา เป็นความสามารถในการ
น าความรูเ้ดิมท่ีมีอยู่หรือประสบการณก์ารเรียนรูม้าสรา้งเป็นความรูใ้หม่ท่ีมีความหมายยิ่งขึน้ ซึ่ง
ผูเ้รยีนมีบทบาทส าคญัในการสรา้งความหมายของความรู ้จากความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีพบเห็น
กับความรูค้วามเขา้ใจท่ีมีอยู่โดยเป็นไปในลกัษณะของการแปลความหมายของขอ้มูลหรือการ
เช่ือมโยงความ รู ้เดิม ท่ี มีอยู่กับประสบการณ์ ใหม่ ท่ี ได้รับ  ดังนั้นทฤษฎีการเรียน รู ้แบบ 
Constructivism จึงเป็นพืน้ฐานของการจัดการเรียนรูท่ี้เป็นกระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง และ
ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการสรา้งความรูเ้ม่ือมีปฏิสมัพนัธก์ับปรากฏการณห์รือบุคคลรอบขา้ง (วีณา 
ประชากลู, & ประสาท เนืองเฉลมิ, 2554; ลกัขณา สรวิฒัน,์ 2557)  

โดย Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1993) ไดก้ล่าวถึงคุณลักษณะของครูตาม
ทฤษฎีการเรยีนรู ้Constructivism     

1) ครูตอ้งสง่เสรมิและยอมรบัในความเป็นอิสระและความคิดรเิริม่ของนกัเรยีน 
2) ครูตอ้งใชข้อ้มลูดิบ (raw data) และขอ้มลูปฐมภมูิ (primary source)   
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3) ครูจะมอบหมายงานภายใต้กรอบของความมุ่งหมายด้านพุทธิพิสัย เช่น 
จ าแนก วิเคราะห ์ท านาย สรา้งสรรค ์ 

4) ครูจะอนุญาตใหน้ักเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อน ามาใชใ้นการปรบัเปลี่ยน
บทเรยีนและกลยทุธใ์นการสอน  

5) ครูจะตอ้งตรวจสอบความเขา้ใจเก่ียวกับความคิดรวบยอด (concept) ของ
นกัเรยีนก่อนท่ีนกัเรยีนจะแบง่ปันความคิดรวบยอดเหลา่นัน้ของตนเอง   

6) ครูตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรยีนมีสว่นรว่มในการสนทนาทัง้กบัครูและกบัผูอ่ื้น 
7) ครูตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรยีนสอบถามดว้ยการถามค าถามปลายเปิดและกระตุน้

ใหน้กัเรยีน ถามค าถามซึง่กนัและกนั  
8) ครูตอ้งแสวงหาค าตอบอย่างละเอียดเพื่อท าความรูจ้กันกัเรยีนในเบือ้งตน้  
9) ครูตอ้งใหน้กัเรียนมีส่วนรว่มในประสบการณท่ี์อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้กบั

สมมติฐาน เริม่ตน้ของนกัเรยีน แลว้กระตุน้ใหพ้วกเขาสนทนาเพื่อแสวงหาค าตอบ   
10) ครูตอ้งใหเ้วลานกัเรยีนหลงัจากมีการตัง้ค  าถาม    
11) ครูตอ้งใหเ้วลาแก่นกัเรียนส าหรบัการสรุปองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัความสมัพนัธ์

และสรา้ง ค าอปุมาอปุมยั         
12) ครูตอ้งรกัษาธรรมชาติความอยากรูข้องนกัเรยีนไวผ้่านการใชรู้ปแบบวฏัจกัร

การเรยีนรูบ้อ่ย  ๆ 
นอกจากนี ้Richardson, V. (2003) เช่ือว่า Constructivism เป็นทัง้ทฤษฎีการเรยีนรู ้

และกระบวนการสงัเคราะหค์วามหมายของปัจเจกบคุคลเพื่อสรา้งความเขา้ใจเฉพาะตน ผ่านการ
เช่ือมโยงองคค์วามรูแ้ละประสบการณเ์ดิมกบัสิ่งท่ีไดเ้ผชิญและเรียนรูใ้หม่ โดยลกัษณะทั่วไปของ
การจดัการเรยีนรูภ้ายใตท้ฤษฎีการเรยีนรู ้Constructivism มีลกัษณะ ดงันี ้   

1) ผูส้อนตอ้งใหค้วามสนใจผูเ้รียนแต่ละบุคคลและเคารพในความแตกต่างของ
ผูเ้รียนท่ีอาจมีประสบการณเ์ดิม หรือพฒันาการในการเรียนรูท่ี้แตกต่างกนัออกไป ซึ่งอาจอธิบาย
ในอีกลกัษณะวา่เป็นการยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง   

2) ผูส้อนตอ้งอ านวยความสะดวกใหน้ักเรียนมีการสนทนาแลกเปลี่ยนภายใน
กลุม่ เพ่ือท่ีจะส ารวจและแสวงหาขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีจะน าไปสูก่ารสรา้งความเขา้ใจในองคค์วามรูน้ัน้ ๆ
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3) การวางแผนและขัน้น าของกระบวนการเรียนรูเ้ป็นหวัใจส าคญัของความรู ้ท่ี
น าไปสูก่ารสนทนาทัง้ทางตรงและทางออ้มและยงัสามารถใชเ้ทคโนโลยี เช่น เว็บไซต ์อินเทอรเ์น็ต
เป็นเครือ่งมือในการเรยีนรู ้   

4) ผูส้อนจะตอ้งเปิดโอกาสผูเ้รียนไดต้ดัสินใจ โตแ้ยง้ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มพูน
ความรูค้วามเขา้ใจจากท่ีมีอยูเ่ดิม ผา่นการมีสว่นรว่มในการท างานจนบรรลเุปา้ประสงค ์

5) ผู้สอนตอ้งมุ่งพัฒนาผู้เรียนเกิดความตระหนักรูอ้ย่างลึกซึง้เก่ียวกับความ
เขา้ใจและกระบวนการเรยีนรูข้องตนเอง 

ตาราง 3 สงัเคราะหท์ฤษฎีการเรยีนรู ้Constructivism  

ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
Constructivism 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

1.ความรูไ้ม่ไดเ้กิดจาก
การรบัรูเ้พียงอยา่ง 
เดียวแตเ่กิดจากการท่ี 
บคุคลเกิดความรู ้
ความเขา้ใจน าไปสู่
การสรา้งองคค์วามรู ้
 

ผูเ้รยีนมีบทบาท 
ส าคญัในการสรา้ง
ความหมายของ 
ความรูจ้ากการ 
เช่ือมโยงความรู ้
เดิมท่ีมีอยูก่บั 
ประสบการณ ์
ใหมท่ี่ไดร้บั 

ผูเ้รยีนสรา้งองค์
ความรูจ้ากความ
เขา้ใจและการ
รบัรู ้

มีการจดัการเรยีนรู ้
โดยผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางของการ
เรยีนการสอน โดยมี
ผูส้อนท าหนา้ท่ี
อ านวยความสะดวก
แก่ผูเ้รยีนและในการ
จดักิจกรรม ผูส้อน
ตอ้งเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนไดต้ดัสินใจ
และแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้นั 

ประเมิน ชิ ้นงาน
และพฤติ ก รรม
ของผูเ้รยีน 
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
Constructivism 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

2.ผูเ้รยีนสรา้งความ 
เขา้ใจในสิ่งท่ีเรยีนรู ้
ดว้ยตนเองจากกบั
ความรูเ้ดิมไปสูก่าร
สรา้งความรูใ้หม ่

การเรยีนรูท่ี้ผูเ้รยีน
จะตอ้งเป็นผูก้ระ 
ท า (Active) และ 
สรา้งความรูโ้ดยมี 
พืน้ฐานจากทฤษฎี
การเรยีนรู ้
พทุธิปัญญานิยม  
(Cognitive  
Constructivism) 
ท่ีมีพืน้ฐานจาก 
ทฤษฎีพฒันาการ 
ของพีอาเจตท่ี์ถือ 
วา่ปฏิสมัพนัธท์าง 
สงัคมเป็นเหตใุห ้
เกิดการปรบั
ความรูค้วามเขา้ใจ
เดิม 
ใหเ้ขา้กบัขอ้มลู 
ข่าวสารใหม่ท่ีน า 
ไปสูก่ารเกิดความรู ้
ใหม ่และทฤษฎี  
Social 
Constructivism ท่ี
มีพืน้ฐานมาจาก
ทฤษฎีพฒันาการ 
ของวิก็อทสกี ้ท่ีถือ

น าความรูเ้ดิมไป
สรา้งองคค์วามรู้
ใหม ่

ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง
ของการเรยีนการสอน
และท ากิจกรรมตา่งๆ
โดยใชก้ารเรยีนรูแ้บบ 
Active Learning 
สว่นผูส้อนท าหนา้ท่ี
อ านวยความสะดวก
แก่ผูเ้รยีน 

การประเมนิผล
ของผูเ้รยีนโดย
การประเมนิ
ชิน้งานและการ
ประเมิน
พฤตกิรรม 
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
Constructivism 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

วา่ผูเ้รยีนสรา้ง 
ความรูด้ว้ยการมี 
ปฏิสมัพนัธท์าง 
สงัคมกบัผูอ่ื้น ซึง่
ปฏิสมัพนัธท์าง 
สงัคมนีเ้องท าใหผู้ ้
เรยีนสรา้งความรู ้
ดว้ยการเปลี่ยน 
ความเขา้ใจเดิมให้
ถกูตอ้งหรอืซบั 
ซอ้นกวา้งขวางขึน้ 

3.การสรา้งความรู ้
ดว้ยตนเองโดยผูเ้รยีน
สรา้งความรูจ้าก
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
สิ่งท่ี 
พบเห็นกบัความรู ้
ความเขา้ใจท่ีมีอยูโ่ดย
เป็นไปในลกัษณะของ
การแปลความหมาย 
ของขอ้มลูโดยใช ้
ประสบการณข์องตน 
เองและเสรมิขยาย 
ความรูข้องตน 

การสรา้งความรู ้
ดว้ยตนเองเป็นการ
ท่ีผูเ้รยีนมี 
ปฏิสมัพนัธก์บั 
สิ่งแวดลอ้มในการ
รบัประสบการณ ์
ใหมเ่ขา้ไปแลว้ 
ปรบัใหเ้ขา้กบั 
ความรูเ้ดิมของ
ตนเองท่ีมีอยูซ่ึง่ท  า
ให ้
เกิดความรูใ้หม่ 
ของตนขึน้มา 
 
 

ผูเ้รยีนสรา้งองค์
ความรูผ้า่นการ
สรา้ง
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งสิง่ท่ีพบ
เห็นกบัความรู ้
เดิม 

ผูส้อนอาจมีการ
ทบทวนองคค์วามรู ้
เดิมของผูเ้รยีนและ
สรา้งประสบการณ์
ใหมร่ว่มกนักบัผูเ้รยีน 

การประเมนิผล
ของผูเ้รยีนโดย
การประเมนิ
ชิน้งานและการ
ประเมิน
พฤตกิรรม 
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
Constructivism 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

4.การเรยีนรูแ้ละ 
กระบวนการ 
สงัเคราะหค์วามหมาย
ของปัจเจกบคุคลเพ่ือ
สรา้งความเขา้ใจ 
เฉพาะตนผ่านการ 
เช่ือมโยงองคค์วามรู ้
และประสบการณเ์ดิม
กบัสิ่งท่ีไดเ้ผชิญและ 
เรยีนรูใ้หม ่

ผูเ้รยีนแตล่ะคนมี
กระบวนการเรยีนรู ้
ท่ีเป็นปัจเจกบคุคล
และแตกตา่งกนั 
ผูส้อนตอ้งค านงึถึง
ความเหมาะสม
ของการจดัการ
เรยีนการสอนของ
ผูเ้รยีนท่ีมีความ
แตกตา่งกนัและ
จดัการเรยีนการ
สอนใหเ้หมาะสม
กบัผูเ้รยีน 

ผูส้อนจดัการ
เรยีนการสอนให้
เหมาะกบัความ
แตกตา่งระหวา่ง
บคุคล 

1) ผูส้อนตอ้งใหค้วาม 
สนใจผูเ้รยีนแตล่ะ 
บคุคลและเคารพใน 
ความแตกตา่งของผู ้
เรยีนท่ีอาจมี 
ประสบการณเ์ดิมหรอื
พฒันาการในการ 
เรยีนรูท่ี้แตกตา่งกนั 
ออกไป 
2)ผูส้อนตอ้งอ านวย 
ความสะดวกให ้
นกัเรยีนมีการสนทนา
แลกเปลี่ยนภายใน 
กลุม่เพื่อท่ีจะส ารวจ 
และแสวงหาขอ้มลู 
ตา่ง ๆ ท่ีจะน าไปสู ่
การสรา้งความเขา้ใจ
ในองคค์วามรูน้ัน้ ๆ 
3) ผูส้อนสามารถ
สนทนากบันกัเรยีน 
แมว้า่เรือ่งนัน้อาจจะ
ไม่เป็นการเปิดเขา้สู่
บทเรยีน แตก็่
สามารถจดุประกาย
ในการสรา้งองค์
ความรูโ้ดยตรงได ้

การประเมินการ
เรยีนการสอนควร
ค านึ งถึ งค วาม
แตกต่างระหว่าง
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
Constructivism 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

ผา่นการเช่ือมโยงองค์
ความรูใ้นบทสนทนา
ดงักลา่ว 
4) ผูส้อนจะตอ้งเปิด 
โอกาสผูเ้รยีนได ้
ตดัสินใจโตแ้ยง้ 
เปลี่ยนแปลง หรอื
เพิ่มพนูความรู ้ความ
เขา้ใจจากท่ีมี 
อยูเ่ดิมผ่านการมีสว่น 
รว่มในการท างานจน 
บรรลเุปา้ประสงค ์
5) ผูส้อนตอ้งมุง่ 
พฒันาผูเ้รยีนเกิด 
ความตระหนกัรูอ้ยา่ง
ลกึซึง้เก่ียวกบัความ 
เขา้ใจและกระบวน 
การเรยีนรูข้องตนเอง 

5.การเรยีนรูโ้ดยการ
เปิดโอกาสทางการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนโดย 
ครูมีหนา้ท่ีเป็นผู้
อ  านวยความสะดวก
และสง่เสรมิการเรยีนรู ้

ครูเป็นบคุคล
ส าคญัตอ่การ
จดัการเรยีนการ
สอน ตัง้แตก่าร
วางแผน การจดั
กระบวนการเรยีนรู ้
การท ากิจกรรม
ตา่ง ๆ รวมถึงการ

ครูมีท าหนา้ท่ี
สง่เสรมิและ
อ านวยความ
สะดวกทางการ
เรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 

1) ครูตอ้งสง่เสรมิ และ
ยอมรบัในความ เป็น
อิสระและความ คดิ
รเิริม่ของนกัเรยีน 
2) ครูตอ้งใชข้อ้มลูดิบ 
(raw data)และขอ้มลู 
ปฐมภมูิ (primary 
source)  
3) ครูจะมอบหมาย 

การประเมินการ
เรยีนการสอนควร
ค านึ งถึ งผู้ เรียน
เป็นส าคญั 
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
Constructivism 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

วดัและประเมนิผล งานภายใตก้รอบของ 
ความมุ่งหมายดา้น 
พทุธิพิสยั เช่น จ าแนก 
วิเคราะห ์ท านาย 
สรา้งสรรค ์
4) ครูจะอนญุาตให ้
นกัเรยีนแสดงความ 
คิดเห็นเพ่ือน ามาใช ้
ในการปรบัเปลี่ยนบท 
เรยีนและกลยทุธใ์น 
การสอน 
5)ครูจะตอ้งตรวจสอบ
ความเขา้ใจเก่ียวกบั 
ความคดิรวบยอด 
(concept) ของ 
นกัเรยีนก่อนท่ี นกัเรยีน
จะแบง่ปัน ความคดิ
รวบยอด 
เหลา่นัน้ของตนเอง 
6)ครูตอ้งกระตุน้ให ้
นกัเรยีนมีสว่นรว่มใน 
การสนทนาทัง้กบัครู 
และกบัผูอ่ื้น 
7) ครูตอ้งกระตุน้ให ้
นกัเรยีนสอบถามดว้ย
การถามค าถามปลาย 
เปิดและกระตุน้ให ้
นกัเรยีนถามค าถาม 
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ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
Constructivism 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

ซึง่กนัและกนั 
8) ครูตอ้งแสวงหา 
ค าตอบอยา่งละเอียด 
เพ่ือท าความรูจ้กั
นกัเรยีนในเบือ้งตน้ 
9) ครูตอ้งใหน้กัเรยีน มี
สว่นรว่มใน 
ประสบการณท่ี์อาจ 
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
กบัสมมตฐิานเริม่ตน้
ของนกัเรยีนแลว้
กระตุน้ใหพ้วกเขา
สนทนาเพ่ือแสวงหา
ค าตอบ 
10) ครูตอ้งใหเ้วลา  
นกัเรยีนหลงัจากมี 
การตัง้ค  าถาม 
11) ครูตอ้งใหเ้วลาแก่ 
นกัเรยีนส าหรบัการ 
สรุปองคค์วามรูเ้ก่ียว 
กบัความสมัพนัธแ์ละ 
สรา้งค าอปุมาอปุมยั 
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ทฤษฎีการเรียนรู ้Constructivism ไดร้ะบุว่าความรูไ้ม่ไดเ้กิดจากการรบัรูเ้พียงอย่าง
เดียวแต่เกิดจากการท่ีบุคคลเกิดความรูค้วามเขา้ใจน าไปสู่การสรา้งองคค์วามรู ้ โดยมีหลกัการท่ี
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รยีนมีบทบาทส าคญัในการสรา้งความหมายของความรูจ้ากการเช่ือมโยงความรูเ้ดิมท่ี
มีอยู่กับประสบการณ์ใหม่ท่ีไดร้บั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนสามารถสรา้งองคค์วามรูจ้าก
ความเข้าใจและการรับรู ้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรูมี้การจัดการเรียนรูโ้ดยผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลางของการเรยีนการสอน โดยมีผูส้อนท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รยีนและในการจดั
กิจกรรม ผูส้อนตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดต้ดัสินใจและแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นั 

ผูเ้รียนสรา้งความเขา้ใจในสิ่งท่ีเรียนรูด้ว้ยตนเองจากกับความรูเ้ดิมไปสู่การสร้าง
ความรูใ้หม่ โดยให้ความส าคัญกับการเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า (Active) และสรา้ง
ความรูโ้ดยมีพืน้ฐานจากทฤษฎีการเรียนรูพุ้ทธิปัญญานิยม (Cognitive  Constructivism) ท่ีมี
พืน้ฐานจากทฤษฎีพัฒนาการของพีอาเจตท่ี์ถือว่าปฏิสมัพนัธท์างสงัคมเป็นเหตุใหเ้กิดการปรบั
ความรูค้วามเขา้ใจเดิมใหเ้ขา้กบัขอ้มลูข่าวสารใหม่ท่ีน าไปสูก่ารเกิดความรูใ้หม่ และทฤษฎี Social 
Constructivism ท่ีมีพืน้ฐานมาจากทฤษฎีพฒันาการของวิก็อทสกี ้ท่ีถือว่าผูเ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ย
การมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ่ื้น ซึง่ปฏิสมัพนัธท์างสงัคมนีเ้องท าใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยการ
เปลี่ยนความเขา้ใจเดิมใหถ้กูตอ้งหรอืซบัซอ้นกวา้งขวางขึน้ เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูเ้ดิมไป
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่  ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการ
เรียนการสอนและท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยใชก้ารเรียนรูแ้บบ Active Learning ส่วนผูส้อนท าหนา้ท่ี
อ านวยความสะดวกแก่ผูเ้รยีน 

การสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยผูเ้รยีนสรา้งความรูจ้ากความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีพบ
เห็นกบัความรูค้วามเขา้ใจท่ีมีอยู่โดยเป็นไปในลกัษณะของการแปลความหมายของขอ้มลูโดยใช้
ประสบการณข์องตนเองและเสรมิขยายความรูข้องตน  โดยอาศยัการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองเป็น
การท่ีผูเ้รียนมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้มในการรบัประสบการณ์ใหม่เขา้ไปแลว้ปรบัให้เขา้กับ
ความรูเ้ดิมของตนเองท่ีมีอยู่ซึ่งท าใหเ้กิดความรูใ้หม่ของตนขึน้มา เพื่อใหผู้เ้รียนสรา้งองคค์วามรู ้
ผ่านการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งท่ีพบเห็นกับความรูเ้ดิม โดยผูส้อนอาจมีการทบทวนองค์
ความรูเ้ดิมของผูเ้รยีนและสรา้งประสบการณใ์หมร่ว่มกนักบัผูเ้รยีน 

การเรียนรูแ้ละกระบวนการสงัเคราะหค์วามหมายของปัจเจกบุคคลเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจเฉพาะตนผา่นการเช่ือมโยงองคค์วามรูแ้ละประสบการณเ์ดิมกบัสิ่งท่ีไดเ้ผชิญและเรยีนรูใ้หม ่ 
โดยเช่ือว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีกระบวนการเรียนรูท่ี้เป็นปัจเจกบุคคลและแตกต่างกนั ซึ่งผูส้อนตอ้ง
ค านึงถึงความเหมาะสมของการจดัการเรียนการสอนของผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกนัและจดัการ



 43 

เรียนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้รียน  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้ผูส้อนจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะกบัความแตกตา่งระหว่างบคุคล ผ่านกระบวนการการจดัการเรยีนรู ้ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้1) 
ผูส้อนตอ้งใหค้วามสนใจผูเ้รียนแต่ละบคุคลและเคารพในความแตกต่างของผูเ้รียน 2) ผูส้อนตอ้ง
อ านวยความสะดวกใหน้กัเรียนมีการสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อท่ีจะน าไปสู่การสรา้งความเขา้ใจใน
องคค์วามรูน้ัน้ ๆ 3) ผูส้อนสามารถสนทนากบันกัเรยีน เพื่อใหเ้กิดการจดุประกายในการสรา้งองค์
ความรู ้ผ่านการเช่ือมโยงองคค์วามรูใ้นบทสนทนา 4) ผูส้อนจะตอ้งเปิดโอกาสผูเ้รียนไดต้ดัสินใจ
โตแ้ยง้ เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มพูนความรู ้ความเขา้ใจจากท่ี มีอยู่เดิมผ่านการมีส่วนร่วมในการ
ท างานจน บรรลเุปา้ประสงค ์และ 5) ผูส้อนตอ้งมุ่ง พฒันาผูเ้รยีนเกิด ความตระหนกัรูอ้ย่างลกึซึง้
เก่ียวกบัความ เขา้ใจและกระบวน การเรยีนรูข้องตนเอง 

การเรียนรูโ้ดยการเปิดโอกาสทางการเรียนรูข้องผูเ้รียนโดย ครูมีหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกและสง่เสรมิการเรยีนรู ้โดยครูเป็นบคุคลส าคญัตอ่การจดัการเรยีนการสอน ตัง้แตก่าร
วางแผน การจดักระบวนการเรียนรู ้การท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการวดัและประเมินผลและครูมี
ท าหนา้ท่ีส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกทางการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียน ผ่านกระบวนการจดัการเรียนรู ้
โดย 1) ครูตอ้งสง่เสรมิ และยอมรบัในความ เป็นอิสระและความคิดรเิริม่ของนกัเรยีน 2) ครูตอ้งใช้
ขอ้มลูดิบ (raw data) และขอ้มลูปฐมภมูิ (primary source) 3) ครูจะมอบหมายงานภายใตก้รอบ
ของความมุ่งหมายดา้นพุทธิพิสยั เช่น จ าแนก วิเคราะห ์ท านาย สรา้งสรรค ์4) ครูจะอนุญาตให้
นกัเรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อน ามาใชใ้นการปรบัเปลี่ยนบทเรียนและกลยทุธใ์นการสอน 5) ครู
จะตอ้งตรวจสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัความคิดรวบยอด (concept) ของนกัเรยีนก่อนท่ีนกัเรียนจะ
แบ่งปัน ความคิดรวบยอดเหล่านั้นของตนเอง 6) ครูต้องกระตุน้ให้นักเรียนมีส่วนร่ วมในการ
สนทนาทัง้กบัครูและกบัผูอ่ื้น7) ครูตอ้งกระตุน้ใหน้กัเรยีนสอบถามดว้ยการถามค าถามปลายเปิด
และกระตุน้ใหน้กัเรียนถามค าถามซึ่งกนัและกนั 8) ครูตอ้งแสวงหาค าตอบอย่างละเอียด เพื่อท า
ความรูจ้ักนักเรียนในเบือ้งตน้ 9) ครูตอ้งใหน้ักเรียน มีส่วนร่วมในประสบการณ์ท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้กบัสมมติฐานเริ่มตน้ของนกัเรียนแลว้กระตุน้ใหพ้วกเขาสนทนาเพื่อแสวงหาค าตอบ 
10) ครูตอ้งใหเ้วลานักเรียนหลงัจากมีการตัง้ค  าถาม และ 11) ครูตอ้งใหเ้วลาแก่นักเรียนส าหรบั
การสรุปองคค์วามรูเ้ก่ียวกบัความสมัพนัธแ์ละสรา้งค าอปุมาอปุมยั 
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2.3 ทฤษฎีตวัยู (U Theory)        
Scharmer, C. O. (2007) ไดเ้สนอทฤษฎีการเรียนรูจ้ากอนาคต หรือเรียกว่า ทฤษฎี

ตวัย ูเพื่อใชเ้ป็นทางออกในการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียนในอนาคต ซึ่งในแต่ละขัน้ของทฤษฎียนีูมี้ลกัษณะ
การเรียงของอกัษรเป็นตวัย ูประกอบดว้ย 7 ขัน้ คือ 1. ขัน้การรูข้อ้มลูแบบเก่า (Downloading) 2. 
ขัน้การมองเห็น (Seeing) 3. ขัน้การรบัรู ้(Sensing) 4.ขัน้ปรากฎ (Presencing) 5.ขัน้การตกผลึก 
(Crystallizing) 6.ขัน้การออกแบบ (Prototyping) และ 7.ขัน้การแสดงออก(Preforming) โดยขัน้ท่ี 
1-3 จะอยู่ในต าแหน่งเสน้ขีดลงของยู ขัน้ตอนท่ี 4 เป็นขีดโคง้ล่างของตัวยูและขั้นท่ี 5-7 อยู่ใน
ต าแหน่งเสน้ขีดขึน้ของตวัย ูซึง่แตล่ะขัน้มีรายละเอียดดงันี ้      

1) ขัน้การรูข้อ้มูลแบบเก่า (Downloading) เป็นขัน้การเรียนรูข้อ้มูลแบบเดิม ๆ 
จากการท าซ า้จนเป็นกิจวตัรประจ าวนั เหมือนคอมพิวเตอรท่ี์เขา้ถึงค าตอบจากขอ้มลูเดิมท่ีบนัทึก
ไวแ้ลว้ดาวนโ์หลดมาใชง้านไดท้นัที 

2) ขั้นการมองเห็น (Seeing) เป็นขั้นท่ีบุคคลจะต้องการระงับการตัดสินใจ
ในทนัที โดยจะตอ้งสงัเกตและแยกแยะความเป็นจรงิ ผ่านการ Open Mind เพื่อเปิดความคิดและ
เปิดสายตาใหก้วา้งขึน้ ไม่ดว่นตดัสิน สงัเกตอย่างละเอียดถ่ีถว้น อนัน าไปสูก่ารปอ้งกนัการรบัรูแ้ละ
น าความรูแ้บบเดมิ ๆ มาใช ้

3) ขัน้การรบัรู ้(Sensing) เป็นขัน้ท่ีบุคคลจะเขา้ไปมีส่วนรว่ม และเปลี่ยนแปลง
จากการกระท าแบบเดิม ๆ มาสู่กระบวนการคิดแบบใหม่ๆ ซึง่ถือเป็นการ Open Heart เพื่อรบัรูถ้ึง
ความรูส้ึกรว่ม ผ่านการลกุออกจากมมุมองของตนเองแลว้ลองมองดา้นมมุเดียวกบัผูอ่ื้น เป็นการ
เอาใจเขามาใสใ่จเราโดยท่ีเราก็ยงัเป็นตวัของตวัเอง  

4) ขัน้ปรากฏ (Presencing) เป็นขัน้ท่ีบคุคลจะเปลี่ยนแปลงการกระท าจากท่ีเคย
คิด เคยปฏิบัติแบบเดิม ๆ ใหอ้ยู่กับปัจจุบันท่ีสุด ซึ่งบุคคลจะเห็นค าตอบมากมาย ทางเลือกท่ี
หลากหลาย และความเป็นไดทุ้กทางในอนาคต ท าใหบุ้คคลสามารถสรา้งจินตนาการ และสรา้ง
กระท าใหม ่ๆ หรอืเรยีกอีกอยา่งวา่ Open Will 

5) ขัน้การตกผลึก (Crystallizing) เป็นขัน้ของการก าหนดวิสยัทศัน ์จดุมุ่งหมาย 
และสรา้งการมองเห็นสิ่งใหม่จากอนาคตท่ีตอ้งการใหป้รากฏขึน้ ถือเป็นขัน้ของการตกผลึกทาง
ความคดิ 

6) ขั้นการออกแบบ (Prototyping) เป็นขั้นท่ีบุคคลร่วมกันสรา้งยุทธศาสตรท่ี์
ค านึงถึงประโยชนท่ี์จะเกิดกับผูค้นเป็นส าคญั จากนั้นน าเอาความคิดนั้นมาปรบัเปลี่ยนใหเ้ป็น 
“ตน้แบบ” และฝังอยูภ่ายในตวัตนความคิดของตวัเอง 
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7) ขั้นการแสดงออก (Preforming) เป็นขั้นท่ีน าเอาความคิดทั้งหมดไปลงมือ
ปฏิบตัิ เพื่อน าไปสูผ่ลส าเรจ็ 

ทัง้นีก้ารฟังในลกัษณะนีเ้ป็นการฟังอย่างลึกท่ีเป็นการฟังดว้ยสติ ท าใหเ้ขา้ถึงความ
จรงิ เกิดปัญญา หรือจิตส านึกใหม่ ท่ีท าใหเ้ขา้ถึงและเห็นใจคู่สนทนา คลี่คลายความขดัแย้ง และ
ยกระดบัสติปัญญาของทัง้สองฝ่ายหรือหลายฝ่ายได ้ตามท่ีประเวศ (2559) ไดส้รุปไวว้่า เม่ือรบัรู ้
อะไรเขา้มา แทนท่ีจะตอบโตท้นัทีทนัใด ซึ่งเป็นอารมณไ์ม่ใช่ปัญญา อย่าเพิ่งด่วนตดัสินใจว่าชอบ
หรือไม่ชอบ ใหพ้ิจารณาอย่างเงียบ ๆ ดว้ยจิตท่ีสงบ และเม่ือถึงสภาวะหนึ่งท่ี เรยีกว่า presencing 
เป็นช่วงท่ีจิตนิ่งอยู่กบัปัจจุบนัท าใหค้วามจรงิแสดงตวัออกมา จนกระทั่งไดแ้สดงปฏิกิรยิาตอบโต้
ออกไป ซึ่งเป็นการตอบโตท่ี้ผ่านปัญญามาแลว้ ไม่ไดท้  าดว้ยอารมณ ์และวนิดา (2558) ยงัเนน้ให้
เห็นถึงความส าคัญของการฟัง ว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีมีผลต่อทฤษฎีตัวยู ตามท่ีชารเ์มอรไ์ดแ้บ่ง
ประเภทพืน้ฐานของการฟัง 4 ประเภท ดงันี ้

1) กลุ่มฟังแบบน า้เต็มแกว้ (Listening is downloading) เป็นการแสดงออกโดย
การตอบโตว้่าสิ่งท่ีไดฟั้งเป็นสิ่งท่ีรูแ้ลว้ จึงน าความรูแ้บบเดิม ๆ จากการรบัขอ้มลูแบบเดิม  ๆ มาใช้
ในการตดัสินทนัทีทนัใด 

2) กลุ่มฟังแบบเอะใจ (Object-focused or factual listening) เป็นการรบัฟังว่า
สิ่งท่ีไดฟั้งไมต่รงกบัสิ่งท่ีรูม้าก่อน สนใจรบัฟังเฉพาะประเด็นท่ีแตกตา่งจากท่ีตนเองเคยรูเ้ท่านัน้ 

3) กลุม่รบัฟังดว้ยความเขา้อกเขา้ใจ (Empathic Listening) เป็นการท่ีผุฟั้งไดเ้ขา้
รว่มวงสนทนาและรบัรูจ้ากมมุมองอ่ืน ๆ ท่ีไม่เคยรบัรูม้าก่อน สามารถเปิดใจรบัความรูส้ึกเขา้มา
เป็นของตนเอง สามารถท่ีจะรบัรูค้วามเช่ือมโยงดว้ยตนเอง 

4) กลุ่มฟังดว้ยปัญญา (Generative Listening) เป็นการฟังในขัน้สงูสดุ การฟัง
ดว้ยปัญญา มีการพินิจพิจารณา กา้วขา้มความแตกตา่งระหวา่งกนั 

ดงันั้น ทฤษฎีตวัยูมีความส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคก์ร 
โดยมีการฟังเป็นหัวใจส าคญัของทฤษฎี โดยในการน ามาจัดการศึกษาผูส้อนจะตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีทักษะในการฟังก่อน เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนมีความคิดท่ีรอบคอบ ไม่ด่วนตดัสินใจ เปิดใจรบั
ความรูส้ึก เปลี่ยนกระบวนการคิดแบบเดิม ๆ เพื่อน าไปสู่การกระท าแบบใหม่ ท่ีน าไปสู่การ
สรา้งสรรคน์วตักรรม นอกจากนีค้รูผูส้อนสามารถท่ีจะจดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีใหผู้เ้รยีนไดมี้
ส่วนร่วมในการคิดและพิจารณาในประเด็นท่ีสนใจ เนน้การมีส่วนร่วมของผูเ้รียน โดยครูเปิดใจ
เรยีนรูส้ิ่งใหม ่ๆ รว่มกบัผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนแสดงความคดิเห็นเพื่อสง่เสรมิการพดูคยุ ถกเถียง สนทนา 
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มีสว่นรว่มในการสรุปและการตดัสินใจ เพื่อเตรยีมพลเมืองใหส้ามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ 
ซึง่เป็นสิ่งท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัประชาชนในสงัคมประชาธิปไตย 

การจดัการศึกษาโดยใชท้ฤษฎีตวัยจูึงตอ้งเริ่มจากการใหผู้เ้รียนมีทกัษะการฟัง เปิด
ความคิดและสายตาใหก้วา้งขึน้ ฟังและคิดอย่างถ่ีถว้นไม่ดว่นตดัสินใจ  เปิดใจรบัความรูส้กึใหม่ ๆ 
เนน้ใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนรว่มอย่างเต็มท่ีและหาขอ้สรุป อภิปรายรว่มกัน เพื่อพลเมืองในอนาคตจะ
ด ารงชีวิตอยา่งมีคณุภาพและมีความสขุ 

ตาราง 4 สงัเคราะหท์ฤษฎีตวัย ู(U Theory)  

ทฤษฎีตวัยู                  
(U Theory) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

การเปิด
ประสบการณ์
การเรยีนรูแ้ละ
เตรยีมตวั
ผูเ้รยีนไปสู่
อนาคตใน
สงัคม
ประชาธิปไตย 

หากผูเ้รยีนตอ้งการ
เปิดประสบการณ์
การเรยีนรูไ้ปสูส่ิ่งท่ี
ดีกวา่ในอนาคต 
ผูเ้รยีนตอ้งเริม่จาก
การเปิดใจ เปิดหู
และเปิดตายอมรบั
และสรา้งความ
เตรยีมพรอ้มแก่
ตนเอง 

เพื่อเตรยีมพลเมืองให ้
สามารถด ารงชีวิตได ้
อยา่งมีความสขุ ซึง่เป็น
สิ่งท่ีตอ้งการ 
ใหเ้กิดกบัประชาชน 
ในสงัคมประชาธิปไตย 

จดักิจกรรมการเรยีน 
การสอนท่ีใหผู้เ้รยีนได ้
มีสว่นรว่มในการคิด 
และพิจารณาในประเด็น
ท่ีสนใจ เนน้การมีสว่น
รว่ม 
ของผูเ้รยีน โดยครูเปิดใจ 
เรยีนรูส้ิ่งใหม่ ๆ รว่มกบั 
ผูเ้รยีนใหผู้เ้รยีนแสดง 
ความคดิเห็นเพ่ือสง่เสรมิ 
การพดูคยุ ถกเถียง 
สนทนา  
มีสว่นรว่มในการสรุป 
และการตดัสินใจ โดย
แบง่ 
เป็น 7 ขัน้ ดงันี ้
1) ขัน้การรูข้อ้มลูแบบเก่า  
(Downloading) 

การประเมนิผล
การสอนตอ้งมี
การประเมนิ
ผูเ้รยีนในทกุ
ขัน้ตอนและทกุ
ดา้น 
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ทฤษฎีตวัยู                  
(U Theory) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

2) ขัน้การมองเห็น 
(Seeing)  
3) ขัน้การรบัรู ้(Sensing)  
4) ขัน้ปรากฏ 
(Presencing)  
5) ขัน้การตกผลกึ 
(Crystallizing)  
6) ขัน้การออกแบบ  
(Prototyping)  
7) ขัน้การแสดงออก  
(Preforming) 
 

 

ทฤษฎีตวัยู (U Theory)  เป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรูแ้ละเตรียมตวัผูเ้รียน
ไปสูอ่นาคตในสงัคมประชาธิปไตย โดยหากผูเ้รยีนตอ้งการเปิดประสบการณก์ารเรยีนรูไ้ปสู่
สิ่งท่ีดีกว่าในอนาคต ผู้เรียนตอ้งเริ่มจากการเปิดใจ เปิดหูและเปิดตายอมรบัและสรา้งความ
เตรียมพรอ้มแก่ตนเอง เพื่อเตรียมพลเมืองให้สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข ซึ่งเป็นสิ่งท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดกับประชาชนในสงัคมประชาธิปไตย ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้
ผูเ้รยีนไดมี้สว่นรว่มในการคิดและพิจารณาในประเดน็ท่ีสนใจ เนน้การมีสว่นรว่มของผูเ้รยีน โดยครู
เปิดใจเรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ รว่มกบัผูเ้รียนใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการพูดคยุ ถกเถียง 
สนทนา มีส่วนรว่มในการสรุปและการตดัสินใจ โดยแบง่เป็น 7 ขัน้ ดงันี ้1) ขัน้การรูข้อ้มลูแบบเก่า 
(Downloading) 2 ) ขั้น ก ารม อง เห็ น  (Seeing) 3 ) ขั้น ก ารรับ รู ้ (Sensing) 4 ) ขั้น ป รากฏ 
(Presencing) 5) ขั้นการตกผลึก  (Crystallizing) 6) ขั้นการออกแบบ  (Prototyping) และ  
7) ขัน้การแสดงออก (Preforming) 
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2.4 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

โดยใชก้ระบวนการกลุม่ใหผู้เ้รยีนไดท้ างานรว่มกนัเพื่อแลกเปลี่ยนการเรยีนรู ้และสรา้งความส าเรจ็
ของกลุ่มดว้ยกนั ดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ใน
การแลกเปลี่ยนความรูภ้ายในกลุ่ม ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกทางการเรียนรูแ้ละ
ผูเ้รียนตอ้งร่วมมือกันหาค าตอบและสรุปองคค์วามรูร้่วมกัน เพื่อพัฒนาผูเ้รียนในดา้นวิชาและ
ทกัษะทางสงัคม และเตรยีมความพรอ้มใหผู้เ้รยีนสามารถด ารงชีวิตในสงัคมประชาธิปไตยไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข รูปแบบของการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือมีหลายลักษณะ เช่น 
จ านวนของสมาชิกภายในกลุ่มอาจมี 2 คน หรือมากกว่านั้น งานท่ีสมาชิกภายในกลุ่มได้รบั
มอบหมายอาจมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล หรอือาจไดร้บัมอบหมายเหมือนกนัทุกคน 
การประเมินผลหรือการใหร้างวลันั้นอาจขึน้อยู่กับความสามารถในการท างานร่วมกันของกลุ่ม 
หรืออาจประเมินจากคะแนนเฉลี่ยจากการท างานรายบุคคล การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือถูก
น ามาใชใ้นการจดัการเรยีนรูไ้ดใ้นทกุรายวิชา น ามาใชต้ัง้แตใ่นระดบัอนบุาลจนถึงระดบัอดุมศกึษา 
และมีการน าไปใชท้ั้งในโรงเรียนรฐับาลและโรงเรียนเอกชน โดยลกัษณะส าคญัของการจัดการ
เรยีนรูแ้บบ Cooperative Learning มีดงันี ้(Slavin, R. E., 2011)    

1) สมาชิกในกลุม่ตอ้งพึง่พาอาศยักนัมีเปา้หมาย บทบาทหนา้ท่ีรว่มกนั  
2) สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์เชิงสรา้งสรรค ์มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ความ

คิดเห็น มีเจตคตท่ีิดีตอ่กนั 
3) มีการติดตามและตรวจสอบความรบัผิดชอบของสมาชิกแตล่ะคน   
4) มีการช่วยเหลือกนัในการท างานกลุม่ ฝึกทกัษะการสื่อสาร การแกปั้ญหาและ

ความรบัผิดชอบ 
5) มีกระบวนการกลุม่ท่ีท างานเป็นขัน้ตอนอยา่งมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขมมณี, 

2559; สวุิทย ์มลูค า, 2545; Slavin, R. E., 2011) 
นอกจากนี ้Johnson (2017) ยงัใหข้อ้คิดเห็นเก่ียวกับการอ านวยความสะดวกและ

ออกแบบบทเรียนท่ีว่า การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรูโ้ดยอาศยัการท างาน
รว่มกนัของผูเ้รียนในลกัษณะของกลุ่มย่อม เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองและการเรียนรู ้
ซึ่งกันและกันให้มากท่ีสุด โดยประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือขึน้อยู่กับปัจจัย
ส าคญั 5 ประการ คือ 1) วิธีการช่วยเหลือพึ่งพากนัในทางบวก 2) การส่งเสรมิปฏิสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคล 3) ความรบัผิดชอบส่วนบคุคล 4) ทกัษะการมีมนษุยสมัพนัธแ์ละการท างานกลุม่ย่อย และ 
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5) กระบวนการเรียนรูข้องกลุ่มภายใตส้ถานการณก์ารเรียนรูห้นึ่ง ๆ ซึ่งกระบวนการเหล่านีผู้เ้รียน
อาจเกิดการเรยีนรูไ้ดจ้ากทัง้การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีน ภายในโรงเรยีน และบรเิวณโรงเรยีน โดยในทกุ
หอ้งเรียนไม่ว่าจะเป็นการจดัการเรียนรูใ้นสาระการเรียนรูใ้ดก็ตาม ผูส้อนสามารถอ านวยความ
สะดวกและออกแบบบทเรยีนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูแ้บบรว่มมือได ้ดงันี ้ 

1) ใหผู้เ้รยีนไดมี้สว่นรว่มท างานกบัเพื่อนในกลุม่ขนาดเลก็เพื่อใหเ้กิดความมั่นใจ
วา่ผูเ้รยีนทกุคนมีความรูค้วามเขา้ใจในสิ่งท่ีไดร้บัมอบหมายใหท้ าอยา่งแทจ้รงิ   

2) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรมมลักษณะท่ีมีผู้แพ้และผู้ชนะเพื่อให้
ผูเ้รยีนไดรู้ว้า่ใครมีความสามารถสงูท่ีสดุในเรือ่งนัน้ ๆ   

3) ใหผู้เ้รยีนไดมี้โอกาสในการท างานอย่างอิสระตามความถนดัและแนวทางของ
ตนเองเพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์มีการก าหนดและตกลงกนัไวก้่อนลว่งหนา้  

ทัง้ 3 แนวทางนีจ้ะช่วยใหน้กัเรียนมีปฏิสมัพนัธเ์พิ่มมากขึน้ และสรา้งหอ้งเรียนแห่ง
การแข่งขนัท่ีเขา้ใจความแตกตา่งเฉพาะบคุคลและเกิดการรว่มมือซึง่กนัและกนั 

จากการศึกษางานวิจยัจ านวนมากพบว่าการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือส่งผลใหเ้กิด
ประสทิธิภาพในดา้นตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนในวิชาตา่ง ๆ ความสามารถในการ
ใชภ้าษาท่ีสอง ความสมัพันธ์ในการท างานกลุ่ม ทักษะทางสงัคม และการสรา้งการยอมรบักับ
เพื่อนรว่มชัน้เรยีน เป็นตน้ 

ตาราง 5 สงัเคราะหรู์ปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning) 

การจัดการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

(Cooperative 
Learning) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเมินผล 

1.การจดัการ
เรยีนการสอนท่ี
เนน้ใหผู้เ้รยีนมี
การพึง่พาอาศยั
กนั 

1) การเรยีนรูต้อ้ง 
อาศยัการพึง่พา 
กนัเพ่ือความ 
ส าเรจ็รว่มกนั  
2) การมีปฏิสมั-
พนัธร์ว่มกนั  

เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดการ 
เรยีนรูใ้นเนือ้หาสาระตา่ง ๆ  
ดว้ยตนเอง และความรว่มมือ
จากสมาชิกใน 
กลุม่นอกจากนีย้งัช่วยพฒันา
ทกัษะทางสงัคมในดา้น 

การจดัการเรยีน
การสอนท่ีเนน้ให้
ผูเ้รยีนท่ีเป็น
สมาชิกในกลุม่มี
การพึง่พาอาศยักนั
และรว่มมือกนัใน

การประเมนิ
รายบคุคล
การประเมนิ
รายบคุคล
และการ
ประเมินผล
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การจัดการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

(Cooperative 
Learning) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเมินผล 

3) การใชท้กัษะ 
ทางสงัคมโดย 
เฉพาะทกัษะการ 
ท างานรว่มกนั  
4) การวิเคราะห ์
กระบวนการกลุม่
ท่ีใชใ้นการ 
ท างาน และ 5) 
การมีผลงาน 
ท่ีสามารถวดัและ 
ประเมินผลได ้

ตา่ง ๆ เช่น ทกัษะการสื่อสาร 
ทกัษะการท างานรว่ม 
กบัผูอ่ื้นทกัษะการสรา้ง 
ความสมัพนัธ ์รวมถึงทกัษะ 
การแสวงหาความรู ้ทกัษะ
การคดิ ทกัษะการแก ้
ปัญหาท่ีจ าเป็นในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รยีน 

การท ากิจกรรม
การเรยีนรูไ้ปสู่
เปา้หมายรว่มกนั 

กลุม่รว่มกนั 

2.การจดัการ
เรยีนการสอน
โดยการแบง่กลุม่
คละผูเ้รยีนท่ีมี
ความสามารถ
แตกตา่งกนั 

การแบง่กลุม่ 
ผูเ้รยีนท่ีมีความ 
สามารถแตกตา่ง
กนัออกเป็น กลุม่
เลก็ ๆ 
ในการแลก 
เปลี่ยนความรู ้
ภายในกลุม่มีการ
ท างานรว่มกนั มี
การพึง่พาอาศยั
ซึง่กนัและกนั มี
ความรบั 
ผิดชอบทัง้สว่น 
ตนและสว่นรวม 

เพื่อพฒันาผูเ้รยีนในดา้นวิชา
และทกัษะทางสงัคมและ 
เตรยีมความพรอ้มใหผู้เ้รยีน 
สามารถด ารงชีวิตในสงัคม 
ประชาธิปไตยไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและมีความสขุ 

1) การมีความ 
สมัพนัธเ์ก่ียวขอ้ง 
กนัในทางบวก  
2) การปฏิบตัิ 
สมัพนัธก์นัอยา่ง 
ใกลชิ้ดระหวา่งการ
ท างานกลุม่  
 
3) การตรวจสอบ 
ความรบัผิดชอบ 
ของสมาชิกแตล่ะ 
คน  
4) การใชท้กัษะ 
ระหวา่งบคุคลและ 

การประเมนิ
รายบคุคล
และการ
ประเมินผล
กลุม่รว่มกนั 
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การจัดการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

(Cooperative 
Learning) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเมินผล 

เพื่อใหต้นเอง 
และสมาชิกใน 
กลุม่ประสบ 
ความส าเรจ็ตาม 
เปา้หมายท่ี 
ก าหนดไว ้

ทกัษะการท างาน 
กลุม่ยอ่ย และ  
5) กระบวนการ 
กลุม่ท่ีเป็นขัน้ตอน 

3.การจดัการ 
เรยีนรูโ้ดยอาศยั
การท างานรว่ม 
กนัของผูเ้รยีนใน
ลกัษณะของกลุม่
ยอ่ย 

นกัเรยีนมีปฏสิมั-
พนัธเ์พิ่มมากขึน้ 
และสรา้งหอ้ง 
เรยีนแห่งการ
แข่งขนัท่ีเขา้
ใจความแตกตา่ง
เฉพาะ 
บคุคลและเกิด 
การรว่มมือซึง่กนั
และกนั 

เพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรู ้
ดว้ยตนเองและการเรยีนรู ้
ซึง่กนัและกนัใหม้ากท่ีสดุ 

1) ใหผู้เ้รยีนไดมี้ 
สว่นรว่มท างานกบั 
เพ่ือนในกลุม่ขนาด 
เลก็เพ่ือใหเ้กิด 
ความมั่นใจวา่ 
ผูเ้รยีนทกุคนมี 
ความรูค้วามเขา้ใจ 
ในสิ่งท่ีไดร้บัมอบ 
หมายใหท้ าอยา่ง 
แทจ้รงิ 
2) ใหผู้เ้รยีนมีสว่น 
รว่มในการท ากิจ- 
กรรม 
ลกัษณะท่ีมีผูแ้พ ้
และผูช้นะเพ่ือให ้
ผูเ้รยีนได ้รูว้า่ใครมี
ความ 
สามารถสงูท่ีสดุใน 
เรือ่งนัน้ ๆ 
3) ใหผู้เ้รยีนไดมี้ 

การประเมิน
ประสทิธิภาพ
ของการท างาน
ของผูเ้รยีนและ
กลุม่ 
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การจัดการ
เรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 

(Cooperative 
Learning) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเมินผล 

โอกาสในการ 
ท างานอยา่ง 
อิสระตาม 
ความถนดั และ
แนวทางของ 
ตนเองเพ่ือใหไ้ด ้
ผลงานท่ีเป็นไป 
ตามเกณฑท่ี์มี 
การก าหนดและ 
ตกลงกนัไวก่้อน 
ลว่งหนา้ 

4.การจดัการ 
เรยีนรูแ้บบ 
รว่มมือ เป็นวิธีการ
สอนท่ี 
ผูส้อนจดัผูเ้รยีน 
ออกเป็นกลุม่เล็ก  

ผูเ้รยีนท างาน 
รว่มกนัเพ่ือให ้
เกิดการเรยีนรู ้
ขอ้มลูทาง 
วิชาการ 

เพ่ือผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
ในวิชาตา่ง ๆ ความสามารถ 
ในการใชภ้าษาท่ีสอง 
ความสมัพนัธใ์นการ 
ท างานกลุม่ ทกัษะทาง 
สงัคมและการสรา้งการ 
ยอมรบักบัเพ่ือนรว่มชัน้เรยีน 

จ านวนของสมาชิก 
ภายในกลุม่อาจมี  
2 คนหรอืมากกวา่ 
นัน้ งานท่ีสมาชิก 
ภายในกลุม่ไดร้บั 
มอบหมายอาจมี 
ความแตกตา่งกนั 
ไป 
ตามแตล่ะบคุคล 
หรอือาจไดร้บัมอบ 
หมายเหมือนกนั 
ทกุคน 

การประเมิน 
ผลหรอืการให้
รางวลันัน้อาจ
ขึน้อยูก่บั 
ความ 
สามารถ 
ในการท างาน 
รว่มกนัของ 
กลุม่หรอือาจ 
ประเมินจาก 
คะแนนเฉลี่ย 
จากการ 
ท างานราย 
บคุคล  
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การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รยีนมีการพึง่พาอาศยักนั โดยมีหลกัการในการจดัการเรยีนรู ้ดงันี ้1) การเรยีนรูต้อ้ง
อาศยัการพึ่งพากนัเพื่อความส าเรจ็รว่มกนั 2) การมีปฏิสมัพนัธร์ว่มกนั 3) การใชท้กัษะทางสงัคม
โดยเฉพาะทกัษะการท างานรว่มกนั 4) การวิเคราะหก์ระบวนการกลุ่มท่ีใชใ้นการท างาน และ 5) 
การมีผลงานท่ีสามารถวดัและประเมินผลได ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูใ้น
เนือ้หาสาระตา่ง ๆ ดว้ยตนเอง และความรว่มมือจากสมาชิกในกลุม่นอกจากนีย้งัช่วยพฒันาทกัษะ
ทางสังคมในดา้นต่าง ๆ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานร่วมกับผูอ่ื้นทักษะการสรา้ง
ความสมัพนัธ ์รวมถึงทกัษะการแสวงหาความรู ้ทกัษะการคิด ทกัษะการแกปั้ญหาท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัของผูเ้รยีน ผา่นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รยีนท่ีเป็นสมาชิก
ในกลุม่มีการพึง่พาอาศยักนัและรว่มมือกนัในการท ากิจกรรมการเรยีนรูไ้ปสูเ่ปา้หมายรว่มกนั 

การจดัการเรียนการสอนโดยการแบ่งกลุ่มคละผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน  
โดยการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันออกเป็น กลุ่มเล็ก ๆ ในการแลกเปลี่ยน
ความรูภ้ายในกลุ่มมีการท างานรว่มกนั มีการพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั มีความรบัผิดชอบทัง้ส่วน
ตนและส่วนรวม เพื่อใหต้นเองและสมาชิกในกลุ่มประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านวิชาและทักษะทางสังคมและเตรียมความพรอ้มให้ผู้เรียนสามารถ
ด ารงชีวิตในสงัคมประชาธิปไตยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความสขุ ผ่านกระบวนการจดัการ
เรยีนรู ้โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้1) การมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนัในทางบวก 2) การปฏิบตัิสมัพนัธก์นั
อย่างใกลชิ้ดระหว่างการท างานกลุ่ม 3) การตรวจสอบความรบัผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน 4) 
การใชท้กัษะระหวา่งบคุคลและทกัษะการท างานกลุม่ยอ่ย และ 5) กระบวนการกลุม่ท่ีเป็นขัน้ตอน 

การจัดการเรียนรูโ้ดยอาศยัการท างานร่วมกันของผูเ้รียนในลกัษณะของกลุ่มย่อย 
นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธเ์พิ่มมากขึน้ และสรา้งหอ้งเรียนแห่งการแข่งขนัท่ีเขา้ใจความแตกต่างเฉพาะ
บคุคลและเกิดการรว่มมือซึง่กนัและกนั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
และการเรียนรูซ้ึ่งกันและกันใหม้ากท่ีสุด โดยมีขัน้ตอนในกระบวนการจัดการเรียนรู ้ดงันี ้1) ให้
ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมท างานกับเพื่อนในกลุ่มขนาดเล็กเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผูเ้รียนทุกคนมี
ความรูค้วามเขา้ใจในสิ่งท่ีไดร้บัมอบหมายใหท้ าอย่างแทจ้ริง 2) ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมลกัษณะท่ีมีผูแ้พแ้ละผูช้นะเพื่อใหผู้เ้รียนได ้รูว้่าใครมีความสามารถสงูท่ีสดุในเรื่องนัน้ ๆ 
และ 3) ให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการท างานอย่างอิสระตามความถนัด และแนวทางของตนเอง
เพื่อใหไ้ดผ้ลงานท่ีเป็นไปตามเกณฑท่ี์มีการก าหนดและตกลงกนัไวก้่อนลว่งหนา้ 
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การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เป็นวิธีการสอนท่ีผูส้อนจัดผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก  
โดยเนน้ใหผู้เ้รียนท างานรว่มกันเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูข้อ้มลูทางวิชาการ  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาต่าง ๆ ความสามารถในการใชภ้าษาท่ีสอง ความสมัพนัธ์ในการ
ท างานกลุ่ม ทักษะทางสงัคมและการสรา้งการยอมรบักับเพื่อนร่วมชัน้เรียน  ผ่านกระบวนการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยการใหจ้ านวนของสมาชิกภายในกลุม่อาจมี 2 คนหรือมากกว่านัน้ งานท่ีสมาชิก
ภายในกลุ่มไดร้บัมอบหมายอาจมีความแตกต่างกนัไปตามแต่ละบคุคล หรอือาจไดร้บัมอบหมาย
เหมือนกนัทกุคน 

2.5 รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE MODEL 
ADDIE MODEL เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้เหมาะสมท่ีสดุในการน ามาใชใ้นการ

จดัเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบตัิเพื่อใหผู้เ้รียนเกิด Active Learning เพราะ ขัน้ตอนของ ADDIE 
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ Analysis (การวิเคราะห)์ เป็นการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานส าหรบัการ
ออกแบบการเรียนการสอน ระบุปัญหา วินิจฉัยค าตอบ  วิเคราะห์ผูเ้รียนและหาความตอ้งการ
จ าเป็น Design(การออกแบบ) การใชผ้ลลพัธจ์ากขัน้ตอนการวิเคราะหเ์พื่อวางแผนกลยทุธส์  าหรบั
การเรยีนการสอน  Development (การพฒันา) สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละสื่อบทเรยีนรวมทัง้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  Implement (การน าไปใช)้ การน าแผนการจัดการเรียนรูท่ี้
พฒันาขึน้ไปทดลองใช ้และ  Evaluation (การประเมินผล) การวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนรูท่ี้เกิดจากกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนท่ีจัดท าขึน้ (ดนุลดา 
จามจรุ,ี 2561; ณฐักร สงคราม, 2553; Branson, 1978; จินตวีร ์คลา้ยสงัข,์ 2560) 

Peterson (2003) การออกแบบเรียนการสอน ADDIE MODEL เป็นวิธีการท่ีใชก้ัน
อย่างแพรห่ลายในการพัฒนาหลกัสตูร การออกแบบการจดัการเรียนการสอนและการฝึกอบรม 
โดยวิธีนีจ้ะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูผ้่านขัน้ตอนท่ีชดัเจน เป็นประโยชน ์และมีประสิทธิภาพในการ
จดัการเรยีนการสอน ซึง่ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) การวิ เคราะห์ (Analysis) โดยจะต้องวิ เคราะห์ถึ งความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น สามารถบอกไดว้่าเรื่องใดคือสิ่ง ท่ีผูเ้รียนมีความรูม้าก่อนแลว้ และเรื่องใดท่ี
จะตอ้งใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูห้ลงัจากจบหลกัสตูร เป็นตน้ 

2) การออกแบบ (Design) ในกระบวนการนีผู้อ้อกแบบจ าเป็นจะตอ้งก าหนด
วตัถปุระสงค ์จากนัน้จึงออกแบบวิธีการจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
เช่น การเลือกรูปแบบการสอน หรอืสื่อ ท่ีจะท่ีใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3) การพฒันา (Development) ในขัน้นีผู้อ้อกแบบจะน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากขัน้ท่ี 2 มา
ใชใ้นการรา่งแบบจ าลองชิน้งาน ลงมือสรา้งชิน้งาน และประเมินผลชิน้งานเพื่อหาจดุบกพรอ่งอนั
น าไปสูก่ารปรบัปรุงแกไ้ข 

4) การน าไปใช ้(Implementation) เป็นขัน้ท่ีส  าคญัมากส าหรบัผูอ้อกแบบท่ีจะน า
ชิน้งานไปทดลองใชจ้ริง จากนัน้วิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวขอ้จ ากัดเพื่อน ามาแกไ้ขปรบัปรุงใหด้ียิ่งขึน้ 
เน่ืองจากไมมี่ชิน้งานใดท่ีจะมีสทิธิภาพเลยหากไมผ่า่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขปรบัปรุง 

5) การประเมิน (Evaluation) เป็นอีกหนึ่งขัน้ท่ีมีความส าคัญ โดยขัน้ตอนนีไ้ม่
จ าเป็นว่าจะต้องเกิดขึน้ในขั้นสุดท้านเม่ือชิน้งานเสร็จสิน้แล้วเสมอไป แต่สามารถเกิดขึน้ได้
ตลอดเวลาขณะออกแบบและพฒันาชิน้งาน รวมไปถึงขณะน าไปทดลองใช ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงคแ์ละเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

Davis (2013) และ สมจิต (2557) กล่าวว่าการออกแบบเรียนการสอน ADDIE 
MODEL ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ 
(Design) การพัฒ นา (Development) การน า ไป ใช้  ( Implementation) และการป ระ เมิ น 
(Evaluation) โดยกระบวนการนีถื้อเป็นกลยุทธห์นึ่งในการออกแบบหลกัสูตร หรืออาจท าหนา้ท่ี
เป็นพิมพเ์ขียวในการออกแบบงานมอบหมายและกิจกรรมการเรยีนการสอนอ่ืน ๆ 

ขัน้แรกในกระบวนการนี ้คือ การวิเคราะห ์(Analysis) จะเป็นขัน้ท่ีผูส้อนจะวิเคราะห์
ปัญหาการเรยีนการสอน รวมไปถึงระบลุกัษณะของผูเ้รยีน เช่น ตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ิ่งใด มี
การก าหนดวตัถปุระสงคก์ารเรยีนการสอนไวว้่าอย่างไร ขัน้ท่ีสอง คือ การออกแบบ (Design) โดย
ผูส้อนจะก าหนดกลยุทธท่ี์ใชใ้นการสอนผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการ
วัดผล ขั้นตอนถัดมา คือ การพัฒนา (Development) ผู้สอนจะจัดท าเนื ้อหาการเรียนรู ้งาน
มอบหมาย และวิธีวดัผลใหส้อดคลอ้งกับท่ีก าหนดไว ้มีการก าหนดเทคโนโลยีท่ีเลือกมาใชเ้พื่อ
ยกระดบัการเรียนรู ้รวมไปถึงอาจมีการใชส้ตอรี่บอรด์เพื่อใหเ้ห็นภาพมากยิ่งขึน้ ส  าหรบัในขัน้การ
น าไปใช ้(Implementation) จะเป็นขัน้ท่ีผูส้อนทดสอบกลยทุธก์ารสอนท่ีออกแบบไวก้บัผูเ้รยีน สว่น
ในขั้นตอนสุดท้าย การประเมิน (Evaluation) จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การประเมินขณะ
ด าเนินการ และการประเมินในขัน้สดุทา้ย 

รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE MODEL สามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ในการออกแบบการเรยีนการสอนในเรือ่งตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง โดยเฉพาะการออกแบบสื่อการ
เรียนรู ้เช่นชุดกิจกรรมการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียนแบบโปรแกรม ตลอดจนการ
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น าไปใชใ้นการออกแบบการจดัการเรียนการสอนในระดบัมหภาค คือการศึกษาในชุมชนและการ
ออกแบบการเรยีนการสอนในระดบัหอ้งเรยีนเพื่อพฒันาผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  

ทัง้นี ้การออกแบบการเรยีนการสอน ADDIE MODEL นอกเหนือจากจะเป็นหลกัการ
พืน้ฐานในการออกแบบการสอนทั่ว ๆ ไปแลว้ ยงัเป็นรากฐานส าคญัของแบบจ าลองอ่ืน ๆ ท่ีนิยม
ในปัจจุบนั เช่น ระบบการเรียนการสอนของ Kemp (2004) นอกจากนีก้ารออกแบบการเรียนการ
สอนโดยใช ้ADDIE MODEL ยังส่งผลให้การออกแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ตรงกับพืน้ฐาน ความตอ้งการ และเหมาะสมกับผูเ้รียน น าไปสู่การจดักิจกรรมการ
เรยีนการสอนท่ีเหมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องการจดัการเรยีนการสอนและผูเ้รยีน ท่ีท าใหบ้รรลผุล
ทัง้วตัถปุระสงคแ์ละความพงึพอใจของผูเ้รยีน 

ตาราง 6 สงัเคราะหรู์ปแบบการออกแบบการเรยีนการสอน ADDIE MODEL 

รูปแบบการ
จัดการ
เรียนรู้ 
ADDIE 
MODEL 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

ADDIE 
MODEL เป็น
รูปแบบการ
จดัการเรยีนรู ้
ท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุในการ
น ามาใชใ้น
การจดัเรยีน
การสอนท่ี
เนน้การ
ปฏิบตัิเพ่ือให้
ผูเ้รยีนเกิด 
Active 

เป็นหลกัการพืน้ฐาน 
ในการออกแบบ 
ระบบการเรยีน 
การสอนทั่ว ๆ ไป 
โดยมาจากอกัษร 
ตวัแรกของแต ่
ละขัน้ตอนทัง้ 5 
ขัน้ตอน ดงันี ้
1) การวิเคราะห ์
(Analyze)  
2) การออกแบบ 
(Design)  
3) การพฒันา 

พฒันาผลการเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีนและใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูผ้า่น 
ขัน้ตอนท่ีชดัเจน  
เป็นประโยชน ์และมี
ประสิทธิภาพใน 
การจดัการเรยีนการสอน 

การออกแบบการเรยีน 
การสอนตามรูปแบบ 
แอดดี (ADDIE model)  
แบง่ออกเป็น 5 กิจกรรม  
ประกอบดว้ย  
1) การวิเคราะห ์ 
(Analyze) เป็นการวิเคราะห์
ปัญหา 
ในการจดัการเรยีนการสอน 
การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
การศกึษาลกัษณะของ 
ผูเ้รยีนและการวิเคราะห ์
เปา้หมายและจดุประสงค ์

การประเมิน 
ขณะ 
ด า เนิ น การ 
และ 
การประเมิน 
ในขัน้สดุทา้ย 
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รูปแบบการ
จัดการ
เรียนรู้ 
ADDIE 
MODEL 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

Learning (Develop)  
4) การน าไปใช ้ 
เป็นกลยทุธห์นึ่งในการ 
ใชใ้นการออกแบบหลกั 
สตูรการจดัการเรยีนรู ้
หรอือาจท าหนา้ท่ี 
เป็นพมิพเ์ขียวในการ 
ออกแบบงานมอบ 
หมายและกิจกรรม 
การเรยีนการสอน 
อ่ืน ๆ 

การเรยีนรู ้
2) การออกแบบ (Design) 
เป็นการก าหนดเปา้หมาย 
จดุประสงคท่ี์สามารถวดัได ้
การจดัล าดบัเปา้หมาย และ 
จดุประสงคก์ารวางแผน 
การประเมนิผลการเรยีนรู ้
และการพิจารณาวิธีการ 
เรยีนการสอน 
3) การพฒันา (Develop) 
เป็นการสรา้งสื่อหรอื 
กิจกรรมท่ีไดอ้อกแบบไว ้
การทดสอบและการ 
ปรบัปรุงพฒันาสื่อ 
หรอืกิจกรรมการจดัการ 
เรยีนรู ้
4) การน าไปใช ้ 
(Implement) เป็นการ
เผยแพรส่ื่อหรอื 
กิจกรรมการจดัการเรยีน 
การสอนท่ีสรา้งขึน้ การ
สนบัสนนุหรอืให ้
ความช่วยเหลือในการ 
น าสื่อหรอืกิจกรรมท่ีสรา้ง 
ขึน้ไปปรบัใช ้
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รูปแบบการ
จัดการ
เรียนรู้ 
ADDIE 
MODEL 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการจัดการ

เรียนรู้ 
ประเมินผล 

5) การประเมนิผล 
(Evaluate) เป็นการประเมิน
สื่อหรอื 
กิจกรรมท่ีไดจ้ดัท าขึน้ตาม 
จดุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ 
โดยการสรา้งเครือ่งมือ 
ประเมินสื่อ การทดสอบ 
สื่อ และการประเมินหลงั 
การใชส้ื่อหรอืกิจกรรม 
การจดัการเรยีน 
การสอน 

 
รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE MODEL เป็นรูปแบบการจัดการ

เรียนรูท่ี้เหมาะสมท่ีสดุในการน ามาใชใ้นการจดัเรียนการสอนท่ีเนน้การปฏิบตัิเพื่อใหผู้เ้รียนเกิด 
Active Learning  เป็นหลักการพื ้นฐานโดยมีขั้นตอนในการออกแบบการเรียนการสอน ดังนี ้  
1) การวิเคราะห ์(Analyze)  2) การออกแบบ (Design)  3) การพฒันา (Develop) 4) การน าไปใช ้
เป็นกลยุทธห์นึ่งในการใชใ้นการออกแบบหลกัสูตรการจดัการเรียนรูห้รืออาจท าหนา้ท่ีเป็นพิมพ์
เขียวในการออกแบบงานมอบหมายและกิจกรรมการเรยีนการสอนอ่ืน ๆ  เพื่อพฒันาผลการเรยีนรู ้
ของผูเ้รียนและใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูผ้่านขัน้ตอนท่ีชดัเจนเป็นประโยชน์ และมีประสิทธิภาพในการ
จดัการเรียนการสอน  โดยกระบวนการในการจัดการเรียนรูผ้่านการออกแบบการเรียนการสอน
ตามรูปแบบแอดดี (ADDIE model) แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห ์
(Analyze) เป็นการวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม 
การศึกษาลักษณะของผู้เรียนและการวิ เคราะห์เป้าหมายและจุดประสงค์การเรียน รู ้  
2) การออกแบบ (Design) เป็นการก าหนดเป้าหมาย จุดประสงคท่ี์สามารถวดัได ้การจัดล าดบั
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เปา้หมาย และจดุประสงคก์ารวางแผนการประเมินผลการเรยีนรู ้และการพิจารณาวิธีการเรยีนการ
สอน3) การพฒันา (Develop) เป็นการสรา้งสื่อหรือกิจกรรมท่ีไดอ้อกแบบไว ้การทดสอบและการ
ปรบัปรุงพฒันาสื่อหรอืกิจกรรมการจดัการเรยีนรู ้4) การน าไปใช ้(Implement) เป็นการเผยแพรส่ื่อ
หรือกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนท่ีสรา้งขึน้ การสนบัสนนุหรือใหค้วามช่วยเหลือในการน าสื่อ
หรือกิจกรรมท่ีสรา้งขึน้ไปปรบัใช้ และ 5) การประเมินผล (Evaluate) เป็นการประเมินสื่อหรือ
กิจกรรมท่ีไดจ้ดัท าขึน้ตามจดุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยการสรา้งเครื่องมือประเมินสื่อ การทดสอบ
สื่อ และการประเมินหลงัการใชส้ื่อหรอืกิจกรรมการจดัการเรยีนการสอน 

2.6) รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะท้อนความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Reflection of 
Digital Citizenship) 

Mike Ribber (2008) เป็นนกัการศกึษาและครูระดบัชัน้ประถมศึกษาชาวอเมรกิา ท่ี
ออกแบบโมเดลการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งพลเมืองท่ีทนัตอ่โลกดจิิทลัผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 
และสรา้งรูปแบบการจัดการเรียนรูรู้ปแบบการจัดการเรียนรูส้ะท้อนความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
(Reflection of Digital Citizenship) ในการประเมินผูเ้รียนผ่านการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนท่ีเนน้
การเรยีนรูโ้ดยยดึผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและครูเป็นผูส้นบัสนนุการเรยีนรู ้ซึง่ไดอ้อกแบบขัน้ตอนการ
จดัการเรยีนรูไ้ว ้4 ขัน้ ดงันี ้

Stage 1 Awareness (การสรา้งความตระหนกั) ความตระหนกั หมายถึง การท า
ใหผู้เ้รยีนกลายเป็นผูท่ี้มีความรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีเกิดความตระหนกัท่ีเหนือกว่าการรบัรู ้การเขา้ใจ
ความรูห้รอืขอ้มลูพืน้ฐาน   

Stage 2 Guided Practice (น าสูก่ารปฏิบตัิ) เม่ือผูเ้รยีนเกิดความตระหนกัในขัน้
แรกต่อมาตอ้งสรา้งกิจกรรมเพื่อสรา้งความตระหนกั โดยครูท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้สนอแนะแนวทางตาม
ความต้องการของผู้เรียน เพื่อสรา้งโอกาสในการใช้เทคโนโลยีภายใต้ค  าแนะน าเรื่องการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม แก่ผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้และส ารวจ
ขอ้มูลต่าง ๆ ดว้ยตนเอง ในระหว่างนั้นผูเ้รียนอาจเกิดความผิดพลาดและตอ้งการผูท่ี้จะมาให้
ค  าแนะน าครูควรเป็นผูใ้หค้  าแนะน าแก่ผูเ้รียน ดงันัน้ในโรงเรียนจึงเป็นสถานท่ีท่ีกลายเป็นแหล่ง
สรา้งการเรยีนรูเ้รือ่งการใชเ้ทคโนโลยีแก่ผูเ้รยีนในทกุ ๆ วนั  

Stage 3  Modeling and Demonstration (สร้างรูปแบบและสาธิต) ค รูต้อง
วางแผนเรื่องเวลาของการใชเ้ทคโนโลยีโดยเน้นให้ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเม่ืออยู่
โรงเรียน บ้าน หรือสังคม ผู้เรียนต้องมีการใช้เทคโนโลยีบนพืน้ฐานของพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองท่ีดีใหก้ลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนั กิจกรรมของกความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทลั 
และบทสนทนาระหว่างครูและนกัเรยีนจะช่วยสอนเรื่องความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั การท่ีครูจะ
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สรา้งตน้แบบของพลเมืองดีในยคุดิจิตอลใหเ้ป็นตวัอย่างแก่ผูเ้รียนจะท าใหผู้เ้รยีนเริ่มจากการเห็น
ตน้แบบจรงิ เกิดความเขา้ใจและสามารถสรา้งรูปแบบความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลัของตนเองได้
โดยครูเป็นผูแ้นะน าและสรา้งตน้แบบ 

Stage 4 Feedback Analysis (การวิเคราะหผ์ลลพัธ์) โรงเรียนควรจะเป็นท่ีครู
และนกัเรยีนสามารถพดูคยุและอภิปรายเรือ่งการใชเ้ทคโนโลยีหรอืจะใชเ้ทคโนโลยีใหเ้หมาะสมได้
อย่างไรโดยควรจะท าใหโ้รงเรียนกลายเป็นแหล่งความรูใ้นเรื่องการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองท่ีดีในยคุดิจิทลั และบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งในการเรยีนรูเ้ช่นผูอ้  านวยการ ครู 
ปกครองและผูท่ี้มีสว่นสนบัสนนุการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน สว่นประชมุหารอือภิปรายเรื่องผลของการใช้
เทคโนโลยีหรือวิธีท่ีจะท าใหผู้เ้รียนเกิดความเป็นพลเมืองดีในยุคดิจิทัล (Ribble, M., & Bailey, 
G.,2008) 

ตาราง 7 รูปแบบการจดัการเรยีนรูส้ะทอ้นความเป็นพลเมืองดจิิทลั (Reflection of Digital 
Citizenship) 

รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 
Reflection of 

Digital 
Citizenship 

 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเมินผล 

รูปแบบการเรยีน
การสอนถกู
ออกแบบโดย 
Mike Ribber 
(2008)  
นกัการศกึษา
และ 
ครูระดบัชัน้
ประถมศกึษา
ชาวอเมรกิา ท่ี

ผูเ้รยีนมี
คณุลกัษณะของ
พลเมืองดจิิทลัท่ี
กา้วทนัโลกผา่น
การจดักิจกรรม
การเรยีนการ
สอนในระดบั
ประถมศกึษา 

เพื่อสรา้งพลเมือง
ท่ีทนัตอ่โลก
ดิจิทลัผูเ้รยีน
ระดบัชัน้
ประถมศกึษา 

ขัน้ตอนการจดัการ
เรยีนรูไ้ว ้4 ขัน้ 
ดงันีS้tage 1 
Awareness (การ
สรา้งความ
ตระหนกั)  
Stage 2 Guided 
Practice (น าสู่
การปฏิบตัิ)  
Stage 3 

การประเมนิ
ผูเ้รยีนเป็น
รายบคุคลและ
ประเมิน
พฤตกิรรมของ
ผูเ้รยีน 
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รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 
Reflection of 

Digital 
Citizenship 

 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเมินผล 

ออกแบบโมเดล
การเรยีนการ
สอนเพื่อสรา้ง
พลเมืองท่ีทนัตอ่
โลกดจิิทลัผูเ้รยีน
ระดบัชัน้
ประถมศกึษา 

Modeling and 
Demonstration 
(สรา้งรูปแบบและ
สาธิต)  
Stage 4 
Feedback 
Analysis (การ
วิเคราะหผ์ลลพัธ)์  
เม่ือผูส้อนมีการใช้
กระบวนการ
จดัการเรยีนการ
สอนแตล่ะขัน้ตอน
ครบรอบแลว้
สามารถใชไ้ดโ้ดย
การหมนุเป็นวงจร
อีกครัง้อยา่งไม่มีท่ี
สิน้สดุ จนกวา่
ผลลพัธท่ี์ไดจ้ะตรง
ตามเปา้หมาย 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู ้Reflection of Digital Citizenship ถูกออกแบบโดย Mike 
Ribber (2008) นกัการศกึษาและครูระดบัชัน้ประถมศกึษาชาวอเมรกิา ที่ออกแบบโมเดลการเรยีน
การสอนเพื่อสรา้งพลเมืองท่ีทนัตอ่โลกดิจิทลัผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา บนพืน้ฐานของการสรา้ง
ใหผู้เ้รียนมีคณุลกัษณะของพลเมืองดิจิทลัท่ีกา้วทนัโลกผ่านการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใน
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ระดับประถมศึกษา  เพื่อสรา้งพลเมืองท่ีทันต่อโลกดิจิทัลผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา ผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู ้4 ขัน้ ดงันี ้ Stage 1 Awareness (การสรา้งความตระหนัก)  Stage 2 
Guided Practice (น าสู่การปฏิบตัิ) Stage 3 Modeling and Demonstration (สรา้งรูปแบบและ
สาธิต)  และ Stage 4 Feedback Analysis (การวิเคราะหผ์ลลพัธ)์ เมื่อผูส้อนมีการใชก้ระบวนการ
จดัการเรยีนการสอนแตล่ะขัน้ตอนครบรอบแลว้สามารถใชไ้ดโ้ดยการหมนุเป็นวงจรอีกครัง้อยา่งไม่
มีท่ีสิน้สดุ จนกวา่ผลลพัธท่ี์ไดจ้ะตรงตามเปา้หมาย 

2.7) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching) 
Badrul H. Khan. (2560) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน ์หรืออีเลิรน์นิ่ง (e-Learning) คือ นวตักรรมท่ีเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกส าหรบัผูเ้รียน มีการ
ออกแบบท่ีดี  ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการออกแบบให้มี ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและมี
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท่ี้เอือ้ใหก้บัผูเ้รยีนทกุคนสามารถท่ีจะเรยีนรูไ้ดท้กุสถานท่ี ทกุเวลา โดย
ใชท้รพัยากรประเภทตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในรูปของเทคโนโลยีดิจิทลัตา่ง ๆ ท่ีมีการออกแบบสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเอือ้และเปิดกว้างส าหรบัผู้เรียน ค าจ ากัดความของการเรียนข้างต้น ท าให้เกิดค าถามถึง
คณุลกัษณะต่าง ๆ ของวิธีการเรียน และเทคโนโลยีสามารถใชส้รา้งสรรคก์ารเรียนท่ีเหมาะสมใน
สภาพแวดลอ้มท่ีแพรก่ระจายความรู ้ทัง้นีว้ิชยั วงษ์ใหญ่ และมารุต พฒัผล (2563) ยงัไดเ้พิ่มเติม
ในส่วนของความหมายท่ีคลา้ยคลึงกัน คือ การจัดการเรียนรูแ้บบออนไลน์ เป็นการเรียนรูใ้น
รูปแบบดิจิทลั โดยผูเ้รียนมีเป้าหมายในการเรียนรู ้ออกแบบการเรียนรูผ้่านเทคโนโลยีดิจิทลัของ
ตนเองใช ้Keyword เป็นค าสืบคน้แสวงหาความรูจ้ากแหล่งการเรียนรูอ้อนไลน ์และดึง keyword 
ออกมาวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์เกิดเป็นแนวคิดและน าไปสู่การท าโครงงานสรา้งสรรคน์วตักรรมท่ี
เป็นประโยชนต์อ่ตนเอง ครอบครวั ชมุชน สงัคม โดยผูส้อนมีบทบาทในการโคช้ผา่นการสรา้งความ
ยดึมั่นผกูพนัในการเรยีนรู ้(Engage) การเสรมิพลงัการเรยีนรู ้(Empower) และความกระตือรอืรน้
ในการเรยีนรู ้(Enlivan) 

ทั้งนีย้ังมีนักวิชาการอย่าง Clark, R. C. & Mayer, R.E.  (2003) ไดใ้ห้ความหมาย
ของ e-Learning ท่ีเน้นว่าเป็นการเรียนการสอนท่ีใช้คอมพิวเตอร ์โดยใช้ซีดีรอม อินเทอรเ์น็ต 
อินทราเน็ต เป็นช่องทางในการถ่ายทอด ซึง่มีคณุลกัษณะส าคญั คือ บทเรยีนมีเนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บั
จดุประสงคท์างการเรยีน โดยใชต้วัอยา่งหรอืแบบฝึกหดัเพ่ือช่วยท าใหเ้กิดการเรยีนรู ้อีกทัง้มีการใช้
สื่อสารสอนเป็นมลัติมีเดีย เพื่อน าเสนอเนือ้หาและเป็นการสรา้งความรูแ้ละทกัษะใหม่ใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
หรือเพิ่มความสามารถใหแ้ก่องคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายของผูเ้รียนหรือองคก์รท่ีตอ้งการ 
(ชนินทร ์ ตัง้พานทอง, 2560).  ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของปัทมา นพรตัน ์(2548) ซึ่งกล่าวว่า  
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e-Learning เป็นการศึกษาเรียนรูผ้่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต (Internet) ดว้ยตัวเอง ผูเ้รียนจะได้
เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนือ้หาของบทเรียน ประกอบดว้ย ขอ้ความ 
รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมัลติมีเดียอ่ืน ๆ โดยผูเ้รียน ผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน เรียนทุกคน 
สามารถติดต่อ ปรกึษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันไดเ้ช่นเดียวกับการเรียนในชัน้เรียน
ตามปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารท่ีทันสมัย เช่น E-mail, Web-board, Chat และ 
Social Network การเรียนรูแ้บบออนไลนจ์ึงเป็นการเรียนส าหรบัทุกคน เรียนไดทุ้กเวลา และทุก
สถานท่ี โดยการจดัการเรยีนรูแ้บบออนไลนมี์วตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีช่วย
ให้ผูส้อน ผูเ้รียน และเนือ้หาไม่จ าเป็นตอ้งอยู่สถานท่ีเดียวกัน ผูส้อนและผูเ้รียนมีอิสระในการ
จดัการเรยีนรูข้องตนเองทัง้ในดา้นเวลาและสถานท่ี (Badrul H. Khan, 2560) 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบมโนทศันข์องอีเลริน์น่ิง 

ทัง้นีก้ารจดัการเรียนการสอนแบบออนไลนมี์ปัจจยัในการสรา้งสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรูเ้สมือนจริงท่ีมีความหมายมีความสมัพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 8 
กลุม่ตามท่ี Badrul H. Khan. (2560) กลา่วไว ้ดงันี ้
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1. สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาถูกจัดเป็นกลุ่มท่ี มีความเก่ียวโยงกับ
สภาพปัญหาทัง้จากการบรหิาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบรกิารนกัศกึษาท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัอีเลิร ์
นนิ่ง 

2. การจัดการ การจัดการด้านอีเลิรน์นิ่งจะท าหน้าท่ีในการดูแล บ ารุงรกัษา
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้ละการสง่ตอ่ขอ้มลู 

3. เทคโนโลยี เทคโนโลยีถูกจัดเพื่ออ านวยความสะดวกหรือตรวจสอบสภาพ
ปัญหาของโครงสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรียนรูท้างเทคโนโลยี ซึ่งในท่ีนีจ้ะรวมถึงการวางแผน 
ฮารด์แวรแ์ละซอรฟ์แวร ์

4. ศาสตรก์ารสอน ศาสตรก์ารสอนถูกจดัอยู่ทัง้ดา้นการสอนและการเรียนรู ้ใน
กลุม่นีจ้ะถกูจดัอยู่ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหเ์นือ้หา การวิเคราะหผ์ูเ้รยีน การวิเคราะห์
เปา้หมาย การวิเคราะหเ์ครือ่งมือ การวิเคราะหว์ิธีการ องคก์รและกลยทุธก์ารเรยีนรู ้

5. จริยธรรม การพิจารณาทางดา้นจริยธรรมของอีเลิรน์นิ่งมีความเก่ียวโยงกับ
อิทธิพลทางสงัคมและการเมือง ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อคติ ความหลากหลายทาง
ภมูิศาสตร ์ความหลากหลายของผูเ้รยีน การแบง่ดจิิทลั มารยาทและประเด็นทางกฎหมาย 

6. การออกแบบส่วนประสาน การออกแบบส่วนประสานมีความเก่ียวโยงกับ
รูปลักษณ์โดยรวมแลความรูส้ึกในการใช้งานอีเลิรน์นิ่ ง การออกแบบส่วนต่อประสานจะ
ประกอบดว้ยการออกแบบในส่วนของความเช่ือมต่อในแต่ละหนา้และการออกแบบเว็บไซต ์การ
ออกแบบเนือ้หา การน าทาง การเขา้ถึงและการทดสอบ 

7. การสนบัสนนุทางดา้นทรพัยากร การสนบัสนนุทางดา้นทรพัยากรจะถกูจดัอยู่
ในด้านการสนับสนุนออนไลน์และทรัพยากรท่ีจ าเป็นเพื่ อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูอ้ย่างมี
ความหมาย 

8. การประเมินผล การประเมินผลของอีเลิรน์นิ่งรวมถึงการประเมินทัง้ของผูเ้รยีน
และการประเมินผลของสภาพแวดลอ้มดา้นการสอนและการเรยีนรู ้

ถนอมพร  เลาหจรสัแสง (2545) ไดส้รุปการน ารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลนห์รอื  e-Learning มาใชใ้นการเรยีนการสอน มี 3 ลกัษณะ คือ 

ลักษณะที ่1 เป็นส่ือเสริม (Supplementary) 
เป็น e-Learning ในลกัษณะท่ีไม่ไดถู้กใชเ้ป็นสื่อหลกัในการเรียนการสอน 

นอกจากเนือ้หาท่ีปรากฏในลกัษณะออนไลนแ์ลว้ ผูเ้รียนยังสามารถศึกษาเนือ้หาเดียวกันนีใ้น
ลกัษณะอ่ืน ๆ ได ้เช่น เอกสารประกอบการสอน วิดีทศัน ์ฯลฯ ซึ่งการใช้ e-Learning ในลกัษณะนี้
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เท่ากบัว่าผูส้อนเพียงตอ้งการจดัหาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งใหก้บัผูเ้รยีนในการเขา้ถึงเนือ้หา เพื่อ
เพิ่มประสบการณ ์และความรูเ้พิ่มเตมิใหแ้ก่ผูเ้รยีนเท่านัน้ 

ลักษณะที ่2 เป็นส่ือเตมิ (Complementary) 
การน า e-Learning ไปใช้ในลักษณะเพิ่มเติมจากวิธีการเรียนการสอนใน

ลักษณะอ่ืน ๆ เช่น นอกจากการบรรยายในห้องเรียนแลว้ ผูส้อนยังออกแบบเนือ้หาให้ผู้เรียน
สามารถเขา้ศกึษาเนือ้หาเพิ่มเติมจาก e-Learning ได ้ในประเทศไทยหากสถาบนัใดตอ้งการท่ีจะ
ลงทนุในการน า e-Learning ไปใชก้บัการเรยีนการสอนปกติควรตัง้วตัถปุระสงคใ์นลกัษณะของสื่อ
เติม (Complement) มากกว่าแค่เป็นส่วนเสริม (Supplementary) เช่น ผู้สอนจะตอ้งให้ผูเ้รียน
ศกึษาเนือ้หาจาก e-learning เพื่อวตัถปุระสงคใ์ด วตัถปุระสงคห์นึ่ง เป็นตน้ ทัง้นีเ้พื่อใหเ้หมาะสม
กับลกัษณะของผูเ้รียนในประเทศไทยซึ่งยงัตอ้งการค าแนะน าจากครูผูส้อน รวมทัง้การท่ีผูเ้รียน
สว่นใหญ่ยงัขาดการปลกูฝังใหมี้ความใฝ่รูโ้ดยธรรมชาติ   

ลักษณะที ่3 เป็นส่ือหลัก (Comprehensive Replacement) 
การน า e-Learning ไปใชใ้นลกัษณะแทนท่ีการบรรยายในหอ้งเรียน ผูเ้รียน

ตอ้งศึกษาเนือ้หาออนไลนท์ั้งหมด ในปัจจุบนั e-Learning ส่วนใหญ่จะไดร้บัการพัฒนาขึน้เพื่อ
วตัถปุระสงคใ์นการใชเ้ป็นสื่อหลกัส าหรบัแทนครูในการสอนทางไกล ดว้ยแนวคิดท่ีว่า มลัติมีเดีย 
สามารถช่วยในการถ่ายทอดเนือ้หาไดใ้กลเ้คียงกบัการสอนจรงิของครูผูส้อนไดโ้ดยสมบรูณ ์

การวัดและประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online 
Teaching)    

การวดัและเมินการจดัการเรียนการสอนออนไลนต์อ้งมีการวดัและประเมิน
เป็นระยะ ตอ้งมีการวดัและประเมินก่อนเรยีนและหลงัเรียน รวมถึงการมอบหมายงานผ่านการท า
โดยใชเ้ทคโนโลยี อินเตอรเ์น็ตและสื่อต่างๆในการคน้ควา้หาขอ้มลู จดัท าผลงานและการน าเสนอ  
(Soward, S. W.,1997; Potter., D. J.  ,1998;ณฏัฐภรณ ์หลาวทอง,2563).   มีรายละเอียดดงันี ้ 

1.ผู้สอนและผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนการปรับคะแนนส าหรับการ
ประเมินผลการเรียนรูจ้ากแต่เดิมเนน้ การประเมินผลจากการสอบ final test เปลี่ยนเป็นการให้
น า้หนกัในการท างานท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นระยะ ซึ่งสิ่งเหล่านีผู้เ้รียนและผูส้อนตอ้งเขา้ใจตรงกนั
ใหช้ดัเจน       

2.การวดัประเมินผลระหว่างเรยีนเป็นระยะนีอ้าจจะก าหนดขอบเขตงาน
ครา่ว ๆ วา่นิสติตอ้งสง่งานขัน้ต  ่าก่ีชิน้งาน ไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ทกุงาน รวมถึงการก าหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนแตล่ะงานใหร้บัทราบรวมกนั        
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3.อาจใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น google form, microsoft forms, 
quizizz, socrative, kahoot, online application อ่ืน ๆ รูปแบบการวดัเป็นไดท้ัง้ multiple-choice 
question, short answer หวัใจส าคญัอยูท่ี่การให ้feedback เพื่อพฒันาผูเ้รยีน   

4.การวดัประเมินผลระหวา่งเรยีนจะมีการมอบหมายงานเป็นระยะ พรอ้ม
ทั้งให้ขอ้มูล feedback เพื่อน าไปสู่การพัฒนาแก้ไขงานให้ดียิ่งขึน้ต่อไปได ้ซึ่งผูเ้รียนบางส่วน
ภายหลงัจากท่ีแกไ้ขงานแลว้ อาจจะสง่ฉบบัท่ีดีท่ีสุดใหค้รูผูส้อน ซึง่อาจจะตอ้งมีการก าหนดกติกา 
ว่าจะแกไ้ขงานไดก่ี้ครัง้ ซึง่การตรวจและการใหบ้นัทึกการสะทอ้นหลงัเรยีนทกุครัง้  เป็นสิ่งท่ีตอ้งใช้
เวลามากนอกเหนือจากการสอน    

5. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู ้(Learning 
Outcome: LO) กบัรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนทัง้แบบการสอนแบบออนไลนท่ี์เป็นแบบการมี
ปฏิสัมพันธ์ในระยะเวลาเดียวกัน (Synchronous learning) และต่างเวลากัน (Asynchronous 
Learning) รวมถึงการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ (Face to Face, On Site) หรือการสอนแบบ
ผสมผสาน (Blended Learning, Hybrid Learning) เพื่อใชใ้นการออกแบบการวัดและประเมิน
การเรยีนรูใ้หมี้ความสอดคลอ้งกนั      

6. ชีแ้จงการสรา้งข้อตกลงร่วมกันกับนิสิตเก่ียวกับผลลัพธ์การเรียนรู ้
วิธีการจดัการเรยีนการสอน สื่อ แหล่งการเรยีนรู ้แพลตฟอรม์การเรยีนรู ้ระยะเวลา วิธีการวดัและ
ประเมินผล เกณฑก์ารใหค้ะแนน ช่องทางการสง่งาน ความซื่อสตัยท์างวิชาการ เพื่อปรบัใหเ้หมาะ
กับความพรอ้มของอุปกรณก์ารเรียน การเดินทาง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ทัง้จากผูส้อนและ
ผูเ้รยีน       

7.ออกแบบประเมินท่ีใหค้วามส าคญักับการพัฒนาผูเ้รียน (Formative 
Assessment) พยายามสรา้งโอกาสใหผู้เ้รียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การมีปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
นิสิตกบันิสิต อาจารยก์บันิสิต รวมไปถึงการใหข้อ้มลูยอ้นกลบัหรือสารสนเทศในการพฒันานิสิต
เพื่อน าไปถึงผลลพัธก์ารเรยีนรู ้สมรรถนะ หรอืคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคท่ี์ก าหนดเป็นเปา้หมายใน
การประเมินตดัสินผล (Summative Assessment) 8. ประเมินการเขา้ชัน้เรียนในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลนอ์าจเปลี่ยนไปเป็นการศกึษาบทเรยีนจากคลิปวิดีโอทัง้ท่ีคณาจารยผ์ลิตเอง
หรือเป็นคลิปสาธารณะท่ีมีมาตรฐานน่าเช่ือถือ ร่วมกับการท าแบบฝึกหัด การท าแบบทดสอบ 
รวมถึงการน าขอ้ความรูม้าแลกเปลี่ยนอภิปรายบทเรียนรว่มกนั เพื่อประเมินความเขา้ใจของนิสิต
จากบทเรยีนล่วงหนา้ ซึง่เป็นการตรวจสอบการมีส่วนรว่มในการเรยีนมากกว่าการนบัแตม้คะแนน
จากความถกูตอ้งจากการท าแบบฝึกหดัหรอืการท าแบบทดสอบ     
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9.มอบหมายงานทัง้ท่ีเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม ควรมีค าชีแ้จงลกัษณะ
งาน ขัน้ตอนการด าเนินงาน น า้หนกัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน และระยะเวลาในการส่งงานให้
ชดัเจน โดยก าหนดการส่งงานไดห้ลายช่องทางตามความเหมาะสม ไม่ควรมอบหมายภาระงานท่ี
มากเกินไป หรือการมอบหมายงานโดยไม่มีแผนการใหข้อ้มูลป้อนกลบั รวมถึงกระตุน้ใหผู้เ้รียน
ระบุแหล่งอา้งอิงในการศึกษาคน้ควา้ในการท างาน นอกจากนีย้งัมีช่องทางส าหรบัการใหค้วาม
ช่วยเหลือใหค้  าปรกึษาแก่นิสติใหเ้หมาะสม    

10.เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดต้ั้งเป้าหมายการเรียนรู ้สรา้งสรรค ์คน้ควา้ 
พฒันาการเรยีนรูข้องตนเอง ใหค้ณุคา่ของการแสวงหาความรู ้การพฒันาสมรรถนะการเรยีนรูข้อง
ตนตามศกัยภาพมากกว่าการไดม้าซึง่เกรดหรอืคะแนนเป็นท่ีตัง้ โดยการจดัการเรยีนการสอน และ
การวดัและประเมินการเรียนรูใ้นแต่ละวิชายึดหลกัท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วม ความ
ยตุิธรรม ความโปรง่ใส และความซื่อสตัยท์างวิชาการ 

ตาราง 8 การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching) 

รูปแบบการ
เรียนการสอน
แบบออนไลน ์
(e-Learning) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเมินผล 

การเรยีนการสอน
ท่ีใชค้อมพวิเตอร ์
โดยใชซ้ีดีรอม 
อินเทอรเ์น็ต 
อินทราเน็ต เป็น
ช่องทางในการ
ถ่ายทอด ซึง่มี
คณุลกัษณะ
ส าคญั คือ 
บทเรยีนมีเนือ้หา
ท่ีสมัพนัธก์บั
จดุประสงค์

นวตักรรมท่ีเขา้ถึง
ไดโ้ดยสะดวก
ส าหรบัผูเ้รยีน มี
การออกแบบท่ีดี 
ยดึผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลาง มีการ
ออกแบบใหมี้
ปฏิสมัพนัธก์บั
ผูเ้รยีนและมี
สภาพแวดลอ้มใน
การเรยีนรูท่ี้เอือ้
ใหก้บัผูเ้รยีนทกุ

เป็นรูปแบบการ
เรยีนการสอนท่ี
ช่วยใหผู้ส้อน 
ผูเ้รยีน และ
เนือ้หาไม่
จ าเป็นตอ้งอยู่
สถานท่ีเดียวกนั 
ผูส้อนและผูเ้รยีน
มีอิสระในการ
จดัการเรยีนรูข้อง
ตนเองทัง้ในดา้น
เวลาและสถานท่ี  

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีน
ตาม
ความสามารถ
และความสนใจ
ของตน โดย
เนือ้หาของ
บทเรยีน 
ประกอบดว้ย 
ขอ้ความ รูปภาพ 
เสียง วิดีโอ และ
มลัติมีเดียอ่ืน ๆ 
โดยผูเ้รยีน ผูส้อน 

การวดัและเมิน
การจดัการเรยีน

การสอน
ออนไลนต์อ้งมี
การวดัและ
ประเมินเป็น

ระยะ ตอ้งมีการ
วดัและประเมนิ
ก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีน รวมถึง
การมอบหมาย
งานผา่นการท า
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รูปแบบการ
เรียนการสอน
แบบออนไลน ์
(e-Learning) 

องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
หลักการ วัตถุประสงค ์ กระบวนการ

จัดการเรียนรู้ 
ประเมินผล 

ทางการเรยีน 
โดยใชต้วัอยา่ง
หรอืแบบฝึกหดั
เพื่อช่วยท าใหเ้กิด
การเรยีนรู ้อีกทัง้
มีการใชส้ื่อสาร
สอนเป็น
มลัติมีเดีย เพ่ือ
น าเสนอเนือ้หา
และเป็นการสรา้ง
ความรูแ้ละทกัษะ
ใหมใ่หแ้ก่ผูเ้รยีน 
หรอืเพิ่ม
ความสามารถ
ใหแ้ก่องคก์ร ซึง่
สอดคลอ้งกบั
เปา้หมายของ
ผูเ้รยีนหรอืองคก์ร
ท่ีตอ้งการ 

คนสามารถท่ีจะ
เรยีนรูไ้ดท้กุ
สถานท่ี ทกุเวลา 
โดยใชท้รพัยากร
ประเภทตา่ง ๆ ท่ี
อยูใ่นรูปของ
เทคโนโลยีดิจิทลั
ตา่ง ๆ 

 และเพ่ือนรว่มชัน้
เรยีน เรยีนทกุคน 
สามารถตดิตอ่ 
ปรกึษา 
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ระหวา่ง
กนัได้
เช่นเดียวกบัการ
เรยีนในชัน้เรยีน
ตามปกต ิโดย
อาศยัเครือ่งมือ
การตดิตอ่สื่อสาร
ท่ีทนัสมยั เชน่ E-
mail, Web-
board, Chat 
และ Social 
Network การ
เรยีนรูแ้บบ
ออนไลนจ์งึเป็น
การเรยีนส าหรบั
ทกุคน เรยีนได้
ทกุเวลา และทกุ
สถานท่ี 

โดยใช้
เทคโนโลยี 

อินเตอรเ์น็ตและ
สื่อตา่งๆในการ
คน้ควา้หาขอ้มลู 
จดัท าผลงาน

และการน าเสนอ   
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รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (e-Learning) เป็นการเรียนการสอนท่ีใช้
คอมพิวเตอร ์โดยใชซ้ีดีรอม อินเทอรเ์น็ต อินทราเน็ต เป็นช่องทางในการถ่ายทอด ซึง่มีคณุลกัษณะ
ส าคญั คือ บทเรยีนมีเนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัจดุประสงคท์างการเรียน โดยใชต้วัอย่างหรือแบบฝึกหดั
เพื่อช่วยท าใหเ้กิดการเรยีนรู ้อีกทัง้มีการใชส้ื่อสารสอนเป็นมลัติมีเดีย เพื่อน าเสนอเนือ้หาและเป็น
การสรา้งความรูแ้ละทกัษะใหม่ใหแ้ก่ผูเ้รยีน หรอืเพิ่มความสามารถใหแ้ก่องคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของผูเ้รียนหรือองคก์รท่ีตอ้งการ  ภายใตห้ลกัการท่ีใชน้วตักรรมท่ีเขา้ถึงได้โดยสะดวก
ส าหรบัผูเ้รียน มีการออกแบบท่ีดี ยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง มีการออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผูเ้รยีนและมีสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท่ี้เอือ้ใหก้บัผูเ้รยีนทกุคนสามารถท่ีจะเรยีนรูไ้ดท้กุสถานท่ี 
ทกุเวลา โดยใชท้รพัยากรประเภทตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในรูปของเทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผูส้อน ผูเ้รียน และเนือ้หาไม่จ าเป็นตอ้งอยู่สถานท่ี
เดียวกัน ผู้สอนและผู้เรียนมีอิสระในการจัดการเรียนรูข้องตนเองทั้งในดา้นเวลาและสถานท่ี   
ผา่นกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนตามความสามารถและความสนใจของตน โดย
เนือ้หาของบทเรียน ประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และมลัติมีเดียอ่ืน ๆ โดยผูเ้รียน 
ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน เรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ระหว่างกันไดเ้ช่นเดียวกับการเรียนในชัน้เรียนตามปกติ โดยอาศยัเครื่องมือการติดต่อสื่อสารท่ี
ทนัสมยั เช่น E-mail, Web-board, Chat และ Social Network การเรยีนรูแ้บบออนไลนจ์งึเป็นการ
เรียนส าหรบัทุกคน เรียนไดทุ้กเวลา และทุกสถานท่ี การวดัและประเมินการจดัการเรียนการสอน
แบบออนไลน ์(Online Teaching) การวดัและเมินการจดัการเรียนการสอนออนไลนต์อ้งมีการวดั
และประเมินเป็นระยะ ตอ้งมีการวดัและประเมินก่อนเรยีนและหลงัเรยีน รวมถึงการมอบหมายงาน
ผ่านการท าโดยใชเ้ทคโนโลยี อินเตอรเ์น็ตและสื่อต่าง ๆ ในการคน้ควา้หาขอ้มลู จดัท าผลงานและ
การน าเสนอ      

3. แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างความเป็นพลเมืองในยุคดจิทิลั     
3.1 การวิเคราะหส์อดคล้องของแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ

สร้างความเป็นพลเมืองในยุคดจิทิลั 
จากการวิเคราะหป์รชัญาทางการศกึษาพิพฒันาการนิยม Progressivism ทฤษฎีการ

เรยีนรู ้Constructivism ทฤษฎีตวัย ู(U Theory) รูป แบ บ ก ารจั ด ก า ร เรีย น รู ้แ บ บ ร่ว ม มื อ 
(Cooperative Learning) รูปแบบการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE MODELและรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ้Reflection of Digital Citizenship น าไปออกแบบการเรียนการสอนเพื่อให้
ผูเ้รยีนเกิดคณุลกัษณะดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤติกรรมบง่ชีค้ือ การมีความรูแ้ละทกัษะใน
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การใชเ้ทคโนโลยี มีเจตคติท่ีดี เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนดและมี
คณุลกัษณะดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤติกรรมบง่ชีค้ือ มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและเขา้
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อสังคม ผูว้ิจัยไดส้รา้ง รูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นคือ 
“TDCDE” Model  หรือ โมเดลการสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล  เป็น
โมเดลท่ีมี 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้ท่ี 1 กระตุน้ความคิด  (Thought Provoking) ขัน้ท่ี  2 สาธิตตวัอย่าง 
(Demonstration Sample)ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง (Create by yourself) ขัน้ท่ี 4 สรา้งชิน้งานผ่าน
การเรียนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด (Digital Learning intelligent tasks) และขัน้ท่ี 5 
ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work piece) โดยกระบวนการ “TDCDE” นี ้สามารถหมุนไปได้
เรื่อย ๆ และยิ่งหมนุไปครบกระบวนการหลายรอบเท่าไหร ่ก็จะยิ่งเพิ่มพฤติกรรมดา้นทกัษะการใช้
เทคโนโลยีและดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัท่ีดีผูอ่ื้นซึง่เปนคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดีในยคุดิจิทลั 
(Digital Citizenship) มากขึน้เท่านัน้ เม่ือพบเจอจดุท่ีตอ้งปรบัปรุงและพฒันาก็สามารถยอ้นกลบั
ไปท่ีขัน้ 5 ในการสรา้งความรูเ้พิ่มไดเ้สมออยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ  

ตาราง 9 แสดงความสอดคลอ้งของแนวทางการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งความ
เป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั 

นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 

กระทรวงศกึษาธิกา
ร (2552)  
 
ทิศนา แขมณี 
(2550) 
 
Blevins, B. (2013) 
 
Mike Ribber 
(2008) 

1.จากทฤษฎีการ
เช่ือมโยงความรู ้
(Connectivism)เช่ือ
วา่ผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ 
2.แนวคดิทฤษฎีตวั
ย ูขัน้การรูข้อ้มลู
แบบเก่า 
(Downloading) 
เป็นขัน้การเรยีนรู ้

เป็นขัน้ท่ีครูเริม่
มีการเตรยีม
ความพรอ้ม
ดา้นความรูแ้ก่
ผูเ้รยีน โดยการ
ใหผู้เ้รยีนเรยีน
เก่ียวกบัความรู้
ในเรือ่งนัน้เพ่ือ
ใชเ้ป็นพืน้ฐาน
ในการเรยีนการ

ขั้นที ่1 กระตุ้น
ความคดิ  
(Thought 
Provoking) 

-มีความรูแ้ละ
ทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลยี 
-มีเจตคตท่ีิดี
ตอ่การใช้
เทคโนโลยี                
-เขา้ถึงสื่อ
ดิจิทลัอยา่ง
ปลอดถยั
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นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 

 
 
Scharmer, C. O. 
(2007) 

ขอ้มลูหรอืความรู ้
เดิมท่ีเคยประสบพบ
เจอจาก
ประสบการณ ์ 
ขัน้การมองเห็น 
(Seeing) เป็นขัน้
สงัเกตเพ่ือแยกแยะ
ขอ้เท็จจรงิเปิดจิต
และความคิดให้
กวา้งเพื่อใหม้องเห็น
ความจรงิอย่างถ่ี
ถว้นไม่ดว่นตดัสินใจ 
โดยน าความรูม้าใช้
คือ ใชค้  าถามเพื่อให้
เขา้ใจง่ายขึน้ เขา้ไป
มีสว่นรว่ม ตอ้งมี
การเช่ือมโยงขอ้มลู
อยา่ดว่นตดัสินและ
ใชก้ารสนทนาเพื่อ
น าเขา้สูก่ารเห็น
รว่มกนั 
3. น าแนวคิดของ 
Mike Ribble ใน 
Stage 1 
Awareness (การ
สรา้งความ

สอนตอ่ไป ซึง่
ขัน้ความรูท้ั่วไป
นัน้นอกจาก
ความรูใ้นดา้น
เนือ้หาท่ีจะ
เรยีนแลว้ตอ้งมี
ความรูเ้รือ่งการ
ใชอ้ินเตอรเ์น็ต
ในการหาขอ้มลู
อยา่งถกูวิธี ครู
ตอ้งสรา้ง
แรงจงูใจใหเ้ห็น
ถึงประโยชน์
และ
ความส าคญั
ของการใช้
อินเตอรเ์น็ตใน
การคน้ควา้หา
ขอ้มลูและ
กระตุน้ให้
ผูเ้รยีนเกิดการ
ใฝ่รูอ้ยู่
ตลอดเวลา
 
  

- ปอ้งกนัภยั
คกุคามบน
โลกออนไลน์
 
  
- ค  านงึถึง
ความ
ปลอดภยัใน
การเก็บรกัษา
ขอ้มลูสว่นตวั 
-มี
ความสามาร
ถในการใช ้
การเขา้ใจ 
การเขา้ถึงสื่อ
และขอ้มลู
ดิจิทลั  
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นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 

ตระหนกั) ความ
ตระหนกัหมายถึง
การท าใหผู้เ้รยีน
กลายเป็นผูท่ี้มี
ความรูเ้ท่าทนั
เทคโนโลยีเกิดความ
ตระหนกัท่ีเหนือกวา่
การรบัรู ้การเขา้ใจ
ความรูห้รอืขอ้มลู
พืน้ฐาน 
4.น าแนวคิดเรือ่ง 
การจดัการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน ์
(Online Teaching)
มาใชใ้นการจดัการ
เรยีนรู ้โดยใหผู้เ้รยีน
คน้ควา้หาขอ้มลู
จากสื่อออนไลน ์
เนน้ผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางในการ
เรยีนรู ้สามารถเรยีน
ไดท้กุท่ีทกุเวลาโดย
การหาขอ้มลูจากสื่อ
ออนไลน ์
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นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 

กระทรวงศกึษาธิกา
ร (2552)  
 
ทิศนา แขมณี 
(2550) 
 
Glassman, M. 
(2012) 
 
Mike Ribber 
(2008) 
 

1.จากทฤษฎีการ
เช่ือมโยงความรู ้
(Connectivism)เช่ือ
วา่ผูเ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางการเรยีนรู ้
2. น าแนวคิดของ 
Mike Ribble ใน 
Stage 3 Modeling 
and 
Demonstration 
(สรา้งรูปแบบและ
สาธิต) ครูตอ้งสรา้ง
รูปแบบและสาธิต
การใชเ้ทคโนโลยีใน
การท างานไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
3.น าแนวคิดเรือ่ง 
การจดัการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน ์
(Online Teaching)
มาใชใ้นการจดัการ
เรยีนรู ้โดยครูสาธิต
โดยการใชส้ื่อ
ออนไลน ์เพ่ือความ
สะดวก รวดเรว็และ
คน้หาขอ้มลูไดอ้ยา่ง

เม่ือผูเ้รยีนมี
ฐานความรูเ้รือ่ง
เนือ้หาและ
ทศันคติท่ีดี
เก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีแลว้ 
ครูตอ้งมีการ
สาธิตตวัอยา่ง
เพื่อท าให้
ผูเ้รยีนเห็นภาพ
ไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ 
ตวัอยา่งท่ีสาธิต
นัน้ครูหรอื
นกัเรยีนเป็นผู้
สาธิตก็ไดต้าม
ความเหมาะสม 
ซึง่ระหวา่ง
กระบวนการครู
ควรกระตุน้
ผูเ้รยีนผา่นการ
สรา้งแรงจงูใจ
อยา่งตอ่เน่ือง
  

ขั้นที ่ 2 สาธิต
ตัวอย่าง 
(Demonstratio
n Sample) 

- มีความรู้
และทกัษะใน
การใช้
เทคโนโลยี
  
- มีเจตคตท่ีิดี
ตอ่การใช้
เทคโนโลยี                
- ใช้
เทคโนโลยี
ภายใต้
กฎหมาย
ก าหนด 
- มี
ความสามาร
ถในการใช ้
การเขา้ใจ 
การเขา้ถึงสื่อ
และขอ้มลู
ดิจิทลั  
- ปอ้งกนัภยั
คกุคามบน
โลกออนไลน์
 
  
- ค  านงึถึง
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นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 

กวา้งขวาง ความ
ปลอดภยัใน
การเก็บรกัษา
ขอ้มลูสว่นตวั 
 

กระทรวงศกึษาธิกา
ร (2552)  
 
ทิศนา แขมณี 
(2550) 
 
Glassman, M. 
(2012) 
 
Coleman & 
Bloomer (2009) 
 
Mike Ribber 
(2008) 
 

1.จากทฤษฎีการ
เช่ือมโยงความรู ้
(Connectivism)เน้
นใหผู้เ้รยีนลงมือ
ปฏิบตัิกิจกรรม
เพื่อใหเ้กิดการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
2.ทฤษฎีการสรา้ง
ความรูด้ว้ยตนเอง 
(Constructivism) 
เนน้ใหผู้เ้รยีนสรา้ง
องคค์วามรูด้ว้ย
ตนเอง                                       
3.แนวคดิทฤษฎีตวั
ย ูขัน้การรบัรู ้
(Sensing) เขา้ไปมี
สว่นรว่มในกิจกรรม 
ปรบัเปลี่ยน
กระบวนการคดิจาก
เดิมเป็นแบบใหม ่

ครูใหผู้เ้รยีนลง
มือท าดว้ย
ตนเองหรอืท า
กิจกรรมรว่มกนั
กบักลุม่เพื่อน
ในชัน้เรยีน
ตามท่ีครู
มอบหมาย เพ่ือ
สรา้งการเรยีน
แบบรว่มมือ 
(Collaborative
) ซึง่ครูควรท า
หนา้ท่ีเป็น
ผูส้นบัสนนุการ
เรยีนรู ้
กระบวนการนี ้
จะท าใหผู้เ้รยีน
เริม่เกิดการ
สรา้งแรงจงูใจ
ภายในตนเอง

ขั้นที ่3 สร้าง
ด้วยตวัเอง 
(Create by 
yourself) 

- ความรูแ้ละ
ทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลยี
  
- มีเจตคตท่ีิดี
ตอ่การใช้
เทคโนโลยี                
-เคารพสทิธิ
ของผูอ่ื้น 
- ใช้
เทคโนโลยี
ภายใต้
กฎหมาย
ก าหนด  
-มีความ
รบัผิดชอบตอ่
สงัคม  
- เขา้รว่ม
กิจกรรมตา่ง 
ๆ ท่ีเป็น
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นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 

ใหท้กุคนมีสว่นรว่ม
ในการเรยีนรูร้ว่มกนั 
และเปิดใจท่ีจะ
เรยีนรู ้ขัน้ปรากฎ 
(Presencing) 
เปลี่ยนแปลงการ
กระท าเดมิใหเ้กิด
นวตักรรมใหมข่ึน้มา
และขัน้การตกผลกึ
(Crystallizing) มี
การตกผลกึ
ความคดิอย่าง
ชดัเจน มีวิสยัทศัน ์
จดุมุง่หมาย 
มองเห็นสิง่ใหม่ใน
อนาคต 
4.รูปแบบการ
จดัการเรยีนรูแ้นบบ
รว่มมือ 
(Cooperative 
Learning) เนน้การ
ท างานรว่มกนั มี
การแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้นั  
5.แนวคดิเรื่อง การ
จดัการเรยีนการ

คือการใฝ่เรยีนรู ้
ผา่นการลงมือ
ท าจรงิ 
 
 
  

ประโยชนต์อ่
สงัคม 
- ใชส้ื่อดิจิทลั
โดยการ
ค านงึถึงหลกั
คณุธรรม 
- มารยาทใน
การใชส้ื่อ
ดิจิทลั 
- มี
ความสามาร
ถในการใช ้
การเขา้ใจ 
การเขา้ถึงสื่อ
และขอ้มลู
ดิจิทลั 
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นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 

สอนแบบออนไลน ์
(Online Teaching)
มาใชโ้ดยผูเ้รยีนหา
ขอ้มลูโดยใชก้าร
เขา้ถึงขอ้มลู คน้ควา้
หาขอ้มลูดว้ยวิธี
ออนไลน ์
 

กระทรวงศกึษาธิกา
ร (2552)  
 
ทิศนา แขมณี 
(2550) 
 
ลกัขณา สรวิฒัน์
(2557) 
 
Mike Ribber 
(2008) 

1.จากทฤษฎีการ
เช่ือมโยงความรู ้
(Connectivism)เน้
นใหผู้เ้รยีนลงมือ
ปฏิบตัิและจดัท า
ชิน้งานดว้ยตนเอง 
2.แนวคดิทฤษฎีตวั
ย ูขัน้การแสดงออก
(Preforming)น า
ความคดิไปสูก่ารลง
มือกระท า 
3.รูปแบบการ
จดัการเรยีนรูแ้นบบ
รว่มมือ 
(Cooperative 
Learning) เนน้การ
ท างานรว่มกนั มี

ผูเ้รยีนจะมีการ
สรา้งหรอื 
construct องค์
ความรูแ้ละ
สรา้งชิน้งาน
ดว้ยตนเองผา่น
การใช้
อินเตอรเ์น็ต ซึง่
กระบวนการนี ้
จะท าใหเ้กิด
พฤตกิรรมการ
เรยีนรูแ้ละ
พฒันาการท่ีดี
ขึน้เรือ่งการใช้
เทคโนโลยีอยา่ง
รูเ้ท่าทนัของแต่
ละบคุคลใน

ขั้นที ่4 สร้าง
ชิน้งานผ่าน
การเรียนรู้ใน
การใช้
เทคโนโลยี
อย่างชาญ
ฉลาด (Digital 
Learning 
intelligent 
tasks) 

- มีความรู้
และทกัษะใน
การใช้
เทคโนโลยี
  
- มีเจตคตท่ีิดี
ตอ่การใช้
เทคโนโลยี                
-เคารพสทิธิ
ของผูอ่ื้น 
- ใช้
เทคโนโลยี
ภายใต้
กฎหมาย
ก าหนด  
-มีความ
รบัผิดชอบตอ่
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นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 

การแลกเปลี่ยน
เรยีนรูก้นั จนเกิด
ผลลพัธก์ารท างาน
รว่มกนั 
4.แนวคดิเรือ่ง การ
จดัการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน ์
(Online Teaching)
มาใชใ้นการสรา้ง
นวตักรรมออนไลน ์

เรือ่งของ
เทคโนโลยีผา่น
การสรา้งองค์
ความรูจ้าก
กระบวนการท่ี
ผา่นมา ครูตอ้ง
บนัทกึผลการ
เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมเพื่อ
พฒันาและ
น าไปปรบัปรุง
แกไ้ขตอ่ไป 

สงัคม  
- เขา้รว่ม
กิจกรรมตา่งๆ
ท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่
สงัคม 
- ใชส้ื่อดิจิทลั
โดยการ
ค านงึถึงหลกั
คณุธรรม 
- มารยาทใน
การใชส้ื่อ
ดิจิทลั 
- มี
ความสามาร
ถในการใช ้
การเขา้ใจ 
การเขา้ถึงสื่อ
และขอ้มลู
ดิจิทลั  
- เขา้ถึงสื่อ
ดิจิทลัอยา่ง
ปลอดภยั 
- ปอ้งกนัภยั
คกุคามบน
โลกออนไลน ์
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นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 
- ค  านงึถึง
ความ
ปลอดภยัใน
การเก็บรกัษา
ขอ้มลูสว่นตวั 
  

MikeRibber (2008) 
 
Scharmer, C. O. 
(2007) 

1.แนวคดิของ Mike 
Ribble ใน Stage 4 
Feedback 
Analysis (การ
วิเคราะหผ์ลลพัธ)์ 
โรงเรยีนควรจะเป็น
ท่ีครูและนกัเรยีน
สามารถพดูคยุและ
อภิปรายเรือ่งการใช้
เทคโนโลยีหรอืจะใช้
เทคโนโลยีให้
เหมาะสม มีการ
อภิปรายและแกไ้ข
ปัญหารว่มกนั 
2.รูปแบบการ
จดัการเรยีนรูแ้นบบ
รว่มมือ 
(Cooperative 
Learning) หลงัการ

ครูและเพ่ือน
ประเมินผล
ชิน้งานท่ีไดร้บั
มอบหมายท่ี
ผูเ้รยีนสรา้งขึน้
โดยใช้
เทคโนโลยี 
อินเตอรเ์น็ต
และสื่อตา่งๆใน
การคน้ควา้หา
ขอ้มลูมีการวดั
ประเมินก่อน
และหลงัเรยีน
และอภิปราย
รว่มกบัผูเ้รยีน 
เพื่อน าไป
ปรบัปรุงและ
พฒันาใหมี้
ประสิทธิภาพ

ขั้นที ่5 
ประเมิน
ชิน้งาน 
(Evaluating of 
work piece) 
 
  

- มีความรู้
และทกัษะใน
การใช้
เทคโนโลยี
  
- มีเจตคตท่ีิดี
ตอ่การใช้
เทคโนโลยี                
-เคารพสทิธิ
ของผูอ่ื้น 
- ใช้
เทคโนโลยี
ภายใต้
กฎหมาย
ก าหนด  
-มีความ
รบัผิดชอบตอ่
สงัคม  
- เขา้รว่ม
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นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 

ท างานกลุม่ การ
ประเมินผลชิน้งาน 
ควรมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
รว่มกนั 
3.แนวคดิเรือ่ง การ
จดัการเรยีนการ
สอนแบบออนไลน ์
(Online Teaching)
มาใชใ้นการ
ประเมินผลงานแบบ
ออนไลน ์

ยิ่งขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรม 
ตา่ง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่
สงัคม 
- ใชส้ื่อดิจิทลั
โดยการ
ค านงึถึงหลกั
คณุธรรม 
- มารยาทใน
การใชส้ื่อ
ดิจิทลั 
- มี
ความสามาร
ถในการใช ้
การเขา้ใจ 
การเขา้ถึงสื่อ
และขอ้มลู
ดิจิทลั  
- เขา้ถึงสื่อ
ดิจิทลัอยา่ง
ปลอดภยั 
- ปอ้งกนัภยั
คกุคามบน
โลกออนไลน ์
- ค  านงึถึง
ความ
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นักวิชาการ หลักการ/แนวคิด
ทฤษฎี 

รายละเอียด ขั้นที ่ ความ
สอดคล้อง

ของ
คุณลักษณะ 
ปลอดภยัใน
การเก็บรกัษา
ขอ้มลูสว่นตวั 
  

 

จากตารางขา้งตน้ น ามาสรุปและวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรู  ้
“TDCDE” เพื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีดงันี ้  

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความคิด  (Thought Provoking)  มาจากแนวคิดและทฤษฎี 
เรื่อง ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู(้Connectivism)เช่ือว่าผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู ้ แนวคิด
ทฤษฎีตวัย ูขัน้การรูข้อ้มลูแบบเก่า (Downloading) เป็นขัน้การเรียนรูข้อ้มลูหรือความรูเ้ดิมท่ีเคย
ประสบพบเจอจากประสบการณข์ัน้การมองเห็น (Seeing) เป็นขัน้สงัเกตเพื่อแยกแยะขอ้เท็จจริง
เปิดจิตและความคดิใหก้วา้งเพื่อใหม้องเห็นความจรงิอยา่งถ่ีถว้นไม่ดว่นตดัสินใจ โดยน าความรูม้า
ใชค้ือ ใชค้  าถามเพื่อใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ เขา้ไปมีส่วนรว่ม ตอ้งมีการเช่ือมโยงขอ้มลูอย่าด่วนตดัสินใจ
และใช้การสนทนาเพื่อน าเขา้สู่การเห็นร่วมกันผนวกกับแนวคิดของ Mike Ribble ใน Stage 1 
Awareness (การสรา้งความตระหนัก) ความตระหนักหมายถึงการท าใหผู้เ้รียนกลายเป็นผูท่ี้มี
ความรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีเกิดความตระหนกัท่ีเหนือกวา่การรบัรู ้การเขา้ใจความรูห้รอืขอ้มลูพืน้ฐาน
และแนวคิดเรื่อง การจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching)มาใชใ้นการจดัการ
เรียนรู ้โดยให้ผูเ้รียนคน้ควา้หาขอ้มูลจากสื่อออนไลน์ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู ้
สามารถเรียนได้ทุกท่ีทุกเวลาโดยการหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์  น ามาสรา้ง ขั้นที่ 1 กระตุ้น

ความคิด  (Thought Provoking) เป็นขัน้ท่ีครูเริ่มมีการเตรียมความพรอ้มดา้นความรูแ้ก่ผูเ้รียน 
โดยการใหผู้เ้รียนเรียนเก่ียวกบัความรูใ้นเรื่องนัน้เพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรียนการสอนต่อไป ซึ่ง
ขั้นความรูท้ั่ วไปนั้นนอกจากความรูใ้นด้านเนื ้อหาท่ีจะเรียนแล้วต้องมีความรูเ้รื่องการใช้
อินเตอรเ์น็ตในการหาขอ้มลูอย่างถกูวิธี ครูตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหเ้ห็นถึงประโยชนแ์ละความส าคญั
ของการใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้หาขอ้มลูและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการใฝ่รูอ้ยูต่ลอดเวลา 
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ขั้นที่  2 สาธิตตัวอย่าง (Demonstration Sample) มาจากแนวคิดและทฤษฎี
การเช่ือมโยงความรู(้Connectivism)เช่ือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรูแ้นวคิดของ Mike 
Ribble ใน Stage 3  Modeling and Demonstration (สร้างรูปแบบและสาธิต) ครูต้องสร้าง
รูปแบบและสาธิตการใชเ้ทคโนโลยีในการท างานไดอ้ย่างเหมาะสมแนวคิดเรื่อง การจดัการเรียน
การสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching)มาใชใ้นการจัดการเรียนรู ้โดยครูสาธิตโดยการใชส้ื่อ
ออนไลน ์เพื่อความสะดวก รวดเรว็และคน้หาขอ้มลูไดอ้ย่างกวา้งขวางทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้
(Connectivism)เนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองทฤษฎีการ
สรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) เนน้ใหผู้เ้รียนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองและแนวคิด
ทฤษฎีตวัยู ขัน้การรบัรู ้(Sensing) เขา้ไปมีส่วนรว่มในกิจกรรม ปรบัเปลี่ยนกระบวนการคิดจาก
เดิมเป็นแบบใหม่ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรูร้่วมกัน และเปิดใจท่ีจะเรียนรู ้ขั้นปรากฎ 
(Presencing) เปลี่ยนแปลงการกระท าเดิมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึน้มาและขั้นการตกผลึก
(Crystallizing) มีการตกผลึกความคิดอย่างชัดเจน มีวิสัยทัศน ์จุดมุ่งหมาย มองเห็นสิ่งใหม่ใน
อนาคต แนวคิดรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้นบบรว่มมือ (Cooperative Learning) เนน้การท างาน
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ันและแนวคิดเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
(Online Teaching)มาใช้โดยผู้เรียนหาข้อมูลโดยใช้การเข้าถึงข้อมูล ค้นควา้หาขอ้มูลดว้ยวิธี
ออนไลน  ์น ามาสรา้งขั้นที่  2 สาธิตตัวอย่าง (Demonstration Sample) เป็นขัน้ท่ีเม่ือผูเ้รียนมี
ฐานความรูเ้รื่องเนือ้หาและทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีแลว้ ครูตอ้งมีการสาธิตตวัอย่าง
เพื่อท าใหผู้เ้รียนเห็นภาพไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ตวัอย่างท่ีสาธิตนัน้ครูหรือนกัเรียนเป็นผูส้าธิตก็ไดต้าม
ความเหมาะสม ซึง่ระหวา่งกระบวนการครูควรกระตุน้ผูเ้รยีนผา่นการสรา้งแรงจงูใจอยา่งตอ่เน่ือง 

ขั้นที่ 3 สร้างด้วยตัวเอง (Create by yourself) มาจากแนวคิดทฤษฎีการ
เช่ือมโยงความรู(้Connectivism)เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) เนน้ใหผู้เ้รียนสรา้งองคค์วามรูด้ว้ย
ตนเองผนวกกับทฤษฎีตัวยู ขั้นการรบัรู ้(Sensing) เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ปรบัเปลี่ยน
กระบวนการคิดจากเดิมเป็นแบบใหม่ ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการเรียนรูร้่วมกัน และเปิดใจท่ีจะ
เรียนรู ้ขัน้ปรากฎ (Presencing) เปลี่ยนแปลงการกระท าเดิมใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ขึน้มาและขัน้
การตกผลกึ(Crystallizing) มีการตกผลกึความคิดอยา่งชดัเจน มีวิสยัทศัน ์จดุมุง่หมาย มองเห็นสิ่ง
ใหม่ในอนาคต รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้นบบรว่มมือ (Cooperative Learning) เนน้การท างาน
ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ันและแนวคิดเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
(Online Teaching)มาใช้โดยผู้เรียนหาข้อมูลโดยใช้การเข้าถึงข้อมูล ค้นควา้หาขอ้มูลดว้ยวิธี
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ออนไลน ์น ามาสรา้งขั้นที่ 3 สร้างด้วยตัวเอง (Create by yourself) เป็นขัน้ท่ีครูใหผู้เ้รยีนลงมือ
ท าดว้ยตนเองหรือท ากิจกรรมรว่มกันกบักลุ่มเพื่อนในชัน้เรียนตามท่ีครูมอบหมาย เพื่อสรา้งการ
เรยีนแบบรว่มมือ (Collaborative) ซึ่งครูควรท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนุนการเรยีนรู ้กระบวนการนีจ้ะ
ท าใหผู้เ้รยีนเริม่เกิดการสรา้งแรงจงูใจภายในตนเองคือการใฝ่เรยีนรูผ้า่นการลงมือท าจรงิ 

ขั้นที่ 4 สร้างชิน้งานผ่านการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 
(Digital Learning intelligent tasks) ม า จ า ก แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง ค ว า ม รู ้
(Connectivism)เนน้ใหผู้เ้รยีนลงมือปฏิบตัิและจดัท าชิน้งานดว้ยตนเอง แนวคดิทฤษฎีตวัย ูขัน้การ
แสดงออก(Preforming)น าความคิดไปสู่การลงมือกระท ารูปแบบการจดัการเรียนรูแ้นบบรว่มมือ 
(Cooperative Learning) เนน้การท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ัน จนเกิดผลลพัธก์าร
ท างานรว่มกนัและแนวคดิเรือ่ง การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching)มาใชใ้น
การสรา้งนวัตกรรมออนไลน์ น ามาสรา้ง ขั้นที่  4 สร้างชิ้นงานผ่านการเรียนรู้ในการใช้

เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด (Digital Learning intelligent tasks) เป็นขัน้ท่ีผูเ้รียนจะมีการสรา้ง
หรือ construct องคค์วามรูแ้ละสรา้งชิน้งานดว้ยตนเองผ่านการใชอ้ินเตอรเ์น็ต ซึ่งกระบวนการนี ้
จะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเรยีนรูแ้ละพฒันาการท่ีดีขึน้เรื่องการใชเ้ทคโนโลยีอย่างรูเ้ท่าทนัของแต่
ละบุคคลในเรื่องของเทคโนโลยีผ่านการสรา้งองคค์วามรูจ้ากกระบวนการท่ีผ่านมา ครูตอ้งบนัทึก
ผลการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเพ่ือพฒันาและน าไปปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 

ขั้นที่  5 ประเมินชิ้นงาน (Evaluating of work piece) มาจากแนวคิดและ
ทฤษฎีของ Mike Ribble ใน Stage 4 Feedback Analysis (การวิเคราะหผ์ลลพัธ)์ โรงเรยีนควรจะ
เป็นท่ีครูและนักเรียนสามารถพูดคุยและอภิปรายเรื่องการใชเ้ทคโนโลยีหรือจะใชเ้ทคโนโลยีให้
เหมาะสม มีการอภิปรายและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้นบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) หลังการท างานกลุ่ม การประเมินผลชิ ้นงาน ควรมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั แนวคิดเรื่อง การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching)
มาใชใ้นการประเมินผลงานแบบออนไลน ์น ามาสรา้งขั้นที่ 5 ประเมินชิน้งาน (Evaluating of 

work piece) ครูและเพื่อนประเมินผลชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีผูเ้รียนสรา้งขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยี 
อินเตอรเ์น็ตและสื่อตา่ง ๆ ในการคน้ควา้หาขอ้มลูมีการวดัประเมินก่อนและหลงัเรยีนและอภิปราย
รว่มกบัผูเ้รยีน เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
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3.2 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ “TDCDE” เพือ่สร้างคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี 

จากการวิเคราะหข์า้งตน้ ผูว้ิจยัน ามาสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ “TDCDE” เพื่อ
สรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยมีหลักการ 
วตัถปุระสงค ์กระบวนการจดัการเรยีนรู ้และกระบวนการวดัประเมินผล ดงันี ้

 

 

 

รูปแบบการจดัการเรยีนรูเพื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
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จากรูปแบบการจัดการเรียนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี สามารถสรุปได ้5 ขั้นตอน ดังนี ้ขั้นท่ี 1 กระตุน้ความคิด  
(Thought Provoking) ขัน้ท่ี  2 สาธิตตวัอย่าง (Demonstration Sample) ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง 
(Create by yourself) ขั้นท่ี 4 สรา้งชิน้งานผ่านการเรียนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 
(Digital Learning intelligent tasks) และ ขัน้ท่ี 5 ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work piece) 

หลักการ 
หลกัการท่ี 1 การสรา้งการเรียนรูโ้ดยการเช่ือมโยงความรูร้ะหว่างผูส้อน ผูเ้รียน

และสื่อการเรียนรู ้โดยผู้เรียนเป็นผู้กระท า (Active) และสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเองจาก
ประสบการณเ์ดมิมาสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม่ 

หลกัการท่ี 2 ผูส้อนจดักิจกรรมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัโดยให้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู ้มีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม กระบวนการกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละร่วมสรุปองคค์วามรูร้่วมกันโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออน ไลน์ (Online 
Teaching) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี

ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่                                     
1. ดา้นความรู ้ประกอบดว้ย การมีความรูเ้รือ่งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง

ดิจิทลั                         
2. ดา้นทกัษะ ประกอบดว้ย  การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล และการเรยีนรู ้

ผา่นออนไลน ์                                              
3. ดา้นเจตคต ิประกอบดว้ย การมีคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดจิิทลั 

กระบวนการของการจัดการเรียนรู้ 
จากรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง

ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสามารถสรุปกระบวนการจดัการเรยีนรูไ้ด ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขั้นที ่1 กระตุน้ความคดิ  (Thought Provoking)    

เป็นขัน้ท่ีครูเริ่มมีการเตรยีมความพรอ้มดา้นความรูแ้ก่ผูเ้รยีน โดยการให้
ผูเ้รียนเรียนเก่ียวกบัความรูใ้นเรื่องนัน้เพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งขัน้ความรู ้
ทั่วไปนัน้นอกจากความรูใ้นดา้นเนือ้หาท่ีจะเรยีนแลว้ตอ้งมีความรูเ้รือ่งการใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการหา
ขอ้มลูอย่างถกูวิธี ครูตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหเ้ห็นถึงประโยชนแ์ละความส าคญัของการใชอ้ินเทอรเ์น็ต
ในการคน้ควา้หาขอ้มลูและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการใฝ่รูอ้ยูต่ลอดเวลา 
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ขั้นที ่ 2 สาธิตตวัอย่าง (Demonstration Sample)    
เม่ือผู้เรียนมีฐานความรูเ้รื่องเนื ้อหาและทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการใช้

เทคโนโลยีแลว้ ครูตอ้งมีการสาธิตตวัอย่างเพื่อท าใหผู้เ้รียนเห็นภาพไดช้ัดเจนยิ่งขึน้ ตวัอย่างท่ี
สาธิตนัน้ครูหรอืนกัเรยีนเป็นผูส้าธิตก็ไดต้ามความเหมาะสม ซึง่ระหวา่งกระบวนการครูควรกระตุน้
ผูเ้รยีนผา่นการสรา้งแรงจงูใจอยา่งตอ่เน่ือง  

ขั้นที ่3 สร้างดว้ยตวัเอง (Create by yourself)    
ครูใหผู้เ้รียนลงมือท าดว้ยตนเองหรือท ากิจกรรมรว่มกนักบักลุ่มเพื่อนใน

ชัน้เรียนตามท่ีครูมอบหมาย เพื่อสรา้งการเรียนแบบรว่มมือ (Collaborative) ซึ่งครูควรท าหนา้ท่ี
เป็นผูส้นบัสนนุการเรยีนรู ้กระบวนการนีจ้ะท าใหผู้เ้รยีนเริม่เกิดการสรา้งแรงจงูใจภายในตนเองคือ
การใฝ่เรยีนรูผ้า่นการลงมือท าจรงิ 

ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างชิน้งานผ่านการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญ
ฉลาด (Digital Learning intelligent task)  

ผูเ้รียนจะมีการสรา้งหรือ construct องคค์วามรูแ้ละสรา้งชิน้งานดว้ย
ตนเองผ่านการใชอ้ินเตอรเ์น็ต ซึง่กระบวนการนีจ้ะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเรยีนรูแ้ละพฒันาการท่ี
ดีขึน้เรื่องการใชเ้ทคโนโลยีอย่างรูเ้ท่าทนัของแต่ละบุคคลในเรื่องของเทคโนโลยีผ่านการสรา้งองค์
ความรูจ้ากกระบวนการท่ีผา่นมา ครูตอ้งบนัทกึผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อพฒันาและน าไป
ปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป  

ขั้นที ่5 ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work piece)    
ครูและเพื่อนประเมินผลชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีผูเ้รยีนสรา้งขึน้โดยใช้

เทคโนโลยี อินเตอรเ์น็ตและสื่อต่าง ๆ ในการคน้ควา้หาขอ้มลูมีการวดัประเมินก่อนและหลงัเรียน
และอภิปรายรว่มกบัผูเ้รยีน เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้   

ทั้งนี ้ รูปแบบการจัดการเรียนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลันี ้สามารถหมนุไปไดเ้รือ่ย ๆ และยิ่งหมนุไปครบกระบวนการหลายรอบเท่าไหร ่ก็จะ
ยิ่งเพิ่มพฤติกรรมด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีและด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับท่ี ดีผู้อ่ืนซึ่งเปน
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดีในยคุดิจิทลั (Digital Citizenship) มากขึน้เท่านัน้ เม่ือพบเจอจดุท่ี
ตอ้งปรบัปรุงและพฒันาก็สามารถยอ้นกลบัไปท่ีขัน้ 5 ในการสรา้งความรูเ้พิ่มไดเ้สมออย่างไม่มีท่ี
สิน้สดุ   
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การวัดและประเมินผล        
เกณฑใ์นการวดัและประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้คือ รูปแบบการ

จดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรใีนแตล่ะ
ขัน้ตอนมีความสอดคลอ้งกบัการสง่เสรมิคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสติปรญิญาตรี
ทัง้ 5 ดา้น 12 พฤตกิรรมบง่ชี ้
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี การด าเนินการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยั
โดยใชก้ระบวนการวิจยัและพัฒนา (Research and Development) โดยผูว้ิจัยจะท าการพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบั
ปรญิญาตรโีดยการจดัท าเป็นกิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลน ์โดยด าเนินการ 4 ระยะ ดงันี ้  

ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับ
ปรญิญาตร ี(Research: R1)            

ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรี (Development: D1) 

ระยะท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดจิิทลัโดยจดัท าเป็นกิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลน ์(Research: R2)   

ระยะท่ี 4  ระยะการพฒันา การประเมินประสทิธิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยจัดท าเป็นกิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลน์ 
(Development: D2)   
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การวิเคราะห์
คุณลักษณะความ
เป็นพลเมอืง
ดจิทิลัส าหรับ
นิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

โดยมีการด าเนินการ  
ดงัต่อไปนี ้
ขัน้ที ่1 ศกึษา
คณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจทิลัส  าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตรี
จากแหลง่ขอ้มลู
เอกสาร และบคุคล 
ขัน้ที ่2 ตรวจสอบ
ความเป็นไปไดข้อง
นิยามคณุลกัษณะและ
องคป์ระกอบเชิง
พฤติกรรมของพลเมือง
ดิจิทลั โดยผูเ้ช่ียวชาญ
และน าผลการ

  การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิัล 
โดยมีการด าเนินการ  ดงัต่อไปนี ้
ขัน้ที ่1 ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการออกแบบและการ
พฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจทิลั        
1.1 การศกึษาโครงสรา้งและองคป์ระกอบของ

รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจทิลัส  าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ี

1.2 การศกึษาแนวทางการน ารูปแบบการจดัการ
เรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจทิลัส  าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรไีป
ใช ้

1.3 ตรวจสอบเพ่ือหาคณุภาพของโครงสรา้งและ
องคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัส  าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

 ขัน้ที ่2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูก้บัคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจทิลั
ส  าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรโีดยผูเ้ช่ียวชาญ  
ขัน้ที ่3 สรา้งเครื่องมือในการรวบรวมขอ้มลู 
ขัน้ที ่4 ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือในการเก็บรวม
รวมขอ้มลู  
ขัน้ที ่5 ปรบัปรุงเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอ้มลู
เพ่ือน าไปสรา้งคู่มือกิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลนเ์พ่ือ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจทิลั
ส  าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
ขัน้ที ่6 ทดลองน ารอ่ง (Pilot Study) ในการใชรู้ปแบบ
การจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจทิลัส  าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีโดยใช้
คู่มือกิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลนเ์พ่ือเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจทิลัส  าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตรท่ีีไดจ้ดัท าขึน้เพ่ือศกึษาความเป็นไป
ไดข้องรูปแบบการจดัการเรยีนรูใ้นสถานการณจ์รงิ 
ขัน้ที ่7 ปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละคู่มือ
กิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลน ์

รูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น

พลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี 

ระยะที ่1  (R1) 
ระยะการวิจยั 

ระยะที ่4  ( D2) 
ระยะการประเมินประสิทธิผลชองรูปแบบ 

ระยะที ่ 3  (R2) 
ระยะการทดลองใชรู้ปแบบ 

ระยะที ่ 2  (D1) 
ระยะการพฒันา 

 

ประเมินคณุลกัษณะความ

เป็นพลเมืองดิจิทลั 

 

ปรบัปรุงแกไ้ข 
ไมผ่า่น 

ผ่าน 

ภาพประกอบ 2 กรอบการด าเนินการจดัท าการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
เพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ี

การทดลองใชรู้ปแบบการ

จดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้ง

คณุลกัษณะความเป็นพลเมือง

โดยจดัท าเป็นคู่มือกิจกรรมการ

เรยีนรูอ้อนไลน ์

การประเมนิประสทิธิผลของรูปแบบการ

จดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดิจทิลัโดยจดัท าเป็นคู่มือ

กิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลน ์

น ารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

เพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดิจทิลัโดย

จดัท าเป็นกิจกรรมการเรยีนรู ้

ออนไลนม์าปรบัปรุง แกไ้ข

และพฒันาใหส้มบรูณย์ิ่งขึน้

โดยการศกึษาคณุลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดิจทิลั 

ศกึษากระบวนการกลุม่การ

ท างานรว่มกนัของนิสติ

นกัศกึษาและศกึษาความ

คิดเห็นของนิสติท่ีมีต่อ

รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

เพ่ือเสรมิสรา้ง คณุลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดิจทิลัโดย

จดัท าเป็นคู่มือกิจกรรมการ

เรยีนรูอ้อนไลน ์
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ระยะที ่1 การวิเคราะหคุ์ณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
(Research: R1)     

การวิเคราะหค์ณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัในการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีโดยผูว้ิจยัด าเนินการ 
2ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นท่ี 1 สังเคราะห์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลและขั้นท่ี 2 
ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องนิยามคณุลกัษณะและองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรมของพลเมืองดิจิทลั
โดยผูเ้ช่ียวชาญและน าผลการตรวจสอบมาปรบัปรุง        

ขั้นที ่1 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญา
ตรีจากแหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล        

การศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีจาก
แหล่งขอ้มูลเอกสารและบุคคล โดยผูว้ิจัยท าการสงัเคราะหค์ุณลกัษณะของความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั 3 ขัน้ตอน เริม่จาก ขัน้ท่ี 1 การศกึษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตรจีากแหลง่ขอ้มลูเอกสารและน าขอ้มลูคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีศกึษา
ได้นั้นมาเป็นแนวทางในขั้นท่ี 2 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)บุคคลท่ีเก่ียวข้องถึง
ประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลว่าควรมีคุณลักษณะและ
พฤติกรรมบ่งชีอ้ย่างไรบา้งและน าขอ้มูลคุณลักษณะท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) เป็นแนวทางน าไปสู่ขัน้ท่ี 3 การส ารวจความคิดเห็นกลุ่มตวัอย่างถึงความคิดเห็นเรื่อง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัของนิสติระดบัปรญิญาตร ีดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้  

1.1 การศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี
จากแหลง่ขอ้มลูเอกสาร         

ผูว้ิจยัศึกษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี
จากแหล่งขอ้มลูเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิตระดบั
ปรญิญาตร ี

วัตถุประสงค ์  
เพื่อก าหนดนิยามและพฤติกรรมบ่งชีข้องคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองใน

ยคุดิจิทลั  
วิธีด าเนินการ  

1.ศึกษา ต ารา เอกสารและงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัว่ามีลกัษณะอย่างไร นกัวิชาการรวมถึงงานวิจยัตา่ง ๆ ในประเทศไทย
และต่างประเทศ นิยามแนวคิด ของพลเมืองดิจิทลั ความหมายของพลเมืองดิจิทลั ความส าคญั
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ของพลเมืองดิจิทลัและคณุลกัษณะและองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรมของพลเมืองดิจิทลัว่าอย่างไร 
โดยมีวิธีการศกึษาขอ้มลูทัง้จากต ารา หนงัสือ บทความท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีความน่าเช่ือถือเชิงประจกัษ ์
แลว้ท าการสงัเคราะหข์อ้มลูลงตารางสงัเคราะหข์อ้มลู 

2.น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหพ์ฤติกรรมบ่งชีข้องคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล โดยการน าขอ้มูลท่ีสงัเคราะหจ์ากตารางบนัทึกขอ้มูลมาท าการ
วิเคราะหแ์ละสังเคราะหอี์กครัง้ ว่าคุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัลในแต่ละขอ้นั้น มีจุดร่วมกัน
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร และน ามาสังเคราะหใ์ส่ตารางสังเคราะห์คุณลักษณะของพลเมือง
ดิจิทลั  

3.สงัเคราะหค์ณุลกัษณะและองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรมของพลเมืองดิจิทลั 
จากตารางสงัเคราะหค์ณุลกัษณะของพลเมืองดจิิทลั ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วาม
เหมือนและความต่างของความหมายของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลและน ามาหาจุด
รว่มขององคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรมของพลเมืองดิจิทลัและน ามาสรุปผลรายขอ้   

1.2 การสัมภาษณบุ์คคลทีเ่กี่ยวข้อง      
ผูว้ิจัยน าขอ้มูลคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์

เอกสารมาเป็นแนวทางในการการสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

วัตถุประสงค ์         
เพื่อก าหนดคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญา

ตรีและแนวทางการจดัท ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลักษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี  

วิธีด าเนินการ        
1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษารวมทั้งสิน้ 25 คน ประกอบด้วย 1)

คณาจารยส์อนระดบัปรญิญาตรีจ านวน 5 คน ประกอบดว้ยอาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัศรีนครนิท
รวิโรฒจ านวน 2 คน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจ์ านวน 2 คน และมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนั
ทาจ านวน 1 คน  2)นิสิต นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี15 คนประกอบดว้ยนิสิตจากมหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒจ านวน 8 คน นิสิตจากมหาวิทยาลยัหอการคา้จ านวน 3 คน นิสิตจากมหาวิทยาลยั
ราชภัฎสวนสุนันทา 2 คนและนิสิตจากมหาวิทยาลัยรงัสิตจ านวน 2 คน และ 3)เจา้หนา้ท่ีฝ่าย
วิชาการของมหาวทิยาลยั จ านวน 5 คน ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีจากมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ
จ านวน 3 คนและเจา้หนา้ท่ีจากมหาวิทยาลยัรงัสติจ านวน 2 คน     
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2.น าข้อมูลท่ีสังเคราะห์เอกสารในแต่ละด้านน าไปสรา้งเครื่ องมือการ
สมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งและสมัภาษณพ์ฤตกิรรมบง่ชีใ้นประเด็นท่ีเก่ียวกบั   

1) พลเมืองดิจิทลัควรมีคณุลกัษณะอย่างไร (สอบถามพฤติกรรมบ่งชีใ้น
แตล่ะดา้น)    

2) แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรคีวรเป็นอยา่งไร   

3.ผูว้ิจยัน าแบบสมัภาษณไ์ปด าเนินการสมัภาษณด์ว้ยตนเองตามแบบ
บนัทกึของเครือ่งมือการสมัภาษณท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสมัภาษณ ์   

3.1 ผูว้ิจัยด าเนินการสมัภาษณ์ พรอ้มบอกถึงวตัถุประสงคก์ารเก็บ
รวบรวมขอ้มลูตามประเด็นท่ีก าหนด        

3.2 ท าการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสมัภาษณเ์พื่อใชใ้นการวิเคราะห์
เนือ้หา  

กลุ่มเป้าหมาย         
การสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง กลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารยส์อนระดับ

ปริญญาตรี 5 คน  นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15 คน และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลยั จ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้ 25 คน  

เกณฑใ์นการเลือก        
กลุ่มตัวอย่างการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้อง คือ  คณาจารย์สอนระดับ

ปริญญาตรี 5 คน  นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15 คน และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน รวมทั้งสิน้ 25 คน ได้มากจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) มีเกณฑใ์นการเลือก ดงันี ้   

 1.คณาจารยส์อนระดบัปรญิญาตร ี มีเกณฑใ์นการเลือกคือ เป็นผูส้อนใน
ระดับปริญญาตรี ในรายวิชาท่ีมีความเก่ียวข้องกับมนุษย์และการพัฒนาพลเมือง และมี
ประสบการณส์อนในระดบัปรญิญาตรไีม่นอ้ยกวา่ 2 ปี      

 2.นิสิต นักศึกษา มีเกณฑใ์นการเลือกคือ เป็นนิสิตท่ีก าลงัศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้น ปี ท่ี  1 ถึ ง 4 ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ท่ี มีการจัดการเรียนการสอน
ระดบัอดุมศกึษา      

3.เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยั  มีเกณฑ์ในการเลือกคือ เป็น
เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบัติงานดา้นวิชาการของมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาและมีประสบการณ์การ
ท างานไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี   
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1.3 การส ารวจความคดิเหน็กลุ่มตัวอย่าง      
หลังจากการสงัเคราะหผ์ลของความสอดคลอ้งของผลการศึกษาคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องแล้ว ผู้วิจัยน า
พฤติกรรมบ่งชีข้องคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลไปท าการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตวัอย่าง คือ คณาจารยส์อนระดบัปริญญาตรีและนิสิต นักศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน  150 
คน มีวตัถปุระสงค ์เพื่อก าหนดคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ี
โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อส ารวจคณุลกัษณะพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี  

วัตถุประสงค ์  
เพื่ อก าหนดคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิ จิทัล ส าหรับนิสิตระดับ 

ปรญิญาตร ี
วิธีด าเนินการ        

สงัเคราะหข์อ้มูลจากการสงัเคราะหเ์อกสารและจากการสมัภาษณบ์ุคคลท่ี
เก่ียวขอ้ง น ามาสรา้งแบบสอบถามเพื่อส ารวจคุณลักษณะพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับ
ปรญิญาตร ี  

กลุ่มเป้าหมาย         
การส ารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายคือ  คณาจารยส์อน

ระดบัปรญิญาตรแีละนิสติ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 150 คน    
เคร่ืองมือทีใ่ช้         

แบบสอบถามเพื่อส ารวจคุณลักษณะพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปรญิญาตร ี      

1) พลเมืองดิจิทลัควรมีคณุลกัษณะอยา่งไร     
2) แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัของนิสติระดบัปรญิญาตรี 
 

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยามคุณลักษณะและองคป์ระกอบเชิง
พฤตกิรรมของพลเมืองดจิทิลั โดยผู้เชี่ยวชาญและน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุง 

วัตถุประสงค ์        
1.เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องนิยามคุณลักษณะและองคป์ระกอบเชิง

พฤตกิรรมของพลเมืองดิจิทลัและคณุภาพเบือ้งตน้ดา้นความเท่ียงตรง  
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วิธีด าเนินการ   
1.ผูว้ิจยัด าเนินการใหผู้เ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบคณุภาพเบือ้งตน้ของความตรง

เชิงพินิจ (Face Validity) โดยสอบถามและพิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุมของ
คุณลกัษณะและองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรมของพลเมืองดิจิทัลกับนิยามเชิงปฏิบัติการและน า
กลบัมาปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าและคดัเลือกพฤติกรรมบ่งชีท่ี้มีดชันีความสอดคลอ้ง ( IOC) 
ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป โดยเครื่องมือท่ีใชค้ือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 
จ านวน 2 ตอน ไดแ้ก่       

ตอนท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกับนิยามของคุณลกัษณะของพลเมืองดิจิทัล
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี         

ตอนท่ี 2 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมบ่งชีข้องพลเมืองดิจิทัลส าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ี          

2.น ามาผลมาประเมินความสอดคล้องด้วยดัชนีความสอดคล้อง ( Index of 
Congruence: IOC) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา โดยน าความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาใหน้ า้หนัก
คะแนน 

     IOC =          R 

         N 

โดย    IOC  หมายถึง  คา่ดชันีความสอดคลอ้ง   
    R     หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
    N     หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ   
   

 โดยน าความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแตล่ะคนมาคดิคา่น า้หนกัคะแนน ดงันี ้
+1    มีความเห็นวา่เหมาะสม     
  0   มีความเห็นวา่ไมแ่น่ใจ/ปรบัปรุง     
- 1     มีความเห็นวา่ไมเ่หมาะสม  

เกณฑ์ในการยอมรบัค่า IOC คือ พฤติกรรมบ่งชีท่ี้มีดัชนีความสอดคลอ้ง 
(IOC) ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 
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กลุ่มเป้าหมาย        
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดข้องนิยามคุณลกัษณะ

และองคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรมของพลเมืองดิจิทลั 
เคร่ืองมือทีใ่ช้         

แบบประเมินความสอดคล้องของนิยามคุณลักษณะและองค์ประกอบเชิง
พฤตกิรรมของพลเมืองดิจิทลั 
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จากระยะท่ี 1 การวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตร ี
(Research: R1)   สามารถแสดงไดด้งัภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที ่1 การวิเคราะหคุ์ณลักษณะความเป็นพลเมอืง
ดจิทิัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (Research: R1)   

ขั้น 1 แหล่งข้อมูลเอกสาร ต ารา  

ศกึษา ต าราแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัในประเทศและ

ต่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นพลเมืองดิจิทลั นิยามแนวคิด ของพลเมืองดจิิทลั 

ความหมายของพลเมืองดิจิทลั ความส าคญัของพลเมืองดจิิทลัและคณุลกัษณะและ

องคป์ระกอบเชิงพฤติกรรมของพลเมืองดิจทิลั โครงสรา้งและองคป์ระกอบของรูปแบบ

การจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจทิลัส  าหรบันิสติระดบั

ปรญิญาตร ี  

ขั้น 2 แหล่งข้อมูลบุคคล 

          สมัภาษณบ์คุคลท่ีเก่ียวขอ้งในประเดน็ค าถาม ดงันี ้

 1) พลเมืองดิจิทลัควรมีคณุลกัษณะอยา่งไร  

 2) แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้ง

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจทิลัของนิสติระดบัปรญิญาตรี               

. 

      

 

ขั้น 3 การส ารวจความคดิเหน็กลุ่มตัวอย่าง 

น าพฤตกิรรมบง่ชีข้องคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจทิลัไปท าการส ารวจความคดิเหน็จากกลุม่

ตวัอยา่งคือคือ คณาจารยส์อนระดบัปรญิญาตรแีละนิสติ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 150 คน ดงันี ้                                                                                                            

1) พลเมืองดิจิทลัควรมีคณุลกัษณะอยา่งไร                                                                                                                                              

2) แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจทิลัของนิสติระดบั

ปรญิญาตร ี              

ขั้นที ่2 ตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยามคุณลักษณะและองคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรมของ
พลเมอืงดจิทิลั โดยผู้เชี่ยวชาญและน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุง 

1.คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาต                                                                                  

2. แนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือเสรมิสรา้ง

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั 

ขัน้ที ่1 ศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมอืงดจิทิัลจาก
แหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล  

ภาพประกอบ 3 ระยะท่ี 1 การวิเคราะหค์ณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติ 

ระดบัปรญิญาตร ี(Research: R1) 
 



 96 

ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (Development: D1)  

ผูว้ิจัยจะท าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี การออกแบบและการพฒันา เป็นการพฒันาและหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีโดยมีการด าเนินการ 7 ขัน้ตอน  ดงัตอ่ไปนี ้

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

วัตถุประสงค ์         
เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการสรา้งรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั   
วิธีด าเนินการ  

1. ศึกษาต ารา เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั ในประเดน็ตอ่ไปนี ้  

1.1) ทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้(Connectivism)    
1.2) ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism)   
1.3) ทฤษฎีตวัย ู(U Theory)     
1.4) รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning)  
1.5) รูปแบบการออกแบบการเรยีนการสอน ADDIE MODEL   
1.6) รูปแบบการจดัการเรียนรูส้ะทอ้นความเป็นพลเมืองดิจิทลั (Reflection 

of Digital Citizenship)    
1.7) การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching)  

ว่ามีลกัษณะอย่างไร โดยมีวิธีการศึกษาขอ้มูลทัง้จากต ารา หนงัสือ บทความท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีมีความน่าเช่ือถือเชิงประจกัษ ์        

2. สงัเคราะหข์อ้มลูท่ีศึกษาในประเด็นขา้งตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกับพฒันารูปแบบการ
เรยีนการสอนเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั     

3.จดัท ารา่งรูปแบบการจดัการเรียนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัล โดยมีหลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการของการจัดการเรียนรูแ้ละการวัด
ประเมินผล ดงันี ้
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หลักการ 
หลกัการท่ี 1 การสรา้งการเรียนรูโ้ดยการเช่ือมโยงความรูร้ะหว่างผูส้อน ผูเ้รียน

และสื่อการเรียนรู ้โดยผู้เรียนเป็นผู้ก ระท า (Active) และสรา้งองค์ความรูด้้วยตนเองจาก
ประสบการณเ์ดิมมาสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม่ 

หลกัการท่ี 2 ผูส้อนจดักิจกรรมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัโดยให้
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู ้มีส่วนรว่มในการท ากิจกรรม กระบวนการกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ละร่วมสรุปองคค์วามรูร้่วมกันโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online 
Teaching) 

วัตถุประสงค ์
เพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี

ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่                                     
1. ดา้นความรู ้ประกอบดว้ย การมีความรูเ้รือ่งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง

ดิจิทลั 
2. ดา้นทกัษะ ประกอบดว้ย  การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล และการเรยีนรู ้

ผา่นออนไลน ์                                                
3. ดา้นเจตคต ิประกอบดว้ย การมีคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดจิิทลั 

กระบวนการของการจัดการเรียนรู้ 
จากรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง

ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสามารถสรุปกระบวนการจดัการเรยีนรูไ้ด ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้
ขั้นที ่1 กระตุน้ความคดิ  (Thought Provoking)     

เป็นขั้นท่ีครูเริ่มมีการเตรียมความพรอ้มดา้นความรูแ้ก่ผูเ้รียน โดยการให้
ผูเ้รียนเรียนเก่ียวกบัความรูใ้นเรื่องนัน้เพื่อใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งขัน้ความรู ้
ทั่วไปนัน้นอกจากความรูใ้นดา้นเนือ้หาท่ีจะเรยีนแลว้ตอ้งมีความรูเ้รือ่งการใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการหา
ขอ้มลูอย่างถกูวิธี ครูตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหเ้ห็นถึงประโยชนแ์ละความส าคญัของการใชอ้ินเทอรเ์น็ต
ในการคน้ควา้หาขอ้มลูและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการใฝ่รูอ้ยูต่ลอดเวลา    

ขั้นที ่ 2 สาธิตตวัอย่าง (Demonstration Sample)   
เม่ือผูเ้รียนมีฐานความรูเ้รื่องเนือ้หาและทศันคติท่ีดีเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยี

แลว้ ครูตอ้งมีการสาธิตตวัอย่างเพื่อท าใหผู้เ้รียนเห็นภาพไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ตวัอย่างท่ีสาธิตนัน้ครู
หรอืนกัเรยีนเป็นผูส้าธิตก็ไดต้ามความเหมาะสม ซึง่ระหว่างกระบวนการครูควรกระตุน้ผูเ้รยีนผ่าน
การสรา้งแรงจงูใจอยา่งตอ่เน่ือง 
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ขั้นที ่3 สร้างดว้ยตวัเอง (Create by yourself)     
ครูใหผู้เ้รียนลงมือท าดว้ยตนเองหรือท ากิจกรรมรว่มกันกับกลุ่มเพื่อนในชัน้

เรียนตามท่ีครูมอบหมาย เพื่อสรา้งการเรียนแบบรว่มมือ (Collaborative) ซึ่งครูควรท าหนา้ท่ีเป็น
ผูส้นบัสนนุการเรยีนรู ้กระบวนการนีจ้ะท าใหผู้เ้รยีนเริม่เกิดการสรา้งแรงจงูใจภายในตนเองคือการ
ใฝ่เรยีนรูผ้า่นการลงมือท าจรงิ  

ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างชิ้นงานผ่านการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญ
ฉลาด (Digital Learning intelligent task)       

ผูเ้รียนจะมีการสรา้งหรือ construct องคค์วามรูแ้ละสรา้งชิน้งานดว้ยตนเอง
ผ่านการใชอ้ินเตอรเ์น็ต ซึ่งกระบวนการนีจ้ะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเรียนรูแ้ละพฒันาการท่ีดีขึน้
เรือ่งการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งรูเ้ท่าทนัของแตล่ะบคุคลในเรือ่งของเทคโนโลยีผา่นการสรา้งองคค์วามรู ้
จากกระบวนการท่ีผ่านมา ครูตอ้งบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อพัฒนาและน าไป
ปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป     

ขั้นที ่5 ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work piece)   
ครูและเพื่อนประเมินผลชิน้งานท่ีผูเ้รยีนสรา้งขึน้ อภิปรายรว่มกบัผูเ้รยีน เพื่อ

น าไปปรบัปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้  
ทั้งนี ้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งคุณลักษณะความเป็น

พลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี นี ้สามารถหมุนไปไดเ้รื่อย ๆ และยิ่งหมุนไปครบ
กระบวนการหลายรอบเท่าไหร ่ก็จะยิ่งเพิ่มพฤติกรรมดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีและดา้นการมี
ปฏิสมัพนัธก์ับท่ีดีผูอ่ื้นซึ่งเปนคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดีในยุคดิจิทลั (Digital Citizenship) 
มากขึน้เท่านัน้ เม่ือพบเจอจดุท่ีตอ้งปรบัปรุงและพฒันาก็สามารถยอ้นกลบัไปท่ีขัน้ 5 ในการสรา้ง
ความรูเ้พิ่มไดเ้สมออยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ   

การวัดและประเมินผล       
เกณฑใ์นการวดัและประเมินผลของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้มีการวดัประเมิน

ก่อนและหลังเรียนและมีการประเมินงานท่ีได้รบัมอบหมายท่ีท าการจัดท าโดยใช้เทคโนโลยี 
อินเตอรเ์น็ตและสื่อต่างๆในการคน้ควา้หาขอ้มลู จดัท าผลงานและการน าเสนอ  โดยรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรใีนแตล่ะ
ขัน้ตอนมีความสอดคลอ้งกบัการสง่เสรมิคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสติปรญิญาตรี
ทัง้ 5 ดา้น 12 พฤตกิรรมบง่ชี ้
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1.1 การศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี 

วัตถุประสงค ์         
เพื่อพัฒนาโครงสรา้งและองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ

เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี 
วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากสงัเคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร เช่น เอกสารรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนระดบัอุดมศึกษา  แนวคิดการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร  การพฒันารูปแบบ
การจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

2. น าข้อมูลมาท าการสังเคราะห์ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี   

1.2 การศึกษาแนวทางการน ารูปแบบการจัดการเรียน รู้เพื่ อเส ริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรีไปใช้ 

วัตถุประสงค ์         
เพื่อศึกษาแนวทางการน ารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรไีปใช ้ 
วิธีด าเนินการ   

1.ศึกษาต ารา เอกสารและรวบรวมข้อมูล ท่ีเก่ียวข้องกับการน ารูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี 

2.น าขอ้มลูมาท าการรวบรวมและสงัเคราะหเ์พื่อหาแนวทางการน ารูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรีไป
ใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการสรา้งรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

1.3 ตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของโครงสร้างและองคป์ระกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

เพื่อตรวจสอบคณุภาพโครงสรา้งและองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี  
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วิธีด าเนินการ      
1. ก าหนดวตัถปุระสงค ์  
2. สรา้งเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมินความเหมาะสม

ของโครงร่างและประเมินความสอดคลอ้งของโครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี     

3. ด าเนินการติดต่อผู้เช่ียวชาญ ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสมของโครงรา่งรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้และผูเ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้งของโครง
รา่งรูปแบบการจดัการเรียนรู ้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสตูรและการสอน ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและ
ประเมินผล ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสงัคมศกึษาและพลเมืองศกึษา     

4. ด าเนินการส่งโครงรา่งของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้และแบบประเมินความ
เหมาะสมของโครงรา่งและประเมินความสอดคลอ้งของโครงรา่งของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี   

5.รวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มูลใหผู้เ้ช่ียวชาญด าเนินการตรวจสอบทัง้เชิง
ปรมิาณและเชิงพรรณนา 

 
ขั้นที่ 2 ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กับคุณลักษณะ

ความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรีโดยผู้เชี่ยวชาญ    
วัตถุประสงค ์         

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูก้บัคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรโีดยผูเ้ช่ียวชาญ   

วิธีด าเนินการ      
1.ตรวจสอบรูปแบบการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะของความเป็นพลเมือง

ในยคุดิจิทลัเครื่องมือท่ีใชใ้นการตรวจสอบยืนยนัความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู ้ คือ แบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรูท่ี้ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เพื่ อสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ว่ารูปแบบการจดัการเรยีนรูส้ามารถสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลให้เกิดขึน้แก่นิสิตปริญญาตรีไดห้รือไม่และสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อน ากลบัมาพฒันาและปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรูใ้ห้ดียิ่งขึน้ ลกัษณะของ
เครือ่งมือเป็นมาตราสว่นประมาณคา่   
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การวิเคราะหข์อ้มูล โดยการประเมินความเหมาะสมซึ่งเป็นส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั มาแปลงเป็นคะแนน ดงันี ้         

เห็นดว้ยมากท่ีสดุ     5 คะแนน   
เห็นดว้ยมาก  4 คะแนน  
เห็นดว้ยปานกลาง 3 คะแนน     
เห็นดว้ยนอ้ย   2 คะแนน     
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 1 คะแนน    

และจากนั้นจะน าไปวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนความเหมาะสมจากการ
ประเมินของผูเ้ช่ียวชาญแลว้น ามาแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงันี ้     

คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00   หมายถึง  เหมาะสมท่ีสดุ   
คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49   หมายถึง  เหมาะสมมาก   
คะแนนเฉลี่ย 2.50—3.49  หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง   
คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49   หมายถึง  เหมาะสมนอ้ย   
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49   หมายถึง  เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ   

ทัง้นีผ้ลการประเมินรายขอ้ท่ีอยู่ในระดบัเหมาะสมปานกลางถึงเหมาะสมนอ้ย
ท่ีสดุ ผูว้ิจยัจะน ามาปรบัปรุงใหรู้ปแบบการเรยีนการสอนมีความสมบรูณม์ากขึน้  

กลุ่มเป้าหมาย         
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ

การจดัการเรยีนรู ้
เกณฑใ์นการเลือก 

ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน ตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรยีนการสอนสงัคม
ศึกษา พลเมืองศึกษาและการจัดการศึกษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง โดยมีผลงานตีพิมพเ์ชิง
ประจกัษ์ในดา้นดงักล่าวและมีประสบการณ์สอนวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับความเป็นพลเมืองศึกษาใน
ระดบัมหาวิทยาลยัไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
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ขั้นที่ 3 สร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไป
ทดลองน าร่อง (Pilot Study)โดยจัดท าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน ์

วัตถุประสงค ์        
 เพื่อสรา้งเครือ่งมือในการรวบรวมขอ้มลู 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบั

นิสิตระดับปริญญาตรี มีเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรมีี 3 ประเภท ดงันี ้

ชุดท่ี 1 แบบสงัเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ี  

ชุดท่ี 2 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมของรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

ชดุท่ี 3 แบบสะทอ้นผลการเรยีนรูห้ลงัจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี   มี
รายละเอียดดงันี ้  

 1. แบบสังเกตพฤตกิรรมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิิทัลส าหรับ
นิสิตระดบัปริญญาตรี  

 นิยาม : คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัมี 5 ดา้น ประกอบดว้ย  
ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ   

1.1 มีความรูแ้ละทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน ์     

1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                  
1.3 เคารพสทิธิ เสรภีาพ และความคดิเห็นของผูอ่ื้น   
1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด    

ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ   
2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม     
2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม  
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ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ  
3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั     
3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  

ด้านท่ี 4 ทักษะการเข้าถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ มีพฤติกรรม 
บง่ชี ้คือ   

4.1 มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลู
ดิจิทลั 

4.2 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั    
ด้านท่ี 5 ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลก

ออนไลน ์มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ    
5.1 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์    
5.2 ค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและการเก็บรกัษา

ขอ้มลูสว่นตวั 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะหข้์อมูล 

การวิจัยเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็น

พลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี ผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อ

เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี โดยการจดัท าเป็น

กิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลน ์มีขัน้ตอนด าเนินการ 4 ระยะ เริม่จากระยะท่ี 1  ผลการวิเคราะหข์อ้มลู

พืน้ฐานและความตอ้งการจ าเป็น  ระยะท่ี 2 ผลการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั  ระยะท่ี 3  ผลการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อ

เสริมสรา้ง คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยจัดท าเป็นกิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลนแ์ละ

ระยะท่ี 4   ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดจิิทลั โดยจดัท าเป็นกิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลน ์ มีรายละเอียดดงันี ้  

ระยะที ่1  ผลการวิเคราะหคุ์ณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี (Research: R1)      

การวิเคราะหค์ณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัในการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีโดยผูว้ิจยัด าเนินการ 
2ขั้นตอน ประกอบด้วยขั้นท่ี 1 สังเคราะห์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลและขั้นท่ี 2 
ตรวจสอบความเป็นไปไดข้องนิยามคณุลกัษณะและองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรมของพลเมืองดิจิทลั
โดยผูเ้ช่ียวชาญและน าผลการตรวจสอบมาปรบัปรุง     

ขั้นที่ 1 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งข้อมูลเอกสารและบุคคล   

1.1 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรีจากแหล่งข้อมูลเอกสาร        

จากการศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจยัในประเทศและต่างประเทศเก่ียวขอ้ง  
(Westheimer, J. a. K., J., 2004; Shelly, M., 2004; Campbell, 1998; สไรรา ไกรสิน , 2559; 
พงษ์ลิขิต เพชรผลสิน, 2559; ปอร ์ไกรวิญญ,์ 2560; ปฏิมาภรณ ์ธรรมเดชะ, 2558; พวงชมพ ูไชย
อาลา แสงรุ่งเรืองโรจน์, 2562; วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554; ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555; 
Svensson, J.,2011; เอกชัยจันทา , 2559; Glassman, M., 2012 ; ปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ , 2550;  
สรุางค ์ โควต้ระกูล, 2548; แพรภทัร ยอดแกว้, 2551; Mossberger, K., 2007; จารุพฒัน ์จ ากิจ, 
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2559; พระกญัจ ์กนัตธัมโม(แสงรุง่), 2558) ไดใ้หค้วามหมายของพลเมืองดิจิทลั หมายถึง บุคคล 
ประชาชน ราษฎร ท่ีเป็นสมาชิกของรฐัหรือเมืองพลเมืองดิจิทลัท่ีไดร้บัการรบัรองจากรฐั ใหเ้ป็น
สมาชิกของรฐั มีสิทธิ เสรีภาพและหนา้ท่ี ในฐานะสมาชิกของรฐัตามกฎหมายหรอืขอ้ก าหนดของ
รฐัการปกครองนัน้ ปฏิบตัิตามกฎ กติกา ระเบียบ แบบแผนหรอืขอ้บงัคบัทางสงัคมอย่างเครง่ครดั 
มีการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีสิทธิ เสรีภาพ ภายใตก้ฎหรือขอ้ระเบียบบงัคบัของรฐั
และปฏิบัติตนตามหน้าท่ีท่ีไดร้บัผิดชอบ มีคุณธรรม มีความเคารพต่อตนเองและผูอ่ื้น ภายใต้
กฎหมายก าหนด ปฏิบตัิตนเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งสามารถวดัไดจ้ากคุณลกัษณะของความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ี 5 ดา้น โดยแตล่ะดา้นมีพฤติกรรมบ่งชี ้ดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้  

ตาราง 10 ตารางคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ี 5 ดา้น 

คุณลักษณะ (ด้าน) 
 

พฤตกิรรมบ่งชี ้

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี 
มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                   
เคารพสทิธิของผูอ่ื้น 
ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด   
มีมมุมองท่ีดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี 
ใชเ้ทคโนโลยีอยา่งถกูตอ้ง 

ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  
เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 
มีสว่นรว่มกบักิจกรรมชมุชน  
ปฏิบตัิตามกฎทางสงัคมท่ีก าหนด  

ดา้นท่ี 3 การมีจริยธรรมในการใช้
สื่อดิจิทลั 

มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั 

ใชส้ื่อดิจิทลัดว้ยความเคารพ 
ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  
มีสติในการใชส้ื่อดิจิทลั 
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คุณลักษณะ (ด้าน) 
 

พฤตกิรรมบ่งชี ้

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่าง
มีวิจารณญาณ 

มีความสามารถในการใชส้ื่อเทคโนโลยีได ้  
มีความสามารถในการใช้ การเข้าใจ การเข้าถึงสื่อข้อมูล
ดิจิทลั 
มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั 
มีความเขา้ใจในการใชส้ื่อดิจิทลั  

ดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษาความ
ป ลอดภั ย ขอ งตน เอ ง ใน โล ก
ออนไลน ์

เขา้ถึงสื่อดิจิทลัอยา่งปลอดภยั 
มีการปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์   
ค านงึถึงความปลอดภยัในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั  
มีแนวทางในการรกัษาความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี 

 

จากตารางท่ี 10 ผลของการศกึษาความตอ้งการจ าเป็นจากแหล่งขอ้มลูเอกสาร
สามารถสรุปคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีไดด้งันี ้  

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ     
1.1 มีความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี     
 1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                     
1.3 เคารพสทิธิของผูอ่ื้น    
1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด     
1.5 มีมมุมองท่ีดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี 
1.6 ใชเ้ทคโนโลยีอยา่งถกูตอ้ง     

ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ    
2.1  มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม      
2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม    
2.3 มีสว่นรว่มกบักิจกรรมชมุชน      
2.4 ปฏิบตัิตามกฎทางสงัคมท่ีก าหนด     
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ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั  มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ  
3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั      
3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัดว้ยความเคารพ   
3.3 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม   
3.4 มีสติในการใชส้ื่อดิจิทลั      

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ  
4.1 สามารถใชส้ื่อเทคโนโลยีได ้      
4.2 มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อขอ้มลูดิจิทลั  
4.3 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั     
4.4 มีความเขา้ใจในการใชส้ื่อดิจิทลั     

ดา้นท่ี  5 ทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน ์มี
พฤตกิรรมบง่ชีค้ือ     

5.1 เขา้ถึงสื่อดิจิทลัอยา่งปลอดภยั     
5.2 มีการปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์    
5.3 ค านงึถึงความปลอดภยัในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั   
5.4 มีแนวทางในการรกัษาความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี  

1.2 ผลการสัมภาษณบุ์คคลทีเ่กี่ยวข้อง      
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษารวม

ทัง้สิน้ 25 คน ประกอบดว้ย 1)คณาจารยส์อนระดบัปรญิญาตรจี านวน 5 คน ประกอบดว้ยอาจารย์
จากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒจ านวน 2 คน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรจ์ านวน 2 คน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจ านวน 1 คน  2)นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 15 คน
ประกอบด้วยนิสิตจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ านวน 8 คน นิสิตจากมหาวิทยาลัย
หอการค้าจ านวน 3 คน นิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2 คนและนิสิตจาก
มหาวิทยาลยัรงัสิตจ านวน 2 คน และ 3)เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยั จ านวน 5 คน 
ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจ านวน 3 คนและเจ้าหน้าท่ีจาก
มหาวิทยาลยัรงัสติจ านวน 2 คน สามารถสรุปได ้ดงันี ้     
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1.2.1.1 ผลของการสัมภาษณ์พฤติกรรมบ่งชี้ของคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี       

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถสรุปพฤติกรรมบ่งชีข้องคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบั
ปรญิญาตร ีดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 11 ตารางสรุปพฤตกิรรมบง่ชีข้องคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบั
ปรญิญาตร ี

คุณลักษณะ (ด้าน) 
 

พฤตกิรรมบ่งชี ้

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ใชเ้ทคโนโลยีและสื่อดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน ์
มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                
เคารพสทิธิผูอ่ื้นในการใชส้ื่อดิจิทลั 
ใชเ้ทคโนโลยีและสื่อดิจิทลัภายใตก้รอบกฎหมาย 
มีมมุมองดา้นบวกตอ่เทคโนโลยี 

ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีสติและมีความรบัผิดชอบในการใชส้ื่อดิจิทลั 
มีจิตสาธารณะและเขา้รว่มกิจกรรมอาสาในสงัคม 
มีสว่นรว่มกบักิจกรรมชมุชน 
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของสงัคมท่ีก าหนด  

ดา้นท่ี 3 การมีจริยธรรมในการใช้
สื่อดิจิทลั 

มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั                              

ใชส้ื่อดิจิทลัดว้ยความเคารพ  
ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม 
ใชส้ื่อในทางท่ีถกูตอ้งและมีความเหมาะสม 

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่าง
มีวิจารณญาณ 

ติดตาม ใหค้วามสนใจต่อสื่อดิจิทัล มีความรูค้วามเขา้ใจใน
สื่อดิจิทลั 
มีวิจารณญาณ การคดิวิเคราะห ์แยกแยะในการใชส้ื่อดิจิทลั 
รูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลั    
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คุณลักษณะ (ด้าน) 
 

พฤตกิรรมบ่งชี ้

ดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษาความ
ปลอดภั ย ขอ งตน เอ งใน โล ก
ออนไลน ์

ไม่บิดเบือนขอ้มูลจากความเป็นจริงหรือการบิดเบือนขอ้มูล
ของผูอ่ื้น 
มีการเขา้ถึงสื่อดิจิทลัอยา่งปลอดภยั   
มีการปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์

 
จากตารางท่ี 11 ผลของการสมัภาษณพ์ฤติกรรมบ่งชีข้องคณุลกัษณะความเป็น

พลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี สามารถสรุปคุณลักษณะของความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีไดด้งันี ้

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ     
1.1 ใชเ้ทคโนโลยีและสื่อดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน ์    
1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                   
1.3 เคารพสทิธิผูอ่ื้นในการใชส้ื่อดิจิทลั   
1.4 ใชเ้ทคโนโลยีและสื่อดิจิทลัภายใตก้รอบกฎหมาย   
1.5 มีมมุมองดา้นบวกตอ่เทคโนโลยี     

ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ    
2.1 มีสติและมีความรบัผิดชอบในการใชส้ื่อดิจิทลั    
2.2 มีจิตสาธารณะและเขา้รว่มกิจกรรมอาสาในสงัคม   
2.3 มีสว่นรว่มกบักิจกรรมชมุชน      
2.4 ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของสงัคมท่ีก าหนด    

ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั มีพฤติกรรมบง่ชีค้ือ   
3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั          
3.2ใชส้ื่อดิจิทลัดว้ยความเคารพ     
3.3ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม   
3.4 ใชส้ื่อในทางท่ีถกูตอ้งและมีความเหมาะสม    
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ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ  
4.1 ติดตาม ใหค้วามสนใจตอ่สื่อดิจิทลั มีความรูค้วามเขา้ใจในสื่อดิจิทลั 
4.2 มีวิจารณญาณ การคดิวิเคราะห ์แยกแยะในการใชส้ื่อดิจิทลั  
4.3 รูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลั         

ด้านท่ี  5 ทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน ์ 
มีพฤตกิรรมบง่ชีค้ือ    

5.1 มีการเขา้ถึงสื่อดิจิทลัอยา่งปลอดภยั    
5.2 มีการปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์    
5.3 ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการเก็บขอ้มลูของตนเอง   
5.4 ไม่บิดเบือนขอ้มลูจากความเป็นจรงิหรอืการบดิเบือนขอ้มลูของผูอ่ื้น 

 
1.2.1.2 สังเคราะหค์วามสอดคล้องของผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็น

พลเมืองดจิทิลัจากเอกสารและจากการสัมภาษณบุ์คคลทีเ่กี่ยวข้อง     
จากการศกึษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัจากแหล่งขอ้มลูเอกสาร

และจากการสมัภาษณบ์ุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยการวิเคราะหค์  าหลกั (Domain Analysis)มีเกณฑก์ารพิจารณา คือ กลุม่ค  าท่ี
ใชใ้นการวิเคราะหค์  าหลกันั้นมีความหมายและความสมัพันธเ์หมือนกัน และจ าแนกกลุ่มค าชุด
หนึ่งใหอ้ยู่ภายใตค้  าอีกชดุหนึ่ง เป็นการจดักลุ่มค าใหอ้ยู่รว่มกนัโดยอาศยัความสมัพนัธบ์างอย่าง
ของแตล่ะค าท่ีน ามาจดักลุม่ (รตันะ บวัสนธ,์ 2551) โดยสามารถสรุปได ้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 12 ตารางสรุปคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัจากแหลง่ขอ้มลูเอกสารและจากการ
สมัภาษณบ์คุคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

คุณลักษณะ (ด้าน) พฤตกิรรมบ่งชี ้ ความ
สอดคล้อง การศึกษาข้อมูลจาก

เอกสาร 
สัมภาษณบุ์คคลที่

เกี่ยวข้อง 
ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี 

มีความรูแ้ละทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลยี 

ใชเ้ทคโนโลยีและสื่อดิจิทลั
ใหเ้กิดประโยชน ์

✓ 

มีเจตคตท่ีิดี มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใช้
เทคโนโลยี 

✓ 
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คุณลักษณะ (ด้าน) พฤตกิรรมบ่งชี ้ ความ
สอดคล้อง การศึกษาข้อมูลจาก

เอกสาร 
สัมภาษณบุ์คคลที่

เกี่ยวข้อง 
เคารพสทิธิของผูอ่ื้น เคารพสทิธิผูอ่ื้นในการใช้

สื่อดิจิทลั 

✓ 

ใชเ้ทคโนโลยีภายใต้
กฎหมายก าหนด 

ใชเ้ทคโนโลยีและสื่อดิจิทลั
ภายใตก้รอบกฎหมาย 

✓ 

มีมมุมองท่ีดีตอ่การใช้
เทคโนโลยี 

มีมมุมองดา้นบวกตอ่
เทคโนโลยี 

✓ 

ใชเ้ทคโนโลยีอย่างถูกตอ้ง
  

  

ดา้นท่ี 2 การมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม
  

มีสติและมีความรบัผิดชอบ
ในการใชส้ื่อดิจิทลั  

✓ 

การเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆท่ี
เป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

มีจิตสาธารณะและเขา้รว่ม
กิจกรรมอาสาในสงัคม 

✓ 

มีสว่นรว่มกบักิจกรรม
ชมุชน 

มีสว่นรว่มกบักิจกรรม
ชมุชน  

✓ 

ปฏิบตัิตามกฎทางสงัคมท่ี
ก าหนด 

ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ
สงัคมท่ีก าหนด  

✓ 

ดา้นท่ี 3 การมี
จรยิธรรมในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั 
 
 
 
 
 

มารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั มีมารยาทในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั 

✓ 

ใชส้ื่อดิจิทลัดว้ยความ
เคารพ   

ใชส้ื่อดิจิทลัดว้ยความ
เคารพ 

✓ 

ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการ
ค านงึถึงหลกัคณุธรรม 
จรยิธรรม  

ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการ
ค านงึถึงหลกัคณุธรรม 
จรยิธรรม 

✓ 

มีสติในการใชส้ื่อดิจิทลั เป็นพลเมืองท่ีใชส้ื่อในทาง
ท่ีถกูตอ้งและมีความ
เหมาะสม 
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คุณลักษณะ (ด้าน) พฤตกิรรมบ่งชี ้ ความ
สอดคล้อง การศึกษาข้อมูลจาก

เอกสาร 
สัมภาษณบุ์คคลที่

เกี่ยวข้อง 
 
ดา้นท่ี 4 ทกัษะการ
เขา้ถึงสื่ออยา่งมี
วิจารณญาณ 

สามารถใชส้ื่อเทคโนโลยีได ้    

มีความสามารถในการใช ้
การเขา้ใจ การเขา้ถึง
สื่อขอ้มลูดิจิทลั   

ติดตาม ใหค้วามสนใจตอ่
สื่อดิจิทลั มีความรูค้วาม
เขา้ใจในสื่อดจิิทลั 

✓ 

มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั 

มีวิจารณญาณ การคดิ
วิเคราะห ์แยกแยะในการ
ใชส้ื่อดิจิทลั 

✓ 

มีความเขา้ใจในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั 

รูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลั     

ดา้นท่ี  5 ทกัษะในการ
รกัษาความปลอดภยั
ของตนเองในโลก
ออนไลน ์

เขา้ถึงสื่อดิจิทลัอยา่ง
ปลอดภยั  

เขา้ถึงสื่อดิจิทลัอยา่ง
ปลอดภยั 

✓ 

ป้องกันภัยคุกคามบนโลก
ออนไลน ์  

ป้องกันภัยคุกคามบนโลก
ออนไลน ์

✓ 

ค านึงถึงความปลอดภยัใน
การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 

ตระหนกัถึงความปลอดภยั
ใน ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล ข อ ง
ตนเอง 

✓ 

มี แนวทางในการรักษา
ความปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยี 

ไม่ บิ ด เบื อน ข้อมู ล จาก
ความ เป็ นจริงห รือการ
บดิเบือนขอ้มลูของผูอ่ื้น 

 

 
จากตารางท่ี  12 การสังเคราะห์ความสอดคล้องของผลการศึกษา

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัจากเอกสารและจากการสมัภาษณบ์คุคลท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ
สรุปคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีดงันี ้    
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ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ   
1.1 มีความรูแ้ละทักษะในการใช้เทคโนโลยีและน ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน ์     
1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                   
1.3 เคารพสทิธิ เสรภีาพ และความคดิเห็นของผูอ่ื้น   
1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด    
1.5 มีมมุมองดา้นบวกตอ่เทคโนโลยี     

ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ   
2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม     
2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม   
2.3 มีสว่นรว่มกบักิจกรรมชมุชน     
2.4 ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของสงัคมท่ีก าหนด   

ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ  
3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั     
3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัดว้ยความเคารพ    
3.3 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ 
4.1 มีความสามารถในการใช้ การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มูล

ดิจิทลั  
4.2 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั     

ดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์มี
พฤตกิรรมบง่ชี ้คือ    

5.1 มีการเขา้ถึงสื่อดิจิทลัอยา่งปลอดภยั    
5.2 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์    
5.3 ค  านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและการเก็บรกัษาขอ้มูล

สว่นตวั 
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1.3 ผลการส ารวจความคดิเหน็จากกลุ่มตัวอย่าง      
หลังจากการสงัเคราะหผ์ลของความสอดคลอ้งของผลการศึกษาคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลจากเอกสารและจากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้องแล้ว ผู้วิจัยน า
พฤติกรรมบ่งชีข้องคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลไปท าการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตวัอย่างคือคือ คณาจารยส์อนระดบัปรญิญาตรแีละนิสิต นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน  150 
คน มีวตัถปุระสงค ์เพื่อก าหนดคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ี
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อส ารวจคุณลักษณะพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตร ี 
ผลปรากฎว่า มีกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน คิดเป็นรอ้ยละ 66.67 ผลดัง
ตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 13 ขอ้มลูทั่วไปของกลุม่ตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม 

ล าดบั รายการ ประเภท จ านวน
(คน) 

คิดเป็น             
(ร้อยละ) 

1 เพศ ชาย 32 32.00 
หญิง 68 68.00 
รวม 100 100.00 

2 อาย ุ 17-20 ปี 46 46.00 
21-23 ปี 13 13.00 
24 ปีขึน้ไป 41 41.00 
รวม 100 100.00 

3 สถานภาพ นิสติ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 60 60.00 
อาจารยส์อนระดบัปรญิญาตร ี 40 40.00 
รวม 100 100.00 

4 ระดบัชัน้ท่ีก าลงัศกึษา ระดบัชัน้ปีท่ี 1 36 36.00 
ระดบัชัน้ปีท่ี 2 26 26.00 
ระดบัชัน้ปีท่ี 3 12 12.00 
ระดบัชัน้ปีท่ี 4 6 6.00 
ระดบัชัน้ปีท่ี 5 1 1.00 
รวม 81 81.00 
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จากตารางท่ี 13 สรุปไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย รอ้ยละ 32.70 และ
เพศหญิงรอ้ยละ 67.30   ประกอบดว้ยอาจารยท่ี์สอนระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 40  นิสิตนกัศกึษา 
รอ้ยละ 60 ส่วนใหญ่เป็นนิสิตชัน้ปีท่ี 2 รอ้ยละ 41.90 นิสิตระดบัชัน้ปีท่ี 1 รอ้ยละ 25.80 ชัน้ปีท่ี 3 
รอ้ยละ 19.40 ชัน้ปีท่ี 4 รอ้ยละ 10.70 ตามล าดบั ดงันี ้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี  

จากการสงัเคราะหข์อ้มูลจากการสงัเคราะหเ์อกสารและจากการสมัภาษณ์
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสรา้งแบบสอบถามเพื่อส ารวจคุณลกัษณะพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิต
ระดบัปริญญาตรี มีวตัถุประสงค ์เพื่อก าหนดคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิต
ระดับปริญญาตรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ คณาจารยส์อนระดับปริญญาตรีและ นิสิต นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ านวน 150 คน การสังเคราะหค์วามคิดเห็นเก่ียวกับคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ีมีเกณฑท่ี์สามารถน าพฤติกรรมบง่ชีข้องคณุลกัษณะ
พลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ีท่ีตอบเห็นดว้ยมากกว่ารอ้ยละ 50 ขึน้ไป สามารถน า
พฤติกรรมบ่งชีข้องคุณลักษณะพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรีในขอ้นั้นไปใชไ้ด้
สามารถสรุปผลได ้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 14 ตารางสงัเคราะหค์วามคดิเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ี 

คุณลักษณะ 
(ด้าน) 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ เหน็ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เหน็
ด้วย 

(ร้อยละ) 

สามารถ
น าไปใช้

ได ้

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยี มี
พฤตกิรรมบง่ชี ้

 

 

 

 

มี ค วาม รู ้แ ล ะทั กษ ะ ใน ก า รใช้
เทค โน โลยี และน ามาใช้ให้ เกิด
ประโยชน ์

79.00 21.00 ✓ 

มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี              90.00 10.00 ✓ 

เคารพสิท ธิ เสรีภาพ  และความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 

76.00 23.00 ✓ 

ใช้ เทค โน โลยี ภ าย ใต้กฎหมาย
ก าหนด 

78.00 11.00 ✓ 
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คุณลักษณะ 
(ด้าน) 

พฤตกิรรมบ่งชี ้ เหน็ด้วย 

(ร้อยละ) 

ไม่เหน็
ด้วย 

(ร้อยละ) 

สามารถ
น าไปใช้

ได ้

มีมมุมองดา้นบวกตอ่เทคโนโลยี  44.00 56.00  

ดา้นท่ี 2 การมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 68.00 22.00 ✓ 

เข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร รม ต่ า ง ๆ ท่ี เ ป็ น
ประโยชนต์อ่สงัคม  

69.00 31.00 ✓ 

มีสว่นรว่มกบักิจกรรมชมุชน  40.00 51.00  

ปฏิบัติตามขอ้ก าหนดของสังคมท่ี
ก าหนด  

44.00 56.00  

ดา้นท่ี 3 การมี
จรยิธรรมในการใช้
สื่อดิจิทลั  

มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั 89.00 11.00 ✓ 

ใชส้ื่อดิจิทลัดว้ยความเคารพ  43.00 52.00  

ใช้สื่อดิจิทัลโดยการค านึงถึงหลัก
คณุธรรม จรยิธรรม   

82.00 11.00 ✓ 

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการ
เขา้ถึงสื่ออยา่งมี
วิจารณญาณ 

มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ 
การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั 

58.00 11.00 ✓ 

มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั  70.00 21.00 ✓ 

มีการเขา้ถึงสื่อดิจิทลัอยา่งปลอดภยั 46.00 51.00  

ดา้นท่ี 5 ทกัษะใน
การรกัษาความ
ปลอดภยัของ
ตนเองในโลก
ออนไลน ์

ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์ 61.00 30.00 ✓ 

ค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้
งานและการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 

66.00 33.00 ✓ 
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จากตารางท่ี 14 ผลของความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี สามารถสรุป คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ีดงันี ้  

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ   
1.1 มีความรูแ้ละทักษะในการใช้เทคโนโลยีและน ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน ์     
1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                   
1.3 เคารพสทิธิ เสรภีาพ และความคดิเห็นของผูอ่ื้น   
1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด    

 ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ   
2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม     
2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม   

ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ  
3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั    
3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ 
4.1 มีความสามารถในการใช้ การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มูล

ดิจิทลั 
4.2 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั     

ดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์มี
พฤตกิรรมบง่ชี ้คือ    

5.1 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์    
5.2 ค านึงถึงความปลอดภัยในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มูล

สว่นตวั 
ขั้นที่ 2 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของนิยามคุณลักษณะและองคป์ระกอบ

เชิงพฤตกิรรมของพลเมืองดจิทิลั โดยผู้เชี่ยวชาญและน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุง 
จากการตรวจสอบความเป็นไปได้ของนิยามคุณลักษณะและองค์ประกอบเชิง

พฤตกิรรมของพลเมืองดิจิทลั ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 15 ตารางผลการตรวจสอบความถกูตอ้งของนิยามคณุลกัษณะและองคป์ระกอบเชิง
พฤตกิรรมของพลเมืองดจิิทลั ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะ      

รายการประเมิน ข้อเสนอแนะ การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ดา้นท่ี 2 การมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

เวลาท าการประเมิน ควร
ระบพุฤตกิรรมบง่ชีข้อง
การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น
ใหช้ดัเจนเพ่ือจะท าการ
วดัไดง้่ายขึน้ 

ผูว้ิจยัท าการระบพุฤตกิรรมบง่ชีข้องการมีปฏิสมัพนัธก์บั
ผูอ่ื้นในเกณฑก์ารประเมินผลอยา่งชดัเจนและสามารถ
วดัประเมินได ้

ดา้นท่ี 4 ขอ้ท่ี 4.2 เรือ่ง
การมีวิจารณญาณในการ
ใชส้ื่อดจิิทลั 

เวลาท าการประเมิน ควร
ระบพุฤตกิรรมบง่ชีใ้ห้
ชดัเจนเพ่ือจะท าการวดั
ไดง้่ายขึน้ 

ผูว้ิจยัท าการระบพุฤตกิรรมบง่ชีข้องการมีวิจารณญาณ
ในการใชส้ื่อดจิิทลัในเกณฑก์ารประเมินผลอยา่งชดัเจน
และสามารถวดัประเมินได ้

ดา้นท่ี 5 ขอ้ท่ี 5.1 เรือ่ง
การปอ้งกนัภยัคกุคามบน
โลกออนไลน ์

ควรเปลี่ยนเป็นค าวา่ การ
ปอ้งกนัตนเองจากภยั
คกุคามบนโลกออนไลน ์

ผูว้ิจยัไดท้  าการเปลี่ยนจากค าวา่การปอ้งกนัภยัคกุคาม
บนโลกออนไลน ์เป็น “การปอ้งกนัตนเองจากภยัคกุคาม
บนโลกออนไลน”์ 

คณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัส าหรบั
นิสิตระดบัปรญิญาตรี
ดา้นท่ี 1-5 

พฤตกิรรมบง่ชีมี้ความ
สอดคลอ้งกบั
คณุลกัษณะ มีแหลง่
อา้งอิงและท่ีมาอยา่ง
ชดัเจน หากน าไปพฒันา
คูมื่อการจดัการเรยีนการ
สอนเพ่ือสรา้งความเป็น
พลเมืองดจิิทลัส าหรบั
นิสิตระดบัปรญิญาตรี
อาจมีการยกตวัอยา่ง
พฤตกิรรมบง่ชีเ้พ่ือผูเ้รยีน
ไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจน
และงา่ยตอ่ความเขา้ใจ 

ผูว้ิจยัใชข้อ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญในการเตรยีมขอ้มลู
ในการพฒันาคูมื่อการจดัการเรยีนการสอนเพ่ือสรา้ง
ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี
ตอ่ไป  
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ผลการพิจารณาความสอดคล้องของนิยามคุณลักษณะและองค์ประกอบเชิง
พฤตกิรรมของพลเมืองดิจิทลั ดงัตารางตอ่ไปนี ้   

ตาราง 16 ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของนิยามคณุลกัษณะและองคป์ระกอบเชิงพฤติกรรม
ของพลเมืองดจิิทลัโดยผูเ้ช่ียวชาญ      

รายการประเมนิ คา่ดชันีความสอดคลอ้ง แปลผล 
ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 
 1.1 มีความรูแ้ละทกัษะในการใช้

เทคโนโลยี 
1.0 สอดคลอ้ง 

 1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                   1.0 สอดคลอ้ง 
 1.3 เคารพสทิธิของผูอ่ื้น 1.0 สอดคลอ้ง 
 1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด 1.0 สอดคลอ้ง 
ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

 2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 1.0 สอดคลอ้ง 
 2.2 การเขา้รว่มกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชนต์อ่สงัคม 
1.0 สอดคลอ้ง 

ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดจิิทลั 

 3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดจิิทลั 1.0 สอดคลอ้ง 
 3.2 ใช้สื่อดิจิทัลโดยการค านึงถึงหลัก

คณุธรรม จรยิธรรม  
1.0 สอดคลอ้ง 

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ 

 4.1 มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ 
การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั 

1.0 สอดคลอ้ง 

 4.2 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดจิิทลั 1.0 สอดคลอ้ง 
ดา้นท่ี  5 ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์

 5.1 การป้องกนัตนเองจากภยัคกุคามบน
โลกออนไลน ์

1.0 สอดคลอ้ง 

 5.2 ค  านึงถึงความปลอดภยัในการใชง้าน
และการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 

1.0 สอดคลอ้ง 
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จากตารางท่ี 16 พบว่า ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของนิยามของคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองโดยผู้เช่ียวชาญ มีดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.0 ซึ่งสรุปได้ว่า นิยาม
คณุลกัษณะและองคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรมของพลเมืองดิจิทลั สามารถน าไปใชใ้นการวิจยัตอ่ไป 

ระยะที ่2 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (Development: D1)  

ผลการด าเนินการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี การออกแบบและการพฒันา เป็นการพฒันาและหา
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีโดยมีการด าเนินการ 7 ขัน้ตอน ดงันี ้   

ขัน้ท่ี 1 ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการออกแบบและการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้
เพื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล  ประกอบดว้ย การศึกษาโครงสรา้งและ
องคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี  การศึกษาแนวทางการน ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรไีปใชแ้ละการตรวจสอบเพื่อหา
คณุภาพของโครงสรา้งและองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี    

ขัน้ท่ี 2 ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
กบัคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรโีดยผูเ้ช่ียวชาญ   

ขัน้ท่ี 3 สรา้งเครือ่งมือในการรวบรวมขอ้มลู  
ขัน้ท่ี 4 ตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือในการเก็บรวมรวมขอ้มลู     
ขัน้ท่ี 5 ปรบัปรุงเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอ้มลูเพื่อน าไปสรา้งคู่มือกิจกรรมการ

เรยีนรูอ้อนไลนเ์พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
ขัน้ท่ี 6 ทดลองน ารอ่ง (Pilot Study) ในการใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ีโดยใชคู้่มือกิจกรรมการเรยีนรู ้
ออนไลนเ์พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีท่ีได้
จดัท าขึน้เพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการเรยีนรูใ้นสถานการณจ์รงิ  

ขั้นท่ี 7 ปรบัปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ละคู่มือกิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลน ์
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ขั้นที่ 1 ผลการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้เพื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี สามารถน าเสนอผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการ
จดัการเรยีนรู ้ดงันี ้

1.1 ผลการศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี 

จากการศึกษาต ารา เอกสารและงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
เก่ียวขอ้งกับปรชัญา แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรูท่ี้มีความสอดคลอ้งกับการสรา้งคุณลกัษณะของ
ความเป็นพลเมือง ท่ีจะน ามาสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี  โดยปรชัญา แนวคิดทฤษฎีท่ีเลือกน ามาใช ้ไดแ้ก่ 
ปรัชญาการเช่ือมโยง (Connectivism) ทฤษฎีการสรา้งความรูด้้วยตนเอง (Constructivism) 
ทฤษฎีตวัย ู(U Theory) รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning) รูปแบบ
การออกแบบการเรียนการสอน ADDIE MODEL รูปแบบการจัดการเรียนรูส้ะท้อนความเป็น
พลเมืองดิจิทัล (Reflection of Digital Citizenship) และ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
(Online Teaching) โดยไดน้ ามาท าการสงัเคราะหแ์ละสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรู ้“TCDDE” 
เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ีโดยมีหลกัการคือ การสรา้ง
การเรยีนรูโ้ดยการเช่ือมโยงความรูร้ะหว่างผูส้อน ผูเ้รยีนและสื่อการเรยีนรู ้โดยผูเ้รยีนเป็นผูก้ระท า 
(Active) และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองจากประสบการณเ์ดิมมาสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม่และ
ผูส้อนจดักิจกรรมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัโดยใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกระบวนการกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละร่วมสรุปองคค์วามรู ้
รว่มกนัโดยใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching)   มีวตัถปุระสงค ์3 ดา้น 
คือ 1.ดา้นความรู ้ประกอบดว้ย การมีความรูเ้รื่องคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล  2.ดา้น
ทกัษะ ประกอบดว้ย  การมีปฏิสมัพันธร์ะหว่างบคุคล และการเรยีนรูผ้่านออนไลน ์  3.ดา้นเจตคติ 
ประกอบด้วย การมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทัล ขั้นตอนการจัดการเรียนรูมี้   
5 ขั้นตอน  คื อ  ขั้น ท่ี  1  กระตุ้นความคิด   (Thought Provoking)ขั้น ท่ี   2  สา ธิตตัวอย่ าง 
(Demonstration Sample) ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง (Create by yourself) ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรา้งชิน้งาน
ผา่นการเรยีนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งชาญฉลาด (Digital Learning intelligent task)และขัน้ท่ี 5 
ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work piece) และการวดัและประเมินผล คือ รูปแบบการจดัการ
เรยีนรูเ้พื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรใีนแตล่ะขัน้ตอน
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มีความสอดคลอ้งกับการส่งเสริมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิตปริญญาตรีทัง้ 5 
ดา้น 12 พฤตกิรรมบง่ชี ้ 

ต่อมาผู้วิจัยได้ท าการสอบถามความเห็น เรื่อง ลักษณะของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตร ี
จากการสมัภาษณบ์คุคลท่ีเก่ียวขอ้ง และการส ารวจความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างเพื่อน าขอ้มลูมา
สงัเคราะหแ์นวทางพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีผลปรากฎดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 17 สงัเคราะหแ์นวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ 

พฒันาการเรยีนการสอนท่ีหลากหลายไปพรอ้มกบัการเสรมิเนือ้หาสาระท่ีผูเ้รยีน
ไม่เขา้ใจ 

11.76 

มีการจดักระบวนการจดัการเรยีนการสอนอยา่งสรา้งสรรค ์ 4.41 
ผูเ้รยีนสามารถประยกุตค์วามรูไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ 2.94 
การสรา้งเสรมิความรูค้วามเป็นพลเมืองดจิิทลั 13.24 
การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐานและบรูณาการเทคโนโลยีเขา้กบัชีวิตประจ าวนั 13.24 
เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับการใช้
เทคโนโลยีและการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร 

14.71 

สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม การเคารพสิทธิและเสรภีาพของผูอ่ื้นในการจดัการ
เรยีนรู ้

11.76 

การใชส้ื่อและเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการจดัการเรียนรูเ้พื่อสรา้งน่าสนใจ
ประกอบการยกตวัอยา่งหรอืเหตกุารณเ์พื่อความเขา้ใจ 

22.06 

การแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกวา้ง เน้นการวิพากยร์่วมกันเพื่อน าไปสู่การ
ออกแบบการจดัการเรยีนรู ้

5.88 

รวม 100 
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จากตารางท่ี 17 ตารางสงัเคราะหแ์นวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี พบว่า ความ
คิดเห็นส่วนใหญ่เน้นการใช้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนรูเ้พื่อสรา้ง
น่าสนใจประกอบการยกตวัอย่างหรือเหตกุารณเ์พื่อความเขา้ใจ  รอ้ยละ 22.06 เนน้กระบวนการ
คิดวิเคราะห ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรบัการใชเ้ทคโนโลยีและการรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร รอ้ย
ละ 14.71 การสรา้งเสรมิความรูค้วามเป็นพลเมืองดิจิทลั รอ้ยละ 13.24 และการสอนโดยใชปั้ญหา
เป็นฐานและบูรณาการเทคโนโลยีเขา้กับชีวิตประจ าวนั รอ้ยละ 13.24 ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับ
หลกัการสรา้งรูปแบบการจดัการเรียนรู ้“TCDDE” เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลัส าหรบั
นิสิตระดบัปรญิญาตรโีดยมีหลกัการคือ การสรา้งการเรยีนรูโ้ดยการเช่ือมโยงความรูร้ะหว่างผูส้อน 
ผูเ้รียนและสื่อการเรียนรู ้โดยผูเ้รียนเป็นผูก้ระท า (Active) และสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองจาก
ประสบการณเ์ดิมมาสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม่และผูส้อนจดักิจกรรมสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัลโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู ้มีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมกระบวนการ
กลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละรว่มสรุปองคค์วามรูร้ว่มกนัโดยใชก้ารจดัการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online Teaching)   มีวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ 1.ด้านความรู ้ประกอบด้วย การมี
ความรูเ้รื่องคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั  2.ดา้นทกัษะ ประกอบดว้ย  การมีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล และการเรียนรูผ้่านออนไลน ์  3.ดา้นเจตคติ ประกอบดว้ย การมีคณุลกัษณะของ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ขั้นตอนการจัดการเรียนรูมี้  5 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 กระตุน้ความคิด  
(Thought Provoking)ขัน้ท่ี  2 สาธิตตวัอย่าง (Demonstration Sample) ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง 
(Create by yourself) ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรา้งชิน้งานผ่านการเรียนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 
(Digital Learning intelligent task)และขัน้ท่ี 5 ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work piece) และ
การวดัและประเมินผล คือ รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั
ส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรใีนแต่ละขัน้ตอนมีความสอดคลอ้งกบัการส่งเสรมิคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดจิิทลัของนิสติปรญิญาตรีทัง้ 5 ดา้น 12 พฤตกิรรมบง่ชี ้  

1.2 ผลการศึกษาแนวทางการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรีไปใช้  

สามารถวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
จดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรกีบั
ล าดบัขัน้กระบวนการของ  รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้“TDCDE” ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 18 ตารางวิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรกีบัล าดบัขัน้
กระบวนการของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้“TDCDE”   

ข้อ แนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพือ่

เสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับ
นิสิตระดบัปริญญาตรีกับ
ล าดบัขัน้กระบวนการของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

“TDCDE”  

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ “TDCDE” 
รายละเอียด ล าดบัขัน้ 

1 - พฒันาการเรยีนการสอนท่ี
หลากหลายไปพรอ้มกบัการเสรมิ
เนือ้หาสาระท่ีผูเ้รยีนไมเ่ขา้ใจ 
- การสรา้งเสรมิความรูค้วามเป็น
พลเมืองดจิิทลั 
- เนน้กระบวนการคดิวิเคราะห ์
การคดิอย่างมีวิจารณญาณ
ส าหรบัการใชเ้ทคโนโลยีและการ
รบัรูข้อ้มลูข่าวสาร 

เป็นขัน้ท่ีครูเริม่มีการเตรยีมความ
พรอ้มดา้นความรูแ้ก่ผูเ้รยีน โดยการ
ใหผู้เ้รยีนเรยีนเก่ียวกบัความรูใ้นเรือ่ง
นัน้เพ่ือใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรยีน
การสอนตอ่ไป ซึง่ขัน้ความรูท้ั่วไปนัน้
นอกจากความรูใ้นดา้นเนือ้หาท่ีจะ
เรยีนแลว้ตอ้งมีความรูเ้รือ่งการใช้
อินเตอรเ์น็ตในการหาขอ้มลูอยา่งถกู
วิธี ครูตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหเ้ห็นถึง
ประโยชนแ์ละความส าคญัของการ
ใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้หา
ขอ้มลูและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการ
ใฝ่รูอ้ยูต่ลอดเวลา 

ขัน้ท่ี 1 กระตุน้
ความคดิ  
(Thought 
Provoking)
  

2 - สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม 
การเคารพสทิธิและเสรภีาพของ
ผูอ่ื้นในการจดัการเรยีนรู ้
- การใชส้ื่อและเทคโนโลยีเขา้มา
มีบทบาทในการจดัการเรยีนรู ้

เม่ือผูเ้รยีนมีฐานความรูเ้รือ่งเนือ้หา
และทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีแลว้ ครูตอ้งมีการสาธิต
ตวัอยา่งเพื่อท าใหผู้เ้รยีนเห็นภาพได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ ตวัอยา่งท่ีสาธิตนัน้ครู

ขัน้ท่ี  2 สาธิต
ตวัอยา่ง 
(Demonstration 
Sample)
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ข้อ แนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพือ่

เสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับ
นิสิตระดบัปริญญาตรีกับ
ล าดบัขัน้กระบวนการของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

“TDCDE”  

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ “TDCDE” 
รายละเอียด ล าดบัขัน้ 

เพื่อสรา้งน่าสนใจประกอบการ
ยกตวัอยา่งหรอืเหตกุารณเ์พื่อ
ความเขา้ใจ 

หรอืนกัเรยีนเป็นผูส้าธิตก็ไดต้าม
ความเหมาะสม ซึง่ระหวา่ง
กระบวนการครูควรกระตุน้ผูเ้รยีน
ผา่นการสรา้งแรงจงูใจอยา่งตอ่เน่ือง
  

  

3 - มีการจดักระบวนการจดัการ
เรยีนการสอนอยา่งสรา้งสรรค ์
- สอดแทรกคณุธรรม จรยิธรรม 
การเคารพสทิธิและเสรภีาพของ
ผูอ่ื้นในการจดัการเรยีนรู ้
- การแสดงความคดิเห็นอยา่ง
เปิดกวา้ง เนน้การวพิากยร์ว่มกนั
เพื่อน าไปสูก่ารออกแบบการ
จดัการเรยีนรู ้

ครูใหผู้เ้รยีนลงมือท าดว้ยตนเองหรอื
ท ากิจกรรมรว่มกนักบักลุม่เพื่อนใน
ชัน้เรยีนตามท่ีครูมอบหมาย เพ่ือ
สรา้งการเรยีนแบบรว่มมือ 
(Collaborative) ซึง่ครูควรท าหนา้ท่ี
เป็นผูส้นบัสนนุการเรยีนรู ้
กระบวนการนีจ้ะท าใหผู้เ้รยีนเริม่เกิด
การสรา้งแรงจงูใจภายในตนเองคือ
การใฝ่เรยีนรูผ้า่นการลงมือท าจรงิ 

ขัน้ท่ี 3 สรา้ง
ดว้ยตวัเอง 
(Create by 
yourself) 

4 - ผูเ้รยีนสามารถประยกุตค์วามรู ้
ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
- การสอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
และบรูณาการเทคโนโลยีเขา้กบั
ชีวิตประจ าวนั 

ผูเ้รยีนจะมีการสรา้งหรอื construct 
องคค์วามรูแ้ละสรา้งชิน้งานดว้ย
ตนเองผา่นการใชอ้ินเตอรเ์น็ต ซึง่
กระบวนการนีจ้ะท าใหเ้กิดพฤตกิรรม
การเรยีนรูแ้ละพฒันาการท่ีดขีึน้เรือ่ง
การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งรูเ้ท่าทนัของ
แตล่ะบคุคลในเรือ่งของเทคโนโลยี
ผา่นการสรา้งองคค์วามรูจ้าก

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรา้ง
ชิน้งานผา่นการ
เรยีนรูใ้นการใช้
เทคโนโลยีอยา่ง
ชาญฉลาด 
(Digital 
Learning 
intelligent task) 
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ข้อ แนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพือ่

เสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับ
นิสิตระดบัปริญญาตรีกับ
ล าดบัขัน้กระบวนการของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 

“TDCDE”  

รูปแบบการจดัการเรียนรู้ “TDCDE” 
รายละเอียด ล าดบัขัน้ 

กระบวนการท่ีผา่นมา ครูตอ้งบนัทกึ
ผลการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมเพื่อ
พฒันาและน าไปปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป
  

5 - ผูเ้รยีนสามารถประยกุตค์วามรู ้
ไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

ครูและเพ่ือนประเมินผลชิน้งานท่ี
ผูเ้รยีนสรา้งขึน้ อภิปรายรว่มกบั
ผูเ้รยีน เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันา
ใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

ขัน้ท่ี 5 ประเมิน
ชิน้งาน 
(Evaluating of 
work piece) 
  

 

การออกแบบ (ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี   

(ร่าง) รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ีด าเนินการออกแบบโดยใชรู้ปแบบการออกแบบการเรยีนการ
สอน ADDIE MODEL เพื่อสังเคราะห์สาระส าคัญ หลักการ วัตถุประสงค ์กระบวนการจัดการ
เรยีนรู ้ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้   

1.สาระส าคัญ        
การสังเคราะห์สาระส าคัญของการจัดการเรียน รู ้เพื่ อ เสริมสร้าง

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี ไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาปรชัญา แนวคิดทฤษฎี รูปแบบการจดัการเรียนรู ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งคณุลกัษณะ
ของพลเมืองดจิิทลั ไดแ้ก่ ปรชัญาการเช่ือมโยง (Connectivism) ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
(Constructivism) ทฤษฎีตัวยู (U Theory) รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Cooperative 
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Learning)  รูปแบบการจัดการเรียนรูส้ะท้อนความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Reflection of Digital 
Citizenship) และการจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching)   สามารถแสดงการ
สงัเคราะห ์ดงัรูป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิด สาระส าคญั 

ปรัชญาการเชื่อมโยง (Connectivism)                                                     
เป็นการเรยีนรูท่ี้เกิดขึน้จากการสรา้งและการเช่ือมโยงความรูเ้พ่ือการพฒันาเป็น

เครอืข่าย (Network) โดยการเรยีนรูเ้กิดขึน้จากการตดัสินใจของผูเ้รยีนท่ีจะ

เลือกสรรทรพัยากรการเรยีนรูต้่าง ๆ ซึ่งอยู่รอบตวั ขอ้มลูบนเครอืข่ายออนไลน์

แลว้น ามาคดักรอง เช่ือมโยงกบัความรูแ้ละสงัคมรอบตวัเป็นการสรา้งเครอืข่าย

การเรยีนรูท่ี้มีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อน ผูเ้รยีน และสื่อดงันัน้ การจดักิจกรรม

การเรยีนรูด้ว้ยทฤษฎีการเช่ือมโยงความรู ้(Connectivism) ผ่านสื่อสงัคม

ออนไลนจ์ึงเป็นการพฒันาผูเ้รยีนรว่มกนับนสื่อสงัคมออนไลน ์จนผูเ้รยีนเกิดการ

เรยีนรูจ้นสามารถน าการเรยีนรูท่ี้เช่ือมโยงระหว่างกนัเหลา่นัน้มาพฒันาการ

เรยีนรู ้การท างานเป็นกลุม่ การสืบเสาะแสวงหาความรู ้และการสรา้งความรู ้

ดว้ยตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎกีารสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)                                       
ความรูไ้ม่ไดเ้กิดจากการรบัรูด้ว้ยตนเองเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการท่ีบคุคล

เกิดความรูค้วามเขา้ใจและสามารถสรา้งองคค์วามรูข้ึน้มา เป็นความสามารถใน

การน าความรูเ้ดิมที่มีอยู่หรอืประสบการณก์ารเรยีนรูม้าสรา้งเป็นความรูใ้หม่ท่ีมี

ความหมายย่ิงขึน้ ซึ่งผูเ้รยีนมีบทบาทส าคญัในการสรา้งความหมายของความรู ้

จากความสมัพนัธร์ะหวา่งสิ่งที่พบเห็นกบัความรูค้วามเขา้ใจท่ีมีอยู่โดยเป็นไปใน

ลกัษณะของการแปลความหมายของขอ้มลูหรอืการเช่ือมโยงความรูเ้ดิมท่ีมีอยู่

กบัประสบการณใ์หม่ท่ีไดร้บั 

 

ทฤษฎตีวัยู (U Theory)                                                                                    

Scharmer (2007) ไดเ้สนอทฤษฎีการเรยีนรูจ้ากอนาคต หรอืเรยีกว่า ทฤษฎีตวัย ู

เพ่ือใชเ้ป็นทางออกในการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีนในอนาคต ซึง่ในแตล่ะขัน้ของทฤษฎียู

นีมี้ลกัษณะการเรยีงของอกัษรเป็นตวัย ูประกอบดว้ย 7 ขัน้ คือ 1. ขัน้การรูข้อ้มลู

แบบเก่า (Downloading) 2. ขัน้การมองเห็น (Seeing) 3. ขัน้การรบัรู ้(Sensing) 

4.ขัน้ปรากฎ (Presencing) 5.ขัน้การตกผลกึ (Crystallizing) 6.ขัน้การออกแบบ 

(Prototyping) และ 7.ขัน้การแสดงออก(Preforming) 

ปรชัญาการเช่ือมโยง (Connectivism) เป็นการ

สรา้งการเรยีนรูโ้ดยการเช่ือมโยงความรูแ้ละ

ประสบการณ ์ สรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูท่ี้มี

ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อน ผูเ้รยีน และสื่อการ

เรยีนรู ้สามารถน ามาพฒันาการเรยีนรู ้การ

ท างานเป็นกลุม่ การสืบเสาะแสวงหาความรู ้และ

การสรา้งความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ                                             

ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism)  

ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า (Active) และสรา้งความรู ้

โดยการน าประสบการณเ์ดิมเขา้มาสรา้งเป็นความรู ้

ใหม่  ทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบ Constructivism จึงเป็น

พืน้ฐานของการจดัการเรยีนรูท่ี้เป็นกระบวนการท่ีมี

ความตอ่เน่ือง และผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในการสรา้ง

ความรูเ้ม่ือมีปฏิสมัพนัธก์บัปรากฏการณห์รอืบคุคล

รอบขา้ง                                  

ทฤษฎีตวัย ู(U Theory)  ครูผูส้อนสามารถท่ีจะจดั

กิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีใหผู้เ้รยีนไดมี้สว่นรว่มใน

การคิดและพิจารณาในประเดน็ท่ีสนใจ เนน้การมีสว่น

รว่มของผูเ้รยีน โดยครูเปิดใจเรยีนรูส้ิ่งใหม่ ๆ รว่มกบั

ผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนแสดงความคิดเห็นเพื่อสง่เสรมิการ

พดูคยุ ถกเถียง สนทนา มีสว่นรว่มในการสรุปและการ

ตดัสินใจ เพ่ือเตรยีมพลเมืองใหส้ามารถด ารงชีวิตได้

อย่างมีความสขุ ซึง่เป็นสิ่งที่ตอ้งการใหเ้กิดกบั

ประชาชนในสงัคมประชาธิปไตย                                                                                   
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แนวคิด สาระส าคญั 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้สะทอ้นความเป็นพลเมอืงดจิทิลั 
(Reflection of Digital Citizenship)                                                                           

Mike Ribber (2008) เป็นนกัการศกึษาและครูระดบัชัน้ประถมศกึษา

ชาวอเมรกิา ท่ีออกแบบโมเดลการเรยีนการสอนเพ่ือสรา้งพลเมืองที่ทนั

ต่อโลกดิจิทลัผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ไดอ้อกแบบขัน้ตอนการ

จดัการเรยีนรูไ้ว ้4 ขัน้ ดงันี ้Stage 1 Awareness (การสรา้งความ

ตระหนกั) Stage 2 Guided Practice (น าสูก่ารปฏิบตัิ) Stage 3 

Modeling and Demonstration (สรา้งรูปแบบและสาธิต) Stage 4 

Feedback Analysis (การวิเคราะหผ์ลลพัธ)์ 

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching) 

Badrul H. Khan. (2560) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรียนการ

สอนแบบออนไลน ์หรืออีเลิรน์น่ิง (e-Learning) คือ นวตักรรมท่ี

เขา้ถงึไดโ้ดยสะดวกส าหรบัผูเ้รียน มีการออกแบบท่ีดี ยดึ

ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง มีการออกแบบใหมี้ปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รยีน

และมีสภาพแวดลอ้มในการเรยีนรูท่ี้เอือ้ใหก้บัผูเ้รียนทกุคน

สามารถท่ีจะเรยีนรูไ้ดท้กุสถานท่ี ทกุเวลา โดยใชท้รพัยากร

ประเภทตา่ง ๆ ท่ีอยูใ่นรูปของเทคโนโลยีดิจิทลัตา่ง ๆ ท่ีมีการ

ออกแบบสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้และเปิดกวา้งส าหรบัผูเ้รียน 

    

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื (Cooperative Learning)           
เป็นการจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยใช้

กระบวนการกลุม่ใหผู้เ้รยีนไดท้  างานรว่มกนัเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรยีนรู ้

และสรา้งความส าเรจ็ของกลุม่ดว้ยกนั ดว้ยวิธีการแบง่กลุ่มผูเ้รยีนท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุม่เลก็ ๆ ในการแลกเปลี่ยน

ความรูภ้ายในกลุม่ ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูอ้  านวยความสะดวกทางการ

เรยีนรูแ้ละผูเ้รยีนตอ้งรว่มมือกนัหาค าตอบและสรุปองคค์วามรูร้ว่มกนั 

เพ่ือพฒันาผูเ้รยีนในดา้นวิชาและทกัษะทางสงัคม และเตรยีมความ

พรอ้มใหผู้เ้รยีนสามารถด ารงชีวิตในสงัคมประชาธิปไตยไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความสขุ 

 

รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative 

Learning)  การจดัการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็น

ส าคญั โดยใชก้ระบวนการกลุม่ใหผู้เ้รยีนไดท้  างาน

รว่มกนัเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรยีนรู ้ ผูเ้รยีนตอ้งรว่มมือ

กนัหาค าตอบและสรุปองคค์วามรูร้ว่มกนั         

รูปแบบการจดัการเรยีนรูส้ะทอ้นความเป็นพลเมือง

ดิจิทลั (Reflection of Digital Citizenship) มี

ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูไ้ว ้4 ขัน้ ดงันี ้Stage 1 

Awareness (การสรา้งความตระหนกั) Stage 2 

Guided Practice (น าสูก่ารปฏิบตัิ) Stage 3 

Modeling and Demonstration (สรา้งรูปแบบและ

สาธิต) Stage 4 Feedback Analysis (การวิเคราะห์

ผลลพัธ)์ 

                                                                

การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online 

Teaching)เป็นการเรยีนการสอนท่ีใชค้อมพิวเตอร ์

โดยใชซ้ีดีรอม อินเทอรเ์น็ต อินทราเน็ต เป็นช่องทาง

ในการถ่ายทอด ซึง่มีคณุลกัษณะส าคญั คือ บทเรยีน

มีเนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัจดุประสงคท์างการเรยีนและ

ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู ้

ภาพประกอบ 4 แสดงการสงัเคราะหส์าระส าคญัของการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
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2. หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้     
ผูว้ิจัยน าสาระส าคัญของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ปรัชญาการเช่ือมโยง 
(Connectivism) ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีตัวยู (U Theory) 
รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning)  รูปแบบการจดัการเรยีนรูส้ะทอ้น
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Reflection of Digital Citizenship) และการจดัการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน ์(Online Teaching)   น ามาสงัเคราะหเ์ป็นหลกัการของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 5 แสดงการสงัเคราะหเ์ป็นหลกัการของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

 

สาระส าคญั หลกัการ 

ปรชัญาการเช่ือมโยง (Connectivism) เป็นการสรา้งการเรียนรูโ้ดยการเช่ือมโยงความรูแ้ละ

ประสบการณ ์ สรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูท้ี่มีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูส้อน ผูเ้รียน และสื่อการเรยีนรู ้

สามารถน ามาพฒันาการเรยีนรู ้การท างานเป็นกลุ่ม การสืบเสาะแสวงหาความรู ้และการสรา้ง

ความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ                                             

ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism)  ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า (Active) และ

สรา้งความรูโ้ดยการน าประสบการณเ์ดิมเขา้มาสรา้งเป็นความรูใ้หม ่ ทฤษฎีการเรียนรูแ้บบ 

Constructivism จงึเป็นพืน้ฐานของการจดัการเรยีนรูท้ี่เป็นกระบวนการที่มีความต่อเน่ือง และ

ผูเ้รยีนมีส่วนรว่มในการสรา้งความรูเ้มื่อมีปฏิสมัพนัธก์บัปรากฏการณห์รอืบคุคลรอบขา้ง                                  

ทฤษฎีตวัย ู(U Theory)  ครูผูส้อนสามารถท่ีจะจดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีใหผู้เ้รยีนไดม้ีส่วน

รว่มในการคิดและพิจารณาในประเดน็ที่สนใจ เนน้การมีสว่นรว่มของผูเ้รียน โดยครูเปิดใจเรยีนรูส้ิ่ง

ใหม่ ๆ รว่มกบัผูเ้รยีน ใหผู้เ้รียนแสดงความคิดเห็นเพ่ือส่งเสริมการพดูคยุ ถกเถียง สนทนา มีส่วน

รว่มในการสรุปและการตดัสินใจ เพ่ือเตรยีมพลเมืองใหส้ามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ ซึง่เป็น

สิ่งท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัประชาชนในสงัคมประชาธิปไตย                                                                                   

รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning)  การจดัการเรยีนการสอนที่เนน้

ผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยใชก้ระบวนการกลุ่มใหผู้เ้รยีนไดท้  างานรว่มกนัเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้ 

ผูเ้รยีนตอ้งรว่มมือกนัหาค าตอบและสรุปองคค์วามรูร้ว่มกนั         

รูปแบบการจดัการเรียนรูส้ะทอ้นความเป็นพลเมืองดิจิทลั (Reflection of Digital Citizenship) มี

ขัน้ตอนการจดัการเรียนรูไ้ว ้4 ขัน้ ดงันี ้Stage 1 Awareness (การสรา้งความตระหนกั) Stage 2 

Guided Practice (น าสู่การปฏิบตัิ) Stage 3 Modeling and Demonstration (สรา้งรูปแบบและ

สาธิต) Stage 4 Feedback Analysis (การวิเคราะหผ์ลลพัธ)์ 

การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching)เป็นการเรยีนการสอนที่ใชค้อมพิวเตอร ์

โดยใชซ้ีดีรอม อินเทอรเ์น็ต อินทราเน็ต เป็นช่องทางในการถ่ายทอด ซึง่มีคณุลกัษณะส าคญั คือ 

บทเรยีนมีเนือ้หาที่สมัพนัธก์บัจดุประสงคท์างการเรยีนและผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู  ้

หลกัการท่ี 1 การสรา้งการเรยีนรูโ้ดย

การเช่ือมโยงความรูร้ะหวา่งผูส้อน 

ผูเ้รยีนและสื่อการเรยีนรู ้โดยผูเ้รยีน

เป็นผูก้ระท า (Active) และสรา้งองค์

ความรูด้ว้ยตนเองจากประสบการณ์

เดิมมาสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม่ 

หลกัการท่ี 2 ผูส้อนจดักิจกรรมสรา้ง

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั

โดยใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้

มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม 

กระบวนการกลุม่ มีการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูแ้ละรว่มสรุปองคค์วามรูร้ว่มกนั

โดยใชก้ารจดัการเรยีนการสอนแบบ

ออนไลน ์(Online Teaching) 
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3.วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดการเรียนรู้    
ผู้วิจัยน าหลักการของรูปแบบการจัดการเรียน รู ้เพื่ อ เสริมสร้าง

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี มาสงัเคราะหว์ตัถปุระสงค ์ได้
ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 6 การแสดงการสงัเคราะหว์ตัถปุระสงคข์องรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
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4. กระบวนการของการจัดการเรียนรู้ 
ผูว้ิจัยน าสาระส าคัญของการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ปรัชญาการเช่ือมโยง 
(Connectivism) ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีตัวยู (U Theory) 
รูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning)  รูปแบบการจดัการเรยีนรูส้ะทอ้น
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Reflection of Digital Citizenship) และการจดัการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (Online Teaching)   น ามาสังเคราะห์เป็นกระบวนการของการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีได ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้
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ภาพประกอบ 7 แสดงการสงัเคราะหก์ระบวนการของรูปแบบการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

ปรชัญา แนวคิดทฤษฎี กระบวนการของการจดัการเรยีนรู ้

ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism)  ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า (Active) 

และสรา้งความรูโ้ดยการน าประสบการณเ์ดิมเขา้มาสรา้งเป็นความรูใ้หม่  ทฤษฎีการเรยีนรู ้

แบบ Constructivism จึงเป็นพืน้ฐานของการจดัการเรยีนรูท่ี้เป็นกระบวนการท่ีมีความ

ต่อเน่ือง และผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในการสรา้งความรูเ้ม่ือมีปฏิสมัพนัธก์บัปรากฏการณห์รอื

บคุคลรอบขา้ง                                  

ทฤษฎีตวัย ู(U Theory)  ครูผูส้อนสามารถท่ีจะจดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีใหผู้เ้รยีนได้

มีสว่นรว่มในการคิดและพิจารณาในประเดน็ท่ีสนใจ เนน้การมีสว่นรว่มของผูเ้รยีน โดยครู

เปิดใจเรยีนรูส้ิ่งใหม่ ๆ รว่มกบัผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนแสดงความคิดเห็นเพ่ือสง่เสรมิการพดูคยุ 

ถกเถียง สนทนา มีสว่นรว่มในการสรุปและการตดัสินใจ เพ่ือเตรยีมพลเมืองใหส้ามารถ

ด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ ซึง่เป็นสิ่งท่ีตอ้งการใหเ้กิดกบัประชาชนในสงัคม

ประชาธิปไตย                                                                                   

 

รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning)  การจดัการเรยีนการสอน

ท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยใชก้ระบวนการกลุม่ใหผู้เ้รยีนไดท้  างานรว่มกนัเพื่อแลกเปลี่ยน

การเรยีนรู ้ ผูเ้รยีนตอ้งรว่มมือกนัหาค าตอบและสรุปองคค์วามรูร้ว่มกนั         

 

รูปแบบการจดัการเรยีนรูส้ะทอ้นความเป็นพลเมืองดิจิทลั (Reflection of Digital 

Citizenship) มีขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูไ้ว ้4 ขัน้ ดงันี ้Stage 1 Awareness (การสรา้ง

ความตระหนกั) Stage 2 Guided Practice (น าสูก่ารปฏิบตัิ) Stage 3 Modeling and 

Demonstration (สรา้งรูปแบบและสาธิต) Stage 4 Feedback Analysis (การวิเคราะห์

ผลลพัธ)์ 

 

การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching)เป็นการเรยีนการสอนท่ีใช้

คอมพิวเตอร ์โดยใชซ้ีดีรอม อินเทอรเ์น็ต อินทราเน็ต เป็นช่องทางในการถ่ายทอด ซึง่มี

คณุลกัษณะส าคญั คือ บทเรยีนมีเนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัจดุประสงคท์างการเรยีนและผูเ้รยีน

เป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู ้  

z 

ขั้นที ่1 กระตุ้นความคดิ  (Thought 

Provoking) เป็นขัน้ท่ีครูเริม่มีการเตรยีม

ความพรอ้มดา้นความรูแ้ก่ผูเ้รยีน โดย

การใหผู้เ้รยีนเรยีนเก่ียวกบัความรูใ้น

เรือ่งนัน้เพ่ือใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรยีน

การสอนต่อไป ซึง่ขัน้ความรูท้ั่วไปนัน้

นอกจากความรูใ้นดา้นเนือ้หาท่ีจะเรยีน

แลว้ตอ้งมีความรูเ้รื่องการใช้

อินเตอรเ์น็ตในการหาขอ้มลูอย่างถกูวิธี 

ครูตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหเ้ห็นถึง

ประโยชนแ์ละความส าคญัของการใช้

อินเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้หาขอ้มลูและ

กระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการใฝ่รูอ้ยู่

ตลอดเวลา 

ขั้นที ่ 2 สาธิตตัวอย่าง 

(Demonstration Sample)เม่ือผูเ้รยีนมี

ฐานความรูเ้รือ่งเนือ้หาและทศันคติท่ีดี

เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีแลว้ ครูตอ้งมี

การสาธิตตวัอย่างเพื่อท าใหผู้เ้รยีนเหน็

ภาพไดช้ดัเจนย่ิงขึน้ ตวัอย่างที่สาธิตนัน้ครู

หรอืนกัเรยีนเป็นผูส้าธิตก็ไดต้ามความ

เหมาะสม ซึง่ระหว่างกระบวนการครูควร

กระตุน้ผูเ้รยีนผ่านการสรา้งแรงจงูใจอย่าง

ต่อเน่ือง 
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ปรชัญา แนวคิดทฤษฎี กระบวนการของการจดัการเรยีนรู ้

ปรชัญาการเช่ือมโยง (Connectivism) เป็นการสรา้งการเรยีนรูโ้ดยการเช่ือมโยงความรู ้

และประสบการณ ์ สรา้งเครอืข่ายการเรยีนรูท่ี้มีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อน ผูเ้รยีน และสื่อ

การเรยีนรู ้สามารถน ามาพฒันาการเรยีนรู ้การท างานเป็นกลุ่ม การสืบเสาะแสวงหา

ความรู ้และการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ                                             

ทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง (Constructivism)  ผูเ้รยีนจะตอ้งเป็นผูก้ระท า 

(Active) และสรา้งความรูโ้ดยการน าประสบการณเ์ดิมเขา้มาสรา้งเป็นความรูใ้หม่  

ทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบ Constructivism จึงเป็นพืน้ฐานของการจดัการเรยีนรูท่ี้เป็น

กระบวนการท่ีมีความต่อเน่ือง และผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในการสรา้งความรูเ้ม่ือมี

ปฏิสมัพนัธก์บัปรากฏการณห์รอืบคุคลรอบขา้ง                                  

ทฤษฎีตวัย ู(U Theory)  ครูผูส้อนสามารถท่ีจะจดักิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีใหผู้เ้รยีน

ไดมี้สว่นรว่มในการคิดและพิจารณาในประเดน็ท่ีสนใจ เนน้การมีสว่นรว่มของผูเ้รยีน 

โดยครูเปิดใจเรยีนรูส้ิ่งใหม่ ๆ รว่มกบัผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนแสดงความคิดเห็นเพื่อสง่เสรมิการ

พดูคยุ ถกเถียง สนทนา มีสว่นรว่มในการสรุปและการตดัสินใจ เพ่ือเตรยีมพลเมืองให้

สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ ซึง่เป็นสิ่งที่ตอ้งการใหเ้กิดกบัประชาชนในสงัคม

ประชาธิปไตย                                                                                   

รูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ (Cooperative Learning)  การจดัการเรยีนการ

สอนที่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั โดยใชก้ระบวนการกลุม่ใหผู้เ้รยีนไดท้  างานรว่มกนัเพ่ือ

แลกเปลี่ยนการเรยีนรู ้ ผูเ้รยีนตอ้งรว่มมือกนัหาค าตอบและสรุปองคค์วามรูร้ว่มกนั         

การจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching)เป็นการเรยีนการสอนท่ีใช้

คอมพิวเตอร ์โดยใชซ้ีดีรอม อินเทอรเ์น็ต อินทราเน็ต เป็นช่องทางในการถ่ายทอด ซึง่มี

คณุลกัษณะส าคญั คือ บทเรยีนมีเนือ้หาท่ีสมัพนัธก์บัจดุประสงคท์างการเรยีนและ

ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู ้

รูปแบบการจดัการเรยีนรูส้ะทอ้นความเป็นพลเมืองดิจิทลั (Reflection of Digital 

Citizenship) มีขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูไ้ว ้4 ขัน้ ดงันี ้Stage 1 Awareness (การสรา้ง

ความตระหนกั) Stage 2 Guided Practice (น าสูก่ารปฏิบตัิ) Stage 3 Modeling and 

Demonstration  (สรา้งรูปแบบและสาธิต) Stage 4 Feedback Analysis (การวิเคราะห์

ผลลพัธ)์ 

ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง (Create 

by yourself) ครูใหผู้เ้รยีนลงมือท า

ดว้ยตนเองหรอืท ากิจกรรมรว่มกนั

กบักลุม่เพ่ือนในชัน้เรยีนตามท่ีครู

มอบหมาย เพ่ือสรา้งการเรยีนแบบ

รว่มมือ (Collaborative) ซึง่ครูควร

ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุการเรยีนรู ้

กระบวนการนีจ้ะท าใหผู้เ้รยีนเริม่

เกิดการสรา้งแรงจงูใจภายใน

ตนเองคือการใฝ่เรยีนรูผ้่านการลง

มือท าจรงิ 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรา้งชิน้งานผ่านการ

เรยีนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่าง

ชาญฉลาด (Digital Learning 

intelligent task)ผูเ้รยีนจะมีการ

สรา้งหรอื construct องคค์วามรู ้

และสรา้งชิน้งานดว้ยตนเองผ่าน

การใชอิ้นเตอรเ์น็ต ซึง่กระบวนการ

นีจ้ะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเรยีนรู ้

และพฒันาการท่ีดีขึน้เรือ่งการใช้

เทคโนโลยีอย่างรูเ้ท่าทนัของแตล่ะ

บคุคลในเรือ่งของเทคโนโลยีผ่าน

การสรา้งองคค์วามรูจ้าก

กระบวนการท่ีผ่านมา ครูตอ้ง

บนัทกึผลการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมเพื่อพฒันาและน าไป

ปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 

ขัน้ที่ 5 ประเมนิชิน้งาน (Evaluating of work 

piece)ครูและเพ่ือนประเมนิผลชิน้งานท่ีไดร้บั

มอบหมายท่ีผูเ้รยีนสรา้งขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยี 

อินเตอรเ์น็ตและสื่อต่างๆในการคน้ควา้หาขอ้มลูมี

การวดัประเมนิก่อนและหลงัเรยีนและอภิปราย

รว่มกบัผูเ้รยีน เพ่ือน าไปปรบัปรุงและพฒันาใหม้ี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

   

   ภาพประกอบ 8 แสดงการสงัเคราะหก์ระบวนการของรูปแบบการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ 

ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรี 
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จากหลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรีกบัล าดบัขัน้กระบวนการของ  รูปแบบการ
จดัการเรยีนรู ้“TCDDE” สามารถมาแสดงโมเดลรูปภาพ ดงันี ้
 

 

ภาพประกอบ 9 รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั 
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

จากโมเดลรูปภาพ ล าดับขั้นกระบวนการของ  รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
“TDCDE” ของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบั
นิสิตระดับปริญญาตรีน ามาสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งความเป็น
พลเมืองในยคุดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีประกอบดว้ย กระบวนการ 5 ขัน้    

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความคิด  (Thought Provoking) เป็นขัน้ท่ีครูเริ่มมีการ
เตรียมความพรอ้มดา้นความรูแ้ก่ผูเ้รียน โดยการใหผู้เ้รียนเรียนเก่ียวกับความรูใ้นเรื่องนัน้เพื่อใช้
เป็นพืน้ฐานในการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งขัน้ความรูท้ั่วไปนัน้นอกจากความรูใ้นดา้นเนือ้หาท่ีจะ
เรียนแลว้ตอ้งมีความรูเ้รื่องการใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการหาขอ้มลูอย่างถกูวิธี ครูตอ้งสรา้งแรงจงูใจให้
เห็นถึงประโยชนแ์ละความส าคญัของการใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้หาขอ้มูลและกระตุน้ให้
ผูเ้รยีนเกิดการใฝ่รูอ้ยูต่ลอดเวลา 
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ขั้ นที่   2  สาธิตตั วอย่ าง (Demonstration Sample)เม่ื อผู้ เรียน มี
ฐานความรูเ้รื่องเนือ้หาและทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีแลว้ ครูตอ้งมีการสาธิตตวัอย่าง
เพื่อท าใหผู้เ้รียนเห็นภาพไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ตวัอย่างท่ีสาธิตนัน้ครูหรือนกัเรียนเป็นผูส้าธิตก็ไดต้าม
ความเหมาะสม ซึง่ระหวา่งกระบวนการครูควรกระตุน้ผูเ้รยีนผา่นการสรา้งแรงจงูใจอยา่งตอ่เน่ือง 

ขั้นที่ 3 สร้างด้วยตัวเอง (Create by yourself) ครูใหผู้เ้รียนลงมือท า
ดว้ยตนเองหรอืท ากิจกรรมรว่มกนักบักลุม่เพื่อนในชัน้เรยีนตามท่ีครูมอบหมาย เพื่อสรา้งการเรยีน
แบบรว่มมือ (Collaborative) ซึ่งครูควรท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุการเรยีนรู ้กระบวนการนีจ้ะท าให้
ผูเ้รยีนเริม่เกิดการสรา้งแรงจงูใจภายในตนเองคือการใฝ่เรียนรูผ้า่นการลงมือท าจรงิ   

ขั้นที่ 4 สร้างชิน้งานผ่านการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญ
ฉลาด (Digital Learning intelligent tasks) ผูเ้รียนจะมีการสรา้งหรือ construct องคค์วามรูแ้ละ
สรา้งชิน้งานดว้ยตนเองผ่านการใชอ้ินเตอรเ์น็ต ซึง่กระบวนการนีจ้ะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเรยีนรู ้
และพฒันาการท่ีดีขึน้เรื่องการใชเ้ทคโนโลยีอย่างรูเ้ท่าทนัของแต่ละบุคคลในเรื่องของเทคโนโลยี
ผ่านการสรา้งองคค์วามรูจ้ากกระบวนการท่ีผ่านมา ครูตอ้งบนัทึกผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่อพฒันาและน าไปปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป     

ขั้นที่ 5 ประเมินชิ้นงาน (Evaluating of work piece) ครูและเพื่อน
ประเมินผลชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีผูเ้รยีนสรา้งขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยี อินเตอรเ์น็ตและสื่อตา่งๆใน
การคน้ควา้หาขอ้มูลมีการวดัประเมินก่อนและหลังเรียนและอภิปรายร่วมกับผูเ้รียน เพื่อน าไป
ปรบัปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้         

1.3 ผลการตรวจสอบเพื่อหาคุณภาพของโครงสร้างและองคป์ระกอบของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของของโครงสรา้งและองคป์ระกอบของรูปแบบการ

จดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีโดย

ผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมของโครงรา่งรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้และผูเ้ช่ียวชาญประเมิน

ความสอดคลอ้งของโครงร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลักสูตรและการสอน 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสงัคมศึกษาและพลเมืองศึกษา โดย

ผูเ้ช่ียวชาญ ผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 19 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้

รายการประเมิน รายละเอียด ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

แปลผล 

1.หลกัการ การสรา้งการเรยีนรูโ้ดยการ
เช่ือมโยงความรูร้ะหวา่งผูส้อน 
ผูเ้รยีนและสื่อการเรยีนรู ้โดย
ผูเ้รยีนเป็นผูก้ระท า (Active) และ
สรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองจาก
ประสบการณเ์ดิมมาสรา้งเป็นองค์
ความรูใ้หมแ่ละผูส้อนจดักิจกรรม
สรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัโดยใหผู้เ้รยีนเป็น
ศนูยก์ลางการเรยีนรู ้มีสว่นรว่มใน
การท ากิจกรรมกระบวนการกลุม่ 
มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละรว่ม
สรุปองคค์วามรูร้ว่มกนัโดยใชก้าร
จดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์
(Online Teaching)    

1.0 สอดคลอ้ง 

2.วตัถปุระสงค ์ 1.ดา้นความรู ้ประกอบดว้ย การมี
ความรูเ้รือ่งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลั                                 
2.ดา้นทกัษะ ประกอบดว้ย  การมี
ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล และ
การเรยีนรูผ้า่นออนไลน ์                                                
3.ดา้นเจตคต ิประกอบดว้ย การมี
คณุลกัษณะของความเป็น
พลเมืองดจิิทลั 
 

1.0 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน รายละเอียด ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

แปลผล 

3.ขัน้ตอนการจดัการ
เรยีนรู ้
ขัน้ท่ี 1 กระตุน้
ความคดิ  (Thought 
Provoking)  

เป็นขัน้ท่ีครูเริม่มีการเตรยีมความ
พรอ้มดา้นความรูแ้ก่ผูเ้รยีน โดย
การใหผู้เ้รยีนเรยีนเก่ียวกบัความรู ้
ในเรือ่งนัน้เพ่ือใชเ้ป็นพืน้ฐานใน
การเรยีนการสอนตอ่ไป ซึง่ขัน้
ความรูท้ั่วไปนัน้นอกจากความรู ้
ในดา้นเนือ้หาท่ีจะเรยีนแลว้ตอ้งมี
ความรูเ้รือ่งการใชอ้ินเตอรเ์น็ตใน
การหาขอ้มลูอยา่งถกูวิธี ครูตอ้ง
สรา้งแรงจงูใจใหเ้ห็นถงึประโยชน์
และความส าคญัของการใช้
อินเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้หา
ขอ้มลูและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิด
การใฝ่รูอ้ยูต่ลอดเวลา 

1.0 สอดคลอ้ง 

ขัน้ท่ี  2 สาธิต
ตวัอยา่ง 
(Demonstration 
Sample 

เม่ือผูเ้รยีนมีฐานความรูเ้รือ่ง
เนือ้หาและทศันคติท่ีดีเก่ียวกบั
การใชเ้ทคโนโลยีแลว้ ครูตอ้งมี
การสาธิตตวัอยา่งเพื่อท าใหผู้เ้รยีน
เห็นภาพไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ตวัอยา่ง
ท่ีสาธิตนัน้ครูหรอืนกัเรยีนเป็นผู้
สาธิตก็ไดต้ามความเหมาะสม ซึง่
ระหวา่งกระบวนการครูควร
กระตุน้ผูเ้รยีนผา่นการสรา้ง
แรงจงูใจอยา่งตอ่เน่ือง 
 
 

1.0 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน รายละเอียด ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

แปลผล 

ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ย
ตวัเอง (Create by 
yourself)  

ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง (Create 
by yourself) ครูใหผู้เ้รยีนลงมือ
ท าดว้ยตนเองหรอืท ากิจกรรม
รว่มกนักบักลุม่เพื่อนในชัน้เรยีน
ตามท่ีครูมอบหมาย เพ่ือสรา้งการ
เรยีนแบบรว่มมือ (Collaborative) 
ซึง่ครูควรท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุ
การเรยีนรู ้กระบวนการนีจ้ะท าให้
ผูเ้รยีนเริม่เกิดการสรา้งแรงจงูใจ
ภายในตนเองคือการใฝ่เรยีนรูผ้า่น
การลงมือท าจรงิ 

1.0 สอดคลอ้ง 

ขัน้ท่ี 4 สรา้งชิน้งาน
ผา่นการเรยีนรูใ้นการ
ใชเ้ทคโนโลยีอยา่ง
ชาญฉลาด (Digital 
Learning intelligent 
tasks) 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรา้งชิน้งานผ่านการ
เรยีนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอยา่ง
ชาญฉลาด (Digital Learning 
intelligent task)ผูเ้รยีนจะมีการ
สรา้งหรอื construct องคค์วามรู ้
และสรา้งชิน้งานดว้ยตนเองผ่าน
การใชอ้ินเตอรเ์น็ต ซึง่
กระบวนการนีจ้ะท าใหเ้กิด
พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละ
พฒันาการท่ีดขีึน้เรือ่งการใช้
เทคโนโลยีอยา่งรูเ้ท่าทนัของแตล่ะ
บคุคลในเรือ่งของเทคโนโลยีผา่น
การสรา้งองคค์วามรูจ้าก
กระบวนการท่ีผา่นมา ครูตอ้ง
บนัทกึผลการเปลี่ยนแปลง

1.0 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน รายละเอียด ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

แปลผล 

พฤตกิรรมเพื่อพฒันาและน าไป
ปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 5 ประเมิน
ชิน้งาน (Evaluating 
of work piece 

ขัน้ท่ี 5 ประเมินชิน้งาน 
(Evaluating of work piece) 
 ครูและเพ่ือนประเมินผล
ชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีผูเ้รยีน
สรา้งขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยี 
อินเตอรเ์น็ตและสื่อตา่งๆในการ
คน้ควา้หาขอ้มลูมีการวดัประเมิน
ก่อนและหลงัเรยีนและอภิปราย
รว่มกบัผูเ้รยีน เพื่อน าไปปรบัปรุง
และพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้  

1.0 สอดคลอ้ง 

4.การวดัและ
ประเมินผล 

รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญา
ตรใีนแตล่ะขัน้ตอนมีความ
สอดคลอ้งกบัการสง่เสรมิ
คณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัของนิสติปรญิญาตรทีัง้ 5 
ดา้น 12 พฤตกิรรมบง่ชี ้

1.0 สอดคลอ้ง 

 

จากตารางท่ี 19 พบว่า ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของของโครงสรา้ง
และองคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั
ส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรีโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีดชันีความสอดคลอ้งทุกเท่ากบั 1.0 ซึ่งอนุมานได้
ว่า นิยามโครงสรา้งและองคป์ระกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้“TDCDE” เพื่อเสริมสรา้ง
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คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี สามารถน าไปใชใ้นการวิจัย
ตอ่ไป  

ตาราง 20 ตารางการตรวจสอบเพื่อหาคณุภาพของโครงสรา้งและองคป์ระกอบของรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน ข้อเสนอแนะ การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
รูปแบบการจดัการ
เรยีนรู ้“TDCDE” เพื่อ
สรา้งความเป็นพลเมือง
ในยคุดิจิทลัส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ี

กระบวนการของ
รูปแบบการจดัการ
เรยีนรูมี้ความสอดคลอ้ง
กบัหลกัการท่ีน าเสนอ 
ในการทดลองจรงิคการ
เขียนแสดงผลควรเขียน
ใหช้ดัเจนและแสดงถึง
พฤตกิรรมคณุลกัษณะ
ของผูเ้รยีนผา่น
กระบวนการทัง้ 5 
ขัน้ตอน 

ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญไปเตรยีมพรอ้ม
ในการเขียนแสดงผลของพฤติกรรมคณุลกัษณะของ
ผูเ้รยีนผา่นกระบวนการทัง้ 5 ขัน้ตอน 

รูปแบบการจดัการ
เรยีนรู ้“TDCDE” เพื่อ
สรา้งความเป็นพลเมือง
ในยคุดิจิทลัส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ี

แตล่ะขัน้มีกระบวนการ
สงัเคราะหข์อ้มลูได้
สอดคลอ้งกนั 

- 
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จากรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลัส าหรบั
นิสติระดบัปรญิญาตร ีทัง้ 5 ขัน้ตอน สามารถน ามาสงัเคราะหกิ์จกรรมและจดุมุง่หมายไดด้งันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการจดัการเรียนรู ้ กิจกรรมของหน่วยการเรยีนรู ้

ขัน้ท่ี 1 กระตุน้ความคิด  

(Thought Provoking) 

ขัน้ท่ี  2 สาธิตตวัอยา่ง 

(Demonstration Sample) 

ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง  

(Create by yourself) 

ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรา้งชิน้งานผา่นการ

เรยีนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอยา่ง

ชาญฉลาด (Digital Learning 

intelligent task) 

ขัน้ท่ี 5 ประเมินชิน้งาน 

(Evaluating of work piece) 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 พฒันาการความหมาย ความส าคญั

ของความเป็นพลเมือง ประกอบดว้ย                                               

1.1 กิจกรรมโลกของพลเมือง                                                                               

1.2 กิจกรรมท านายความเป็นพลเมืองในแตล่ะยคุสมยั                                        

1.3 กิจกรรมนกัสืบออนไลน ์

 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 สิทธิมนษุยชนกบัการจดัการศกึษาเพื่อ

สรา้งความเป็นพลเมือง ประกอบดว้ย                                  

2.1 กิจกรรม โตว้าทีสรา้งสรรค ์                                                  

2.2 กิจกรรม ยอดมนษุยไ์ซเบอร ์

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3 การปรบัตวัอยูร่ว่มกนัและยอมรบั

ความแตกตา่งในสงัคมแหง่ความหลากหลาย         

ประกอบดว้ย                                                            

3.1 กิจกรรมโลกสามมิติ                                                     

3.2  กิจกรรมกระดานสีขาว                                          

3.3 กิจกรรมฉลาดคิด สรา้งสรรค ์ปลอดภยัในโลก

ออนไลน ์

 

ดิจิทลั 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  ผลกึพลเมืองดิจิทลัในศตวรรษท่ี 21 สู่

การพฒันาสงัคม ประเทศชาติและโลก ประกอบดว้ย                      

4.1 กิจกรรมรวมพลงัยอดมนษุยด์ิจิทลั                           

4.2 กิจกรรมสรา้งพลเมืองดี ศรนีครนิทร                              

4.3 กิจกรรมสงัคมสะอาด ประเทศชาติเจรญิ                    

โลกปลอดภยั 

ภาพประกอบ 10 การสงัเคราะห ์กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั 
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรสีูกิ่จกรรมของหน่วยการเรยีนรู ้
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ผังภาพสรุปรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล
ส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี 

 

หลักการ                                                                                                                                                                                                              

หลกัการท่ี 1 การสรา้งการเรยีนรูโ้ดยการเช่ือมโยงความรูร้ะหวา่งผูส้อน ผูเ้รยีนและสื่อการเรยีนรู ้โดยผูเ้รยีนเป็นผูก้ระท า (Active) และสรา้งองคค์วามรู้

ดว้ยตนเองจากประสบการณเ์ดิมมาสรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม ่                                                                                                                                    

หลกัการท่ี 2 ผูส้อนจดักิจกรรมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัโดยใหผู้เ้รยีนเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้มีสว่นรว่มในการท ากิจกรรม 

กระบวนการกลุม่ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละรว่มสรุปองคค์วามรูร้ว่มกนัโดยใชก้ารจดัการเรยีนการสอนแบบออนไลน ์(Online Teaching) 

 

 
วัตถุประสงค ์                                                     
เพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง

ดิจิทลันิสตินิสติระดบัปรญิญาตร ี

     

กระบวนการเรียนรู้                                                                     

รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้“TDCDE” เพ่ือสรา้งความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั

ส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ี                                                                                              

ขัน้ท่ี 1 กระตุน้ความคิด  (Thought Provoking) เป็นขัน้ท่ีครูเริม่มีการเตรยีม

ความพรอ้มดา้นความรูแ้ก่ผูเ้รยีน โดยการใหผู้เ้รยีนเรยีนเก่ียวกบัความรูใ้นเรื่อง

นัน้เพ่ือใชเ้ป็นพืน้ฐานในการเรยีนการสอนต่อไป ซึง่ขัน้ความรูท้ั่วไปนัน้นอกจาก

ความรูใ้นดา้นเนือ้หาท่ีจะเรยีนแลว้ตอ้งมีความรูเ้รื่องการใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการ

หาขอ้มลูอย่างถกูวิธี ครูตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหเ้ห็นถึงประโยชนแ์ละความส าคญั

ของการใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้หาขอ้มลูและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิดการใฝ่

รูอ้ยู่ตลอดเวลา                                                       

ขัน้ท่ี  2 สาธิตตวัอย่าง (Demonstration Sample) เม่ือผูเ้รยีนมีฐานความรูเ้รื่อง

เนือ้หาและทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีแลว้ ครูตอ้งมีการสาธิตตวัอย่าง

เพ่ือท าใหผู้เ้รยีนเห็นภาพไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ตวัอย่างท่ีสาธิตนัน้ครูหรอืนกัเรยีนเป็น

ผูส้าธิตก็ไดต้ามความเหมาะสม ซึง่ระหว่างกระบวนการครูควรกระตุน้ผูเ้รยีน

ผ่านการสรา้งแรงจงูใจอย่างต่อเน่ือง                                         

ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง (Create by yourself)ครูใหผู้เ้รยีนลงมือท าดว้ยตนเอง

หรอืท ากิจกรรมรว่มกนักบักลุ่มเพ่ือนในชัน้เรยีนตามท่ีครูมอบหมาย เพื่อสรา้ง

การเรยีนแบบรว่มมือ (Collaborative) ซึง่ครูควรท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นบัสนนุการ

เรยีนรู ้กระบวนการนีจ้ะท าใหผู้เ้รยีนเริม่เกิดการสรา้งแรงจงูใจภายในตนเองคือ

การใฝ่เรยีนรูผ้่านการลงมือท าจรงิ                

4. ขัน้สรา้งชิน้งานผ่านการเรยีนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด (Digital 

Learning intelligent task) ผูเ้รยีนจะมีการสรา้งหรือ construct องคค์วามรูแ้ละ

สรา้งชิน้งานดว้ยตนเองผ่านการใชอ้ินเตอรเ์น็ต ซึง่กระบวนการนีจ้ะท าใหเ้กิด

พฤติกรรมการเรยีนรูแ้ละพฒันาการท่ีดีขึน้เรื่องการใชเ้ทคโนโลยีอย่างรูเ้ท่าทนั

ของแต่ละบคุคลในเรื่องของเทคโนโลยีผ่านการสรา้งองคค์วามรูจ้ากกระบวนการ

ท่ีผ่านมา ครูตอ้งบนัทกึผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือพฒันาและน าไป

ปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป                  

5. ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work piece) ครูและเพ่ือนประเมินผลชิน้งาน

ท่ีผูเ้รยีนสรา้งขึน้ อภิปรายรว่มกบัผูเ้รยีน เพ่ือน าไปปรบัปรุงและพฒันาใหมี้

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

คุณลักษณะของพลเมืองดจิทิัล                                                                 

คณุลกัษณะของพลเมืองดิจิทลัแบ่งเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มี

พฤติกรรมบ่งชี ้คือ ความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ มี

เจตคติท่ีดี เคารพสิทธิ เสรภีาพ และความคิดเห็นของผูอ่ื้น ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมาย

ก าหนด ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ มีความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม เขา้รว่มกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคม ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส่ื้อ

ดิจิทลั มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ มีมารยาทในการใชส่ื้อดิจิทลั ใชส่ื้อดิจิทลัโดยการค านงึถึง

หลกัคณุธรรม จรยิธรรม  ดา้นท่ี 4 ทกัษะการมีวิจารณญาณในการใชส่ื้อมีพฤติกรรมบ่งชี ้

คือ มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงส่ือและขอ้มลูดิจิทลั  มีวิจารณญาณใน

การใชส่ื้อดิจิทลั และดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลก

ออนไลน ์มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลนแ์ละการค านงึถึงความ

ปลอดภยัในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนตวั 

การวัดและการประเมินผล                                                                

เกณฑใ์นการวดัและประเมนิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้มีการวดั

ประเมนิก่อนและหลงัเรยีนและมีการประเมนิงานท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีท า

การจดัท าโดยใชเ้ทคโนโลยี อนิเตอรเ์น็ตและสื่อต่างๆในการคน้ควา้หา

ขอ้มลู จดัท าผลงานและการน าเสนอ  โดยรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พ่ือ

สรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส  าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรี

ในแต่ละขัน้ตอนมีความสอดคลอ้งกบัการสง่เสรมิคณุลกัษณะความเป็น

พลเมืองดิจทิลัของนิสติปรญิญาตรทีัง้ 5 ดา้น 12 พฤติกรรมบง่ชี ้
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รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลส าหรับนิสิต
ระดบัปริญญาตรีสู่การน าไปใช้(โครงสร้างรายวิชา SS412 พลเมืองศึกษา)   

จากรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อสรา้งความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลส าหรบันิสิต
ระดบัปรญิญาตรีน ามาจดัท าโครงสรา้งการจดัการเรียนการสอน รายวิชา SS412 พลเมืองศึกษา 
วิชาเลือกเสรสี  าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีดงันี ้
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โครงการจัดการเรียนการสอนสร้างรายวิชา SS412 พลเมืองศึกษาสู่แผนการ
จัดการเรียนรู้           

จากโครงสรา้งรายวิชา SS412 พลเมืองศึกษา ประกอบดว้ย หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 
ความรูพ้ืน้ฐานในการใช้เทคโนโลยี  หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 พลเมืองดิจิทัลบนพืน้ฐานจริยธรรม  
หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 3 การใชส้ื่อดิจิทลัอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยัและหน่วยการเรยีนรูท่ี้ 4  ผลึก
พลเมืองดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 สู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติและโลก สามารถน าไปจัดท า
แผนการจดัการเรยีนรู ้ดงันี ้  
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แผนการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับ
นิสิตระดบัปริญญาตรี  

จากโครงสรา้งรายวิชา SS412 พลเมืองศกึษา ประกอบดว้ยหน่วยการเรยีนรูจ้  านวน 
4 หน่วย ประกอบดว้ย หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 1 ความรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี     หน่วยการเรยีนรู ้
ท่ี 2 พลเมืองดิจิทลับนพืน้ฐานจรยิธรรม หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 3 การใชส้ื่อดิจิทลัอย่างสรา้งสรรคแ์ละ
ปลอดภัยและหน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  ผลึกพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 สู่ก ารพัฒนาสังคม 
ประเทศชาติและโลก แต่ละหน่วยประกอบดว้ยแผนการเรียนรูร้วม 11 แผนการจดัการเรียนรู ้  ซึ่ง
สามารถน ามาสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีไดด้งันี ้

ตาราง 23 ตารางแสดงแผนการจดัการเรยีนรูสู้ก่ารสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะ เวลา(ช่ัวโมง) 

สส412 1/1 พฒันาการ
ของพลเมืองตะวนัตก                                                     

1.1 กิจกรรมโลกของพลเมือง                                                                              
 

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี มีพฤตกิรรมบง่ชี ้
คือ                                                  
1.1 ความรูแ้ละทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน ์                                                                                                            
1.2 มีเจตคตท่ีิดี                                                                                                                      
1.3 เคารพสทิธิ เสรภีาพ และ
ความคดิเห็นของผูอ่ื้น                                                                        
1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใต้
กฎหมายก าหนด                                                                                              
ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บั
ผูอ่ื้น มีพฤตกิรรมบง่ชี ้   คือ                              
2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่
สงัคม                                                                                                        
2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ี

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 

สส412 1/2 พฒันาการ
ของพลเมืองไทย                                                

1.2 กิจกรรมท านายความเป็น
พลเมืองในแตล่ะยคุสมยั                                      
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 

สส412 1/3 
ความหมายและ
ความส าคญัของ
พลเมือง 

1.3 กิจกรรมนกัสืบออนไลน ์
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 

สส412 2/1 สิทธิความ
เป็นพลเมือง 

2.1 กิจกรรม โตว้าทีสรา้งสรรค ์                                         
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 
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แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะ เวลา(ช่ัวโมง) 

สส412 2/2 การศกึษา
เพื่อสรา้งความเป็น
พลเมือง 

2.2 กิจกรรม ยอดมนษุยไ์ซ
เบอร ์

เป็นประโยชนต์อ่สงัคม 
  
ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการ
ใชส้ื่อดิจิทลั มีพฤติกรรมบง่ชี ้
คือ                                          
3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั                                                                    
3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการ
ค านงึถึงหลกัคณุธรรม 
จรยิธรรม                                         
ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่อ
อยา่งมีวิจารณญาณ มี
พฤตกิรรมบง่ชี ้คือ                                                                                                             
4.1 มีความสามารถในการใช ้
การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและ
ขอ้มลูดิจิทลั                                                                                                               
4.2 มีวิจารณญาณในการใช้
สื่อดิจิทลั                                                              
ดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษา
ความปลอดภยัของตนเองใน
โลกออนไลน ์มีพฤตกิรรมบง่ชี ้
คือ                                                                        
5.1 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลก
ออนไลน ์                                                        
5.2 ค านงึถึงความปลอดภยัใน
การใชง้านและการเก็บรกัษา
ขอ้มลูสว่นตวั 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 
 

สส412 3/1 ความ
หลากหลายของ
พลเมือง                 

3.1 กิจกรรมโลกสามมิต ิ                                             
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 

สส412 3/2 การอยู่
รว่มกนัในสงัคมแห่ง
ความ 

3.2 กิจกรรมกระดานสีขาว                                     
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 

สส412 3/3 พลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.3 กิจกรรมฉลาดคิด 
สรา้งสรรค ์ปลอดภยัในโลก 
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 

สส412 4/1 พลเมือง
ดิจิทลั 

4.1 กิจกรรมรวมพลงัยอด
มนษุยด์ิจิทลั     

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 

สส412 4/2 
คณุลกัษณะของ
พลเมืองดจิิทลั 

4.2 กิจกรรมสรา้งพลเมืองดี ศรี
นครนิทร                             
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 
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แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะ เวลา(ช่ัวโมง) 

สส412 4/3 ผลกึ
พลเมืองดจิิทลัในยคุ 
Thailand 4.0 

4.3 กิจกรรมสงัคมสะอาด 
ประเทศชาตเิจรญิโลก
ปลอดภยั 
 

6 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 
Meetings) 

 รวม 5 ด้าน (12 พฤตกิรรมบ่งชี)้ 36 
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ขั้นที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กับ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรีโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้จะน าไปสู่การสรา้ง
เสรมิคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ีโดยผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ขอ้เสนอแนะ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 24 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูก้บัคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรโีดยผูเ้ช่ียวชาญ 

ล าดบัขัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
พฤตกิรรม

บ่งชี ้
คุณลักษณะ

(ด้าน) 
ขัน้ท่ี 1 กระตุน้
ความคดิ  
(Thought 
Provoking)  

เป็นขัน้ท่ีครูเริม่มี
การเตรยีมความ
พรอ้มดา้นความรู ้
แก่ผูเ้รยีน โดย
การใหผู้เ้รยีน
เรยีนเก่ียวกบั
ความรูใ้นเรือ่งนัน้
เพื่อใชเ้ป็น
พืน้ฐานในการ
เรยีนการสอน
ตอ่ไป ซึง่ขัน้
ความรูท้ั่วไปนัน้
นอกจากความรู้
ในดา้นเนือ้หาท่ี
จะเรยีนแลว้ตอ้ง
มีความรูเ้รือ่งการ
ใชอ้ินเตอรเ์น็ตใน
การหาขอ้มลู

1.1 มีความรู ้
และทกัษะใน
การใช้
เทคโนโลยี
และน ามาใช้
ใหเ้กิด
ประโยชน ์
1.2 มีเจตคตท่ีิ
ดีตอ่การใช้
เทคโนโลยี          
1.3 เคารพ
สทิธิ เสรภีาพ 
และความ
คิดเห็นของ
ผูอ่ื้น                                
1.4 ใช้
เทคโนโลยี
ภายใต้

ดา้นท่ี 1 
ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี 
ดา้นท่ี 3 การ
มีจรยิธรรม
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั  
ดา้นท่ี 4 
ทกัษะการ
เขา้ถึงสื่อ
อยา่งมี
วจิารณญาณ 
ดา้นท่ี 5 
ทกัษะในการ
รกัษาความ
ปลอดภยัของ
ตนเองในโลก
ออนไลน ์ 

1.0 สอดคลอ้ง 
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ล าดบัขัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
พฤตกิรรม

บ่งชี ้
คุณลักษณะ

(ด้าน) 
อยา่งถกูวิธี ครู
ตอ้งสรา้ง
แรงจงูใจใหเ้ห็น
ถึงประโยชนแ์ละ
ความส าคญัของ
การใช้
อินเตอรเ์น็ตใน
การคน้ควา้หา
ขอ้มลูและกระตุน้
ใหผู้เ้รยีนเกิดการ
ใฝ่รูอ้ยู่
ตลอดเวลา 

กฎหมาย
ก าหนด  
3.1 มารยาท
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั                       
3.2 ใชส้ื่อ
ดิจิทลัโดยการ
ค านงึถึงหลกั
คณุธรรม 
จรยิธรรม 
4.1 มี
ความสามารถ
ในการใช ้การ
เขา้ใจ การ
เขา้ถึงสื่อและ
ขอ้มลูดิจิทลั 
4.2 มี
วิจารณญาณ
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั                    
5.1 ปอ้งกนั
ภยัคกุคามบน
โลกออนไลน ์           
5.2 ค านงึถึง
ความ
ปลอดภยัใน
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ล าดบัขัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
พฤตกิรรม

บ่งชี ้
คุณลักษณะ

(ด้าน) 
การใชง้าน
และการเก็บ
รกัษาขอ้มลู
สว่นตวั 

ขัน้ท่ี  2 สาธิต
ตวัอยา่ง 
(Demonstration 
Sample) 

เม่ือผูเ้รยีนมี
ฐานความรูเ้รือ่ง
เนือ้หาและ
ทศันคติท่ีดี
เก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีแลว้ 
ครูตอ้งมีการ
สาธิตตวัอยา่ง
เพื่อท าใหผู้เ้รยีน
เห็นภาพได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ 
ตวัอยา่งท่ีสาธิต
นัน้ครูหรอื
นกัเรยีนเป็นผู้
สาธิตก็ไดต้าม
ความเหมาะสม 
ซึง่ระหวา่ง
กระบวนการครู
ควรกระตุน้
ผูเ้รยีนผา่นการ
สรา้งแรงจงูใจ
อยา่งตอ่เน่ือง  

2.1 มีความ
รบัผิดชอบตอ่
สงัคม             
2.2 เขา้รว่ม
กิจกรรมตา่งๆ
ท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่
สงัคม  

ดา้นท่ี 2 การ
มีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้น มี
พฤตกิรรม
บง่ชี ้

1.0 สอดคลอ้ง 
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ล าดบัขัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
พฤตกิรรม

บ่งชี ้
คุณลักษณะ

(ด้าน) 
ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ย
ตวัเอง (Create 
by yourself)  

ครูใหผู้เ้รยีนลง
มือท าดว้ยตนเอง
หรอืท ากิจกรรม
รว่มกนักบักลุม่
เพื่อนในชัน้เรยีน
ตามท่ีครู
มอบหมาย เพื่อ
สรา้งการเรยีน
แบบรว่มมือ 
(Collaborative) 
ซึง่ครูควรท า
หนา้ท่ีเป็น
ผูส้นบัสนนุการ
เรยีนรู ้
กระบวนการนีจ้ะ
ท าใหผู้เ้รยีนเริม่
เกิดการสรา้ง
แรงจงูใจภายใน
ตนเองคือการใฝ่
เรยีนรูผ้า่นการลง
มือท าจรงิ 

1.1 มีความรู ้
และทกัษะใน
การใช้
เทคโนโลยี
และน ามาใช้
ใหเ้กิด
ประโยชน ์                 
1.2 มีเจตคตท่ีิ
ดีตอ่การใช้
เทคโนโลยี             
1.3 เคารพ
สทิธิ เสรภีาพ 
และความ
คิดเห็นของผูอ่ื้
                                 
1.4 ใช้
เทคโนโลยี
ภายใต้
กฎหมาย
ก าหนด  
2.1 มีความ
รบัผิดชอบตอ่
สงัคม             
2.2 เขา้รว่ม
กิจกรรมตา่ง ๆ 
ท่ีเป็น

ดา้นท่ี 1 
ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี 
ดา้นท่ี 2 การ
มีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้น มี
พฤตกิรรม
บง่ชี ้
ดา้นท่ี 3 การ
มีจรยิธรรม
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั  
ดา้นท่ี 4 
ทกัษะการ
เขา้ถึงสื่อ
อยา่งมี
วิจารณญาณ 
ดา้นท่ี 5 
ทกัษะในการ
รกัษาความ
ปลอดภยัของ
ตนเองในโลก
ออนไลน ์ 

1.0 สอดคลอ้ง 
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ล าดบัขัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
พฤตกิรรม

บ่งชี ้
คุณลักษณะ

(ด้าน) 
ประโยชนต์อ่
สงัคม 
3.1 มารยาท
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั                       
3.2 ใชส้ื่อ
ดิจิทลัโดยการ
ค านงึถึงหลกั
คณุธรรม 
จรยิธรรม 
4.1 มี
ความสามารถ
ในการใช ้การ
เขา้ใจ การ
เขา้ถึงสื่อและ
ขอ้มลูดิจิทลั                                
4.2 มี
วิจารณญาณ
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั                    
5.1 ปอ้งกนั
ภยัคกุคามบน
โลกออนไลน ์           
5.2 ค านงึถึง
ความ
ปลอดภยัใน
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ล าดบัขัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
พฤตกิรรม

บ่งชี ้
คุณลักษณะ

(ด้าน) 
การใชง้าน
และการเก็บ
รกัษาขอ้มลู
สว่นตวั 

ขัน้ท่ี 4 สรา้ง
ชิน้งานผา่นการ
เรยีนรูใ้นการใช้
เทคโนโลยีอยา่ง
ชาญฉลาด 
(Digital 
Learning 
intelligent 
tasks) 

ผูเ้รยีนจะมีการ
สรา้งหรอื 
construct องค์
ความรูแ้ละสรา้ง
ชิน้งานดว้ย
ตนเองผา่นการใช้
อินเตอรเ์น็ต ซึง่
กระบวนการนีจ้ะ
ท าใหเ้กิด
พฤตกิรรมการ
เรยีนรูแ้ละ
พฒันาการท่ีดขีึน้
เรือ่งการใช้
เทคโนโลยีอยา่ง
รูเ้ท่าทนัของแต่
ละบคุคลในเรือ่ง
ของเทคโนโลยี
ผา่นการสรา้ง
องคค์วามรูจ้าก
กระบวนการท่ี
ผา่นมา ครูตอ้ง
บนัทกึผลการ

1.1 มีความรู ้
และทกัษะใน
การใช้
เทคโนโลยี
และน ามาใช้
ใหเ้กิด
ประโยชน ์                  
1.2 มีเจตคตท่ีิ
ดีตอ่การใช้
เทคโนโลยี             
1.3 เคารพ
สทิธิ เสรภีาพ 
และความ
คิดเห็นของผูอ่ื้
                                 
1.4 ใช้
เทคโนโลยี
ภายใต้
กฎหมาย
ก าหนด  
2.1 มีความ
รบัผิดชอบตอ่

ดา้นท่ี 1 
ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี 
ดา้นท่ี 2 การ
มีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้น มี
พฤตกิรรม
บง่ชี ้
ดา้นท่ี 3 การ
มีจรยิธรรม
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั  
ดา้นท่ี 4 
ทกัษะการ
เขา้ถึงสื่อ
อยา่งมี
วิจารณญาณ 
ดา้นท่ี 5 
ทกัษะในการ
รกัษาความ
ปลอดภยัของ
ตนเองในโลก

1.0 สอดคลอ้ง 
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ล าดบัขัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
พฤตกิรรม

บ่งชี ้
คุณลักษณะ

(ด้าน) 
เปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมเพื่อ
พฒันาและน าไป
ปรบัปรุงแกไ้ข
ตอ่ไป 

สงัคม             
2.2 เขา้รว่ม
กิจกรรมตา่งๆ
ท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่
สงัคม 
3.1 มารยาท
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั                       
3.2 ใชส้ื่อ
ดิจิทลัโดยการ
ค านงึถึงหลกั
คณุธรรม 
จรยิธรรม 
4.1 มี
ความสามารถ
ในการใช ้การ
เขา้ใจ การ
เขา้ถึงสื่อและ
ขอ้มลูดิจิทลั                               
4.2 มี
วิจารณญาณ
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั                    
5.1 ปอ้งกนั
ภยัคกุคามบน

ออนไลน ์ 
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ล าดบัขัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
พฤตกิรรม

บ่งชี ้
คุณลักษณะ

(ด้าน) 
โลกออนไลน ์           
5.2 ค านงึถึง
ความ
ปลอดภยัใน
การใชง้าน
และการเก็บ
รกัษาขอ้มลู
สว่นตวั 

ขัน้ท่ี 5 ประเมนิ
ชิน้งาน 
(Evaluating of 
work piece 

ครูและเพ่ือน
ประเมินผล
ชิน้งานท่ีไดร้บั
มอบหมายท่ี
ผูเ้รยีนสรา้งขึน้
โดยใชเ้ทคโนโลยี 
อินเตอรเ์น็ตและ
สื่อตา่งๆในการ
คน้ควา้หาขอ้มลู
มีการวดัประเมิน
ก่อนและหลงั
เรยีนและ
อภิปรายรว่มกบั
ผูเ้รยีน เพื่อน าไป
ปรบัปรุงและ
พฒันาใหมี้
ประสทิธิภาพ
ยิ่งขึน้ 

1.1 มีความรู ้
และทกัษะใน
การใช้
เทคโนโลยี
และน ามาใช้
ใหเ้กิดประโยช
                    
1.2 มีเจตคตท่ีิ
ดีตอ่การใช้
เทคโนโลยี             
1.3 เคารพ
สทิธิ เสรภีาพ 
และความ
คิดเห็นของ
ผูอ่ื้น                            
1.4 ใช้
เทคโนโลยี
ภายใต้

ดา้นท่ี 1 
ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี 
ดา้นท่ี 2 การ
มีปฏิสมัพนัธ์
กบัผูอ่ื้น มี
พฤตกิรรม
บง่ชี ้
ดา้นท่ี 3 การ
มีจรยิธรรม
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั  
ดา้นท่ี 4 
ทกัษะการ
เขา้ถึงสื่อ
อยา่งมี
วิจารณญาณ 
ดา้นท่ี 5 

1.0 สอดคลอ้ง 
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ล าดบัขัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
พฤตกิรรม

บ่งชี ้
คุณลักษณะ

(ด้าน) 
กฎหมาย
ก าหนด  
2.1 มีความ
รบัผิดชอบตอ่
สงัคม             
2.2 เขา้รว่ม
กิจกรรมตา่งๆ
ท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่
สงัคม 
3.1 มารยาท
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั                       
3.2 ใชส้ื่อ
ดิจิทลัโดยการ
ค านงึถึงหลกั
คณุธรรม 
จรยิธรรม 
4.1 มี
ความสามารถ
ในการใช ้การ
เขา้ใจ การ
เขา้ถึงสื่อและ
ขอ้มลูดิจิทลั                                
4.2 มี
วิจารณญาณ

ทกัษะในการ
รกัษาความ
ปลอดภยัของ
ตนเองในโลก
ออนไลน ์
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ล าดบัขัน้ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

คุณลักษณะ ความ
สอดคล้อง 

แปลผล 
พฤตกิรรม

บ่งชี ้
คุณลักษณะ

(ด้าน) 
ในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั                    
5.1 ปอ้งกนั
ภยัคกุคามบน
โลกออนไลน ์           
5.2 ค านงึถึง
ความ
ปลอดภยัใน
การใชง้าน
และการเก็บ
รกัษาขอ้มลู
สว่นตวั 

 

ตาราง 25 ขอ้เสนอแนะตอ่รูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้จะน าไปสูก่ารสรา้งเสรมิคณุลกัษณะของ
ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน ข้อเสนอแนะ การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
“TDCDE” เพ่ือสรา้ง
ความเป็นพลเมืองในยคุ
ดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบั
ปรญิญาตรท่ีีสง่ผลตอ่
การสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ส าหรบันิสิตระดบั
ปรญิญาตร ี5 ดา้น 

รายละเอียดของ
กระบวนการจดัการ
เรยีนรูอ้าจมีการปรบัจาก
ค าวา่ ผูส้อน เป็นค าวา่ 
“ครู”หรอื “อาจารย”์ 
เพ่ือใหเ้หมาะสมกบักลุม่
ตวัอยา่ง ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั
ดลุยพินิจของผูว้ิจยั 

ผูว้ิจยัน าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญไปทบทวนพบวา่ 
ผูว้ิจยัยงัคงใชค้  าวา่ “ผูส้อน”เน่ืองจากสอดคลอ้งกบั
เปา้ประสงคข์องการน าคูมื่อการจดัการเรยีนรูอ้อนไลน์
เพ่ือสรา้งความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสิตระดบั
ปรญิญาตร ี
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จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ น ามาสรา้งรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีไดด้งันี ้

ภาพประกอบ 11 รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

 
ขั้นที่ 3 สร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไป

ทดลองน าร่อง (Pilot Study)โดยจัดท าเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน ์
การวิจยัเรื่องรูปแบบการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิต

ระดบัปรญิญาตรี มีเครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินคณุภาพรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรมีี 3 ประเภท ดงันี ้   

ชุดท่ี 1 แบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิต
ระดบัปรญิญาตร ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขัน้ที ่1 กระตุ้นความคดิ                      
(Though Provoking) 

ขั้นที ่2 สาธิตตัวอย่าง 
(Demonstration Sample) 

ขั้นที ่3 สร้างด้วยตนเอง 
(Create by yourself) 

ขั้นที ่4 สร้างชิน้งานผ่านการเรียนรู้ใน
การใช้เทคโนโลยอีย่างชาญฉลาด (Digital 

Learning intelligent tasks) 

 ขั้นที ่5 ประเมินชิน้งาน 
(Evaluating of work piece) 
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ชดุท่ี 2 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการ
เรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี  

ชุดท่ี 3 แบบสะท้อนผลการเรียนรูห้ลังจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจัดการ
เรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี   

ขั้นที ่4 ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
ผลของการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมินคณุภาพรูปแบบการ

จดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรทีัง้ 
3 ชุด ได้แก่ 1)แบบสังเกตพฤติกรรมคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับ
ปรญิญาตรี 2)แบบประเมินกระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรแีละ 3)แบบสะทอ้น
ผลการเรียนรูห้ลงัจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี มีการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา 
(Content Validity) โดยการวิเคราะหค์่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
ดา้นความเป็นพลเมือง ดา้นการศึกษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองและดา้นการสอนสงัคมศึกษา
และตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ(Reliability) โดยการหาค่าสอดคลอ้งภายในดว้ยวิธีการ
หาคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ปรากฎดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 26 ผลการประเมนิแบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติ
ระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมนิ คา่ดชันีความสอดคลอ้ง แปลผล 

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 
 1.1 ค วาม รู ้แ ล ะทั ก ษ ะ ใน ก า รใช้

เทคโนโลยี 
1.0 สอดคลอ้ง 

 1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                   1.0 สอดคลอ้ง 
 1.3 เคารพสทิธิของผูอ่ื้น 1.0 สอดคลอ้ง 
 1.4 ใช้เทคโนโลยีภายใต้กฎหมาย

ก าหนด 
1.0 สอดคลอ้ง 

ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

 2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 1.0 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมนิ คา่ดชันีความสอดคลอ้ง แปลผล 

 2.2 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่สงัคม 

1.0 สอดคลอ้ง 

ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั 

 3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั 1.0 สอดคลอ้ง 
 3.2 ใชส้ื่อดิจิทัลโดยการค านึงถึงหลัก

คณุธรรม จรยิธรรม  
1.0 สอดคลอ้ง 

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ 
 4.1 มีความสามารถในการใช้ การ

เขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั 
1.0 สอดคลอ้ง 

 4.2 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั 1.0 สอดคลอ้ง 
ดา้นท่ี  5 ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์
 5.1 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์ 1.0 สอดคลอ้ง 
 5.2 ค  านึงถึงความปลอดภัยในการใช้

งานและการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 
1.0 สอดคลอ้ง 

  

จากตารางท่ี 26 พบว่า ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสงัเกตพฤติกรรม
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีโดยผูเ้ช่ียวชาญ มีดชันีความ
สอดคลอ้งทุกเท่ากับ 1.0 ซึ่งอนุมานไดว้่า แบบสงัเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรสีามารถน าไปใชใ้นการวิจยัตอ่ไป 
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ตาราง 27 ผลการประเมนิแบบประเมินกระบวนการกลุม่ในการท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการ
เรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

รายการ
ประเมิน 

ความหมาย ค่าดัชนี
ความ

สอดคล้อง 

แปลผล 

3 คะแนน สมาชิกในกลุ่ ม มี ทักษะการใช้เทค โน โลยี  มี
ปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้น มีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัล 
มีทักษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ และมี
ทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองใน
โลกออนไลน ์

1.0 สอดคลอ้ง 

2 คะแนน สมาชิกในกลุ่ ม มี ทักษะการใช้เทค โน โลยี  มี
ปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้น มีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัล 
มีทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ 

1.0 สอดคลอ้ง 

1 คะแนน สมาชิกในกลุ่มมีทกัษะพืน้ฐานการใชเ้ทคโนโลยี มี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นบา้งเล็กนอ้ย มีจรยิธรรมในการ
ใช้สื่ อ ดิ จิ ทั ล  มี ทั กษ ะการเข้าถึ งสื่ อ อย่ า ง มี
วิจารณญาณ 

1.0 สอดคลอ้ง 

  

จากตารางท่ี  27 พบว่า ผลการพิจารณาความสอดคล้องของแบบประเมิน
กระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรโีดยผูเ้ช่ียวชาญ มีดชันีความสอดคลอ้งทกุเท่ากบั 
1.0 ซึง่อนมุานไดว้า่ แบบประเมินกระบวนการกลุม่ในการท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรสีามารถน าไปใช้
ในการวิจยัตอ่ไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ตาราง 28 ผลการประเมนิแบบสะทอ้นผลการเรยีนรูห้ลงัจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการ
เรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

 
รายการประเมิน 

คา่ดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

แปลผล 

ความรูส้กึหลงัท ากิจกรรม 1.0 สอดคลอ้ง 
สิ่งท่ีไดเ้รยีนรูห้ลงัท ากิจกรรม 1.0 สอดคลอ้ง 
หลังท ากิจกรรมของรูปแบบ
การจัดการเรียนรูน้ิสิตคิดว่า
ตนเองมีคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดิ จิทัลเกิดขึ ้น
หรอืไม่  
 

มี 1.0 สอดคลอ้ง 
ไม่มี 1.0 สอดคลอ้ง 
ไม่แน่ใจ 1.0 สอดคลอ้ง 

ถา้มี (จงเรียงล าดบัจากมาก
ไปนอ้ย) 

ความ รู ้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

1.0 สอดคลอ้ง 

มีเจตคตท่ีิดี    1.0 สอดคลอ้ง 
เคารพสทิธิของผูอ่ื้น 1.0 สอดคลอ้ง 
 ใช้เทคโนโลยีภายใตก้ฎหมาย
ก าหนด 

1.0 สอดคลอ้ง 

 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 1.0 สอดคลอ้ง 
 การเขา้รว่มกิจกรรมต่างๆท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่สงัคม 

1.0 สอดคลอ้ง 

 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั 1.0 สอดคลอ้ง 
 ใช้สื่อดิ จิทัลโดยการค านึงถึง
หลกัคณุธรรม จรยิธรรม 

1.0 สอดคลอ้ง 

 มีความสามารถในการใช ้การ
เขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มูล
ดิจิทลั 

1.0 สอดคลอ้ง 
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รายการประเมิน 

คา่ดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

แปลผล 

มี วิจารณญาณในการใช้สื่ อ
ดิจิทลั 

1.0 สอดคลอ้ง 

ป้ อ งกั น ภั ย คุ ก ค ามบน โลก
ออนไลน ์

1.0 สอดคลอ้ง 

ค านึงถึงความปลอดภัยในการ
ใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มูล
สว่นตวั 

1.0 สอดคลอ้ง 

การน าความรูห้ลงัท ากิจกรรมไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 1.0 สอดคลอ้ง 
ชิน้งานท่ีเกิดขึน้หลงัจากท ากิจกรรม (ใหน้ิสิตถ่ายภาพชิน้งาน
กลุม่และน ามาใสป่ระกอบ) 

1.0 สอดคลอ้ง 

 
จากตารางท่ี 28 พบว่า ผลการพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบสะท้อนผลการ

เรียนรูห้ลังจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรโีดยผูเ้ช่ียวชาญ มีดชันีความสอดคลอ้งทกุเท่ากบั 1.0 
ซึ่งอนุมานไดว้่า แบบสะทอ้นผลการเรียนรูห้ลงัจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรีสามารถน าไปใชใ้น
การวิจยัตอ่ไป        

ผลการตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ(Reliability) โดยการหาค่าสอดคลอ้ง
ภายในดว้ยวิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) ของ
เครือ่งมือท่ีใชใ้นการประเมินคณุภาพรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรีทัง้ 3 ชุด ไดแ้ก่ 1)แบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี 2)แบบประเมินกระบวนการกลุ่มในการท า
กิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบั
นิสิตระดบัปรญิญาตรแีละ 3)แบบสะทอ้นผลการเรยีนรูห้ลงัจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรีมีค่า
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สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) เท่ากับ 0.847 0.863 และ 
0.815 ตามล าดบั ซึง่แสดงวา่เครือ่งมือทัง้ 3 ฉบบัมีคา่ความเช่ือมั่นในระดบัสงูสามารถน าไปใชไ้ด ้

ตาราง 29 ขอ้เสนอแนะการปรบัปรุงแกไ้ขเครือ่งมือในการเก็บรวมรวมขอ้มลู 

รายการประเมิน ข้อเสนอแนะ การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ชุ ด ท่ี  1 แบ บ สั ง เก ต
พฤติกรรมคุณลักษณะ
ค ว าม เป็ น พ ล เมื อ ง
ดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบั
ปรญิญาตร ี

มีความสอดคลอ้งกนัใน
ทุกพฤติกรรมบ่งชี ้ควร
ใส่คะแนนไปในแบบ
สงัเกต เพื่อจะไดช้ดัเจน
มากขึน้  

ผู้วิจัยใส่คะแนนเพื่อความชัดเจนในทุกพฤติกรรม
บง่ชี ้

ควรให้อาจารย์เป็นผู้
ประเมิน /นิสิตประเมิน
ตนเอง และเพื่อร่วมกัน
ประเมินจะเห็นสภาพ
จรงิมากขึน้ 

ผูว้ิจยัท าการเพิ่มผูท้  าการประเมินแบบสอบถามเป็น
อาจารยเ์ป็นผูป้ระเมิน /นิสิตประเมินตนเอง และเพื่อ
รว่มกนัประเมิน 

ชุด ท่ี  2 แบบประเมิ น
กระบวนการกลุม่ในการ
ท ากิจกรรมของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ้เพื่ อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะ
ค ว าม เป็ น พ ล เมื อ ง
ดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบั
ปรญิญาตร ี

ควรเปลี่ยนการอธิบาย
เกณฑ์การประเมิน  1 
ค ะ แ น น  จ า ก ค า ว่ า 
สม า ชิ ก ใน กลุ่ ม ข าด
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 
ไม่มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 
ขาดจริยธรรมในการใช้
สื่ อดิ จิทัล  ขาดทักษะ
การเข้าถึ งสื่ ออย่างมี
วิจารณญาณ และขาด
ทั ก ษ ะ ใน ก า รรัก ษ า
ความปลอดภัยของ
ตนเองในโลกออนไลน์
เป็นการลดหลั่นระดับ

ผู้วิจัยท าการเปลี่ยนเป็น “สมาชิกในกลุ่มมีทักษะ
พืน้ฐานการใชเ้ทคโนโลยี มีปฏิสมัพันธ์กับผูอ่ื้นบา้ง
เล็กนอ้ย มีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั มีทักษะการ
เขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ” 
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รายการประเมิน ข้อเสนอแนะ การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ใหน้อ้ยลง 

ชุดท่ี 3 ผลการประเมิน
แบบสะท้อนผลการ
เรี ย น รู ้ห ลั ง จ า ก ท า
กิจกรรมของรูปแบบการ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ เพื่ อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะ
ค ว าม เป็ น พ ล เมื อ ง
ดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบั
ปรญิญาตร ี

เปลี่ยนข้อค าถามท่ีว่า 
ความรูส้ึกหลังการท า
กิจกรรม เป็น”นิสิตรูส้ึก
อย่างไรบา้งหลงัการท า
กิจกรรม” 

ผูว้ิจัยท าการเปลี่ยนขอ้ค าถามเป็น”หลงัท ากิจกรรม
นิสติรูส้กึอยา่งไร” 

 
จากตารางขอ้เสนอแนะการปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอ้มลูผูว้ิจยัได้

น าไปปรบัปรุงและแกไ้ขตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 

ขั้นที่ 5 ปรับปรุงเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อน าไปสร้างคู่มือกิจกรรม
การเรียนรู้ออนไลนเ์พื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัไดน้  าขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงเครือ่งมือในการ
เก็บรวมรวมขอ้มลู ดงันี ้

เคร่ืองมือทีป่รับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ                                             
ชดุท่ี  1 แบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิต

ระดบัปรญิญาตร ี                
ชดุท่ี  2 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มของรูปแบบการจดัการเรียนการสอนเพื่อ

เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี                                       
ชุดท่ี 3 แบบสะท้อนผลการเรียนรูห้ลังจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจัดการ

เรยีนการสอนเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี
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ชุดที ่2 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มในการท ากจิกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 
(รายกลุ่ม) (หลังการเรียนการสอน)                

ค าชีแ้จง ท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องพฤตกิรรมในการท ากจิกรรมกระบวนการกลุ่มเม่ือ
ผู้เรียนแสดงใหเ้หน็อย่างชัดเจนโดยก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้  

3 คะแนน  สมาชิกในกลุม่มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีจรยิธรรมในการ
ใชส้ื่อดิจิทลั มีทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ และมีทกัษะในการรกัษา
ความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์

2 คะแนน สมาชิกในกลุ่มมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีจรยิธรรมในการ
ใชส้ื่อดิจิทลั มีทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ    

1 คะแนน สมาชิกในกลุ่มมีทักษะพื ้นฐานการใช้เทคโนโลยี มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนบ้าง
เลก็นอ้ย มีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั มีทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ 

ตอนที ่1 นิสิตประเมินตนเอง 

กลุม่ท่ี คะแนนพฤติกรรมแสดงถึงคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี(คะแนน) 

3 2 1 
1.ประเมินตนเอง(ชื่อ
นามสกุลนิสิต) 

   

บนัทกึเพิ่มเติมจากการสงัเกต 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ตอนที ่2 เพือ่นประเมินนิสิต 

คนท่ี คะแนนพฤติกรรมแสดงถึงคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี(คะแนน) 

3 2 1 
1    
2    
3    
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บนัทกึเพิ่มเติมจากการสงัเกต 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ตอนที ่3 ครูประเมินนิสิต 

กลุม่ท่ี คะแนนพฤติกรรมแสดงถึงคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี(คะแนน) 

3 2 1 
1.ประเมินตนเอง 
(ชื่อนามสกุลนิสิต) 

   

บนัทกึเพิ่มเติมจากการสงัเกต 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 

ชุดที ่3 แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้หลังจากท ากจิกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (หลังการ
เรียนการสอน)               

ค าชีแ้จง : ใหน้ิสติบนัทกึผลการเรยีนรูห้ลงัท ากิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

ดา้นที ่1 ทกัษะการใช้เทคโนโลย ี

1.1 นิสติใชเ้ทคโนโลยีใด มีวิธีการอยา่งไร ในการคน้ควา้ขอ้มลู  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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1.2 ประโยชนใ์นการน าเทคโนโลยี (ขอ้ 1) มาคน้ควา้หาขอ้มลู 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

1.3 สิ่งท่ีตอ้งค านงึถึงในการใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้ขอ้มลู 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

1.3.1 การเคารพสทิธิ เสรภีาพ และความคดิเห็นของผูอ่ื้น 

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

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

……………………………………………………………………………………………
  1.3.2 การใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 1.4 หลงัท ากิจกรรมนิสติรูส้กึอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 



 176 

ดา้นที ่2 การมีปฏิสัมพันธกั์บผู้อืน่ 

 2.1 การวางแผนการท างานและแบง่หนา้ท่ีความรบัผิดชอบในกลุม่ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 2.2 การมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอน 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.3 มารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลัในการคน้ควา้หาขอ้มลู 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

ดา้นที ่3 การมีจริยธรรมในการใช้ส่ือดจิทิลั      

 3.1 การใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ดา้นที ่4 ทกัษะการเข้าถงึส่ืออย่างมีวิจารณญาณ 

 4.1 ความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.2 วิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ดา้นที ่5 ทกัษะในการรักษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์

 5.1 นิสติมีการปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลนอ์ยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.2 นิสิตมีการค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนตัว

อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6.ส่ิงทีไ่ดเ้รียนรู้หลังท ากิจกรรม 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

7.หลังท ากิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นิสิตคิดว่าตนเองมีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิทิลัเกิดขึน้หรือไม่  

   มี      ไม่มี    ไม่แน่ใจ 

ถา้มี (จงใสเ่ครือ่งหมาย  ในช่องท่ีก าหนด)       

1   ความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี              8 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                

2  เคารพสทิธิ เสรภีาพ และความคดิเห็นของผูอ่ื้น 9 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด

3  มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 10 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัค 

4 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั 11 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม           

5 มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั                                                           

6มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั12 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์                                                                                                                    

7 ค  านงึถึงความปลอดภยัในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 

8.การน าความรู้หลังท ากิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ภาพถ่ายชิน้งานกลุม่ 

 

9.ชิ้นงานที่เกิดขึ้นหลังจากท ากิจกรรม (ให้นิสิตถ่ายภาพชิ้นงานกลุ่มและน ามาใส่
ประกอบ) 

 

 

 

ค าอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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และน าไปสรา้งคูมื่อกิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลนเ์พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี ไดด้งันี ้
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 12 คูมื่อกิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลนเ์พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ 
ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี  

ขั้นที่ 6 ผลการทดลองน าร่อง (Pilot Study) ในการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยใช้
คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ในสถานการณจ์ริง     

หลงัจากปรบัปรุงรูปแบบการจดัการเรียนรูแ้ละคู่มือกิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลนเ์พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรีตามค าแนะน าของ
ผูเ้ช่ียวชาญเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัไดน้  ารูปแบบท่ีสรา้งขึน้ไปศึกษาน ารอ่ง เพื่อศกึษาความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้ละน าขอ้คน้พบจากการศกึษาน ารอ่งมาปรบัปรุง
ก่อนน าไปใชใ้นการทดลองจริง โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาน ารอ่ง (Pilot Study) คือ นิสิต
ชั้นปีท่ี 1 สาขานิติศาสตร ์ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 59 คน โดยท าทดลองน ารอ่ง (Pilot Study) ในหน่วยการเรยีนรูท่ี้ 4 ผลกึพลเมืองดิจิทลัใน
ศตวรรษท่ี 21 สู่การพัฒนาสังคม ประเทศชาติและโลก  (แผนการจัดการเรียนรู ้สศ412 4/1 
พลเมืองดิจิทลั สศ412 4/2 คณุลกัษณะของพลเมืองดิจิทลัและสศ412 4/3 ผลกึพลเมืองดิจิทลัใน
ยคุ Thailand 4.0) จ านวน 12 ชั่วโมง ผลการศกึษาน าเสนอเป็นรายดา้น ดงันี ้  
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ดา้นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้     
ก่อนการจัดการเรียนรู ้ผู้สอนเริ่มต้นจากการชี ้แจงคู่มือกิจกรรมการเรียนรู ้

ออนไลนเ์พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีผ่าน
ช่องทางออนไลนโ์ดยใชโ้ปรแกรมหอ้งประชมุออนไลน ์(Zoom Cloud Meetings) ผลพบว่า ผูเ้รยีน
สว่นใหญ่ใหค้วามสนใจในการจดักิจกรรมออนไลน์และเตรยีมพรอ้มใหค้วามรว่มมือในการจดัการ
เรียนรูจ้ากการสมัภาษณก์่อนการท ากิจกรรมผูเ้รียนรูส้ึกตื่นเตน้ในการท ากิจกรรม หวัขอ้กิจกรรม
น่าสนใจ       

ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้    
พบว่า การท ากิจกรรมการเรียนรู ้ผูเ้รียนท ากิจกรรมผ่านคู่มือกิจกรรมการเรียนรู ้

ออนไลนเ์พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีผ่าน
ช่องทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรมห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) โดยท าการ
จัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรูท่ี้ 4 ผลึกพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 สู่การพัฒนา
สังคม ประเทศชาติและโลก  (แผนการจัดการเรียนรู ้สศ412 4/1 พลเมืองดิจิทัล สศ412 4/2 
คณุลกัษณะของพลเมืองดิจิทลัและสศ412 4/3 ผลึกพลเมืองดิจิทลัในยคุ Thailand 4.0) จ านวน 
12 ชั่วโมง ผลปรากฏดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 30 ผลจากการท ากิจกรรมจากแผนการจดัการเรยีนรู ้

หน่วยการ
เรียนรู้ที ่4 
ผลกึ
พลเมอืง
ดจิทิัลใน
ศตวรรษที ่
21 สู่การ
พัฒนา
สังคม 
ประเทศชาติ
และโลก 

ผลจากการท ากจิกรรมจากแผนการจัดการเรียนรู้ ข้อสังเกต
หลังการท า
กจิกรรม 

สศ412 4/1 พลเมอืง
ดจิทิัล 

(จ านวน 3 ช่ัวโมง) 

สศ412 4/2 คุณลักษณะ
ของพลเมอืงดจิทิัล 
(จ านวน 3 ช่ัวโมง) 

และสศ412 4/3 ผลกึ
พลเมอืงดจิทิัลในยุค 

Thailand 4.0 
(จ านวน 6 ช่ัวโมง) 

พบวา่ผูเ้รยีนใหค้วาม
สนใจและใหค้วาม
รว่มมือในการท า
กิจกรรมในแตล่ะ
ขัน้ตอน พยายามตอบ
ค าถามสะทอ้นคดิ
มมุมองตา่งๆจากการดู
คลิปวิดิโอ “The Heart 
of Digital 
Citizenship” และจาก
กิจกรรมกลุม่ 
“กิจกรรมรวมพลงัยอด
มนษุยด์ิจิทลั ” ผา่นไป
ไดด้ว้ยดี ผูเ้รยีนให้
ความรว่มมือกนัในการ
ท ากิจกรรมและ
สรา้งสรรคผ์ลงานไดด้ี 

พบวา่ในครัง้นีผู้เ้รยีนให้
ความรว่มมือและท า
กิจกรรมออนไลนไ์ดล้ื่น
ไหลมากขึน้ เน่ืองจากมี
ประสบการณจ์ากการ
เรยีนครัง้ท่ีแลว้ ใน
กิจกรรมกลุม่“สรา้ง
พลเมืองดี ศรนีครนิทร”
โดยการแบง่กลุม่ใน 
Breakout Room ผูส้อน
ไม่ไดจ้  ากดัเวลาและ
ตารางใหค้  าปรกึษาแตล่ะ
กลุม่ เน่ืองจากบางกลุม่
ใชเ้วลามากเกินไป ท าให้
เวลาไมพ่อ 

พบวา่ผูเ้รยีนใหค้วาม
รว่มมือและท ากิจกรรมได้
ดีมาก มีการตัง้ค  าถาม
และตอบระหวา่งผูเ้รยีน
และผูส้อนและระหวา่ง
สมาชิกในกลุม่อยา่งลื่น
ไหล มีการสรา้งสรรค์
ชิน้งานออกมาไดอ้ยา่ง
สวยงามและสรา้ง
ประโยชนไ์ด ้ตอบโจทยท่ี์
ครูให ้

-ก่อนท า
กิจกรรม
ผูส้อนตอ้ง
ท าการชีแ้จง
การท า
กิจกรรม
ออนไลนใ์ห้
ชดัเจน 
-ควรรอให้
ผูเ้รยีนเขา้
ฟังขอ้ตกลง
ในการเรยีน
ใหค้รบ อาจ
นดัเขา้เรยีน
ลว่งหนา้ 
10-15 นาที 
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ด้านการวัดและประเมินผล   
ผลของการใชเ้ครือ่งมือในการวดัและประเมินผลจ านวน 3 ชดุ ดงันี ้   

ชุดท่ี 1 แบบสงัเกตพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบั
นิสิตระดบัปรญิญาตร ีพบว่าเน่ืองจากจ านวนกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการทดลองน ารอ่ง (Pilot Study) 
มีจ านวนมากเกินไป ท าใหย้ากตอ่การประเมินพฤติกรรมรายบคุคล ดงันัน้ในการทดลองจรงิควรใช้
กลุ่มตวัอย่างไม่เกิน 30 คน เพื่อเหมาะกับการสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนในแต่ละคนไดอ้ย่าง
ชดัเจน ส่วนประเด็นในการประเมินผูเ้รยีนสามารถเขา้ใจความหมายทกุขอ้และประเมินผลไดต้าม
เกณฑท่ี์ตัง้ไว ้       

ชุดท่ี 2 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตร ี
พบว่า ผูส้อนสามารถเขา้ท าการประเมินผ่าน Breakout Room เวลาแบ่งกลุ่มไดอ้ย่างราบรื่น แต่
เน่ืองจากไม่ไดก้ าหนดเวลาในการเขา้สงัเกตการณข์องผูส้อนในแตล่ะกลุม่ ท าใหไ้มส่ามารถจดัสรร
เวลาไดเ้ท่าเทียมกนั ดงันัน้ผูส้อนควรมีการแบง่เวลาท ากิจกรรมกลุม่อยา่งเท่าเทียม  

ชดุท่ี 3 แบบสะทอ้นผลการเรยีนรูห้ลังจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี   พบว่า 
เน่ืองก่อนท าการเรยีนการสอนผูส้อนไม่ไดอ้ธิบายการตอบขอ้ค าถามในแบบสะทอ้นผลการเรยีนรู ้
ครบทกุขอ้ ท าใหผู้เ้รยีนบางคนเกิดค าถามและขอ้สงสยั ดงันั้นผูส้อนควรอธิบายประเด็นค าถามใน
แบบสะทอ้นผลการเรยีนรูห้ลงัท ากิจกรรมใหค้รบทกุขอ้ ในสว่นของประเด็นขอ้ค าถาม ผูเ้รยีนเขา้ใจ
ความหมายในทกุประเด็นและสามารถเขียนอธิบายค าตอบได ้   

ด้านเวลา         
พบว่า จากการเรียนการสอนและท ากิจกรรมในแต่ละแผนการจดัการเรียนรูเ้ป็น

เวลานานถึง 3 ชั่วโมง ผูส้อนใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองโดยไม่มีการพกั 
จึงท าใหผู้เ้รียนส่วนใหญ่เหน่ือยลา้และท ากิจกรรมในชั่วโมงสดุทา้ยไดไ้ม่เต็มท่ี ดงันัน้ผูส้อนควร
แบง่เวลาสกั 10-15 นาที ระหวา่งการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนไดท้ าการพกัระยะสัน้  

ดา้นส่ือการเรียนรู้ออนไลน ์       
พบว่า การเรียนการสอนออนไลน์ในครัง้นี ้เป็นการจัดกิจกรรมผ่านช่องทาง

ออนไลน์โดยใช้โปรแกรมห้องประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) และผู้เรียนเคยมี
ประสบการณ์ในการใชโ้ปรแกรมการเรียนการสอนลกัษณะนีแ้ลว้ท าใหส้ามารถท าการเรียนการ
สอนไดอ้ย่างราบรื่น แต่มีบางช่วงท่ีสญัญาณอินเตอรเ์น็ตไม่เสถียร ท าใหข้าดการติดต่อและตอ้ง
เขา้ออกเป็นระยะ  
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ข้อค้นพบอืน่ๆ         
พบว่า ก่อนการจัดการเรียนการสอนผูส้อนไม่อธิบายชีแ้จงการเรียนการสอน

รวมถึงเครื่องมือท่ีใชใ้นการวดัและประเมินผลอย่างละเอียด ท าใหผู้เ้รียนบางคนไม่เขา้ใจและไม่
สามารถเขียนอธิบายแบบสะท้อนได้ ดังนีผู้ ้สอนควรมีการอธิบายข้อตกลงของการเรียนและ
เครื่องมือในการวดัและประเมินผลผ่านออนไลนใ์นแต่ละครัง้อย่างละเอียดและสรา้งความเขา้ใจ
ตรงกนั เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ตรยีมตวัเขา้สูก่ารเรยีนออนไลนไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ขั้นที ่7 ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้และคู่มือกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน ์

หลังจากการท าการทดลองน าร่อง(Pilot Study) โดยผู้เรียนท ากิจกรรมผ่านคู่มือ
กิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลนเ์พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบั
ปรญิญาตรีผ่านช่องทางออนไลนโ์ดยใชโ้ปรแกรมหอ้งประชุมออนไลน ์(Zoom Cloud Meetings) 
โดยท าการจดัการเรยีนการสอนในหน่วยการเรียนรูท่ี้ 4 ผลกึพลเมืองดิจิทลัในศตวรรษท่ี 21 สู่การ
พฒันาสงัคม ประเทศชาติและโลก (แผนการจดัการเรยีนรู ้สศ412 4/1 พลเมืองดิจิทลั สศ412 4/2 
คณุลกัษณะของพลเมืองดิจิทลัและสศ412 4/3 ผลึกพลเมืองดิจิทลัในยคุ Thailand 4.0) จ านวน 
12 ชั่ วโมง ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียน รู ้ด้านการวัดและ
ประเมินผล ดา้นเวลาและดา้นสื่อการเรียนรูอ้อนไลน ์ผูว้ิจยัไดน้  าผลจากการทดลองน ารอ่ง(Pilot 
Study)สิ่งท่ีไดค้น้พบในแต่ละดา้นมาท าการปรบัปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ละคู่มือกิจกรรม
การเรียนรูอ้อนไลนใ์นเรื่องการปรบัเวลาใหเ้หมาะสมในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู ้จะมีการเพิ่ม
เวลาใหผู้เ้รียนไดพ้กัครึง่และปรบัเวลาในการปรกึษากิจกรรมกลุม่แตล่ะกลุ่มใหเ้ท่ากนัทกุแผนการ
จดัการเรยีนรู ้เพื่อเตรยีมน าไปท าการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูใ้นขัน้ตอนไป 

ระยะที ่3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

ผูว้ิจยัน ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ี
ผ่านการปรบัปรุงและพัฒนาแลว้ไปท าการทดลองใชโ้ดยการจัดท าเป็นคู่มือกิจกรรมการเรียนรู ้
ออนไลน์และท าการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรมห้องประชุมออนไลน ์
(Zoom Cloud Meetings ) น าไปใชท้ดลองกับกลุ่มตวัอย่างคือนิสิตระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนวิชา
เลือกเสรีพลเมืองศึกษา จ านวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนิสิต
ระดบัปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 1-4 คละคณะและสาขาวิชา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะท าการ
ทดลองโดยใชว้ิธีการสอนออนไลนผ์่านโปรแกรม Zoom Meeting ตามแผนการจัดการเรียนรูใ้น



  
 

185 

หลกัสตูรเสรมิ ในการจดัการเรยีนการสอน 3 ชั่วโมง/สปัดาห ์เป็นเวลา 12 สปัดาห ์รวม 36 ชั่วโมง 
โดยท าการทดลองจดัการเรยีนการสอนจ านวน 4 หน่วยการเรยีนรู ้ดงันี ้  

หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 1 ความรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี โดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรู ้
สศ412 1/1 พฒันาการของพลเมืองตะวนัตก สศ412 1/2 พฒันาการของพลเมืองไทย สศ 412 1/3 
ความหมายและความส าคญัของพลเมือง ประเมินคุณลักษณะความเป็นดิจิทัลทักษะการใช้
เทคโนโลยี,ดา้นการมีปฏิสัมพนัธก์ับผูอ่ื้น,ดา้นการมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัล,ดา้นทกัษะการ
รูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลั,ดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์   

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 พลเมืองดิจิทัลบนพืน้ฐานจริยธรรม  โดยใชแ้ผนการจัดการ
เรียนรู ้สศ412 2/1 สิทธิความเป็นพลเมือง สศ412 2/2 การศึกษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง 
ประเมินคณุลกัษณะความเป็นดิจิทลัทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ,ดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น,ดา้น
การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั,ดา้นทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลั,ดา้นทกัษะในการรกัษาความ
ปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์   

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3 การใชส้ื่อดิจิทลัอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั โดยใชแ้ผนการ
จดัการเรยีนรู ้สศ412 3/1 ความหลากหลายของพลเมือง   สศ412 3/2 การอยูร่ว่มกนัในสงัคมแห่ง
ความหลากหลาย  สศ412 3/3 พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ประเมินคุณลกัษณะความเป็นดิจิทัล
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี,ดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น,ดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั,ดา้น
ทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อดิจิทลั,ดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์ 

หน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  ผลึกพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 สู่การพัฒนาสังคม 
ประเทศชาติและโลกโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู ้สศ412 4/1 พลเมืองดิจิทัล สศ412 4/2 
คุณลักษณะของพลเมืองดิจิทัล  สศ412 4/3 ผลึกพลเมืองดิจิทัลในยุค Thailand 4.0 ประเมิน
คุณลกัษณะความเป็นดิจิทัลทักษะการใชเ้ทคโนโลยี ,ดา้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น,ดา้นการมี
จริยธรรมในการใช้สื่อดิจิทัล ,ด้านทักษะการรูเ้ท่าทันสื่อดิจิทัล,ด้านทักษะในการรกัษาความ
ปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์     

การทดลองหน่วยการเรยีนรูท่ี้ 1-4 ผูว้ิจยัใชเ้ครือ่งมือจ านวน 3 ชดุในการประเมินคือ ชดุท่ี 
1 แบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ีชดุท่ี 2 
แบบประเมินกระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรแีละชดุท่ี 3 แบบสะทอ้นผลการ
เรียนรูห้ลังจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็น
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พลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรีโดยท าการเก็บขอ้มูลก่อนและหลังเรียนตามแบบ
แผนการวิจยัแบบอนกุรมเวลาสมมลู ( Equivalent Time-series Studies Design) (องอาจ ,2554) 

ระยะที ่4  ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  

ตอนที่ 1 ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของการทดลอง เป็นการวิเคราะห์
รายละเอียดขอ้มูลเบือ้งตน้ของการทดลองน ามาวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าเฉลี่ย 
ความถ่ีและรอ้ยละของจ านวนกลุ่มตวัอย่าง เพศ คณะ ผูป้ระเมินและจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
น าเสนอเป็นตาราง ดงันี ้

ตาราง 31 แสดงขอ้มลูทั่วไปของผูป้ระเมิน  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 3 15 

หญิง 17 85 

คณะ   

วิทยาศาสตร-์สขุภาพ 7 35 

มนษุยศาสตร-์สงัคมศาสตร ์ 13 65 
 

 จากตารางท่ี 31 พบว่า ผูป้ระเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 17 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 85 ส่วนใหญ่ก าลังเรียนอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตรจ์ านวน 13 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 65  
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ตาราง 32 แสดงคา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
รายดา้น 

คุณลักษณะ �̅� SD ความหมาย 

คณุลกัษณะ
ความเป็น
พลเมือง
ดิจิทลั 

ดา้นท่ี 1 
ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี 

1.1 ความรูแ้ละทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน ์

2.45 .566 

มาก 

1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใช้
เทคโนโลยี                

2.45 .563 
 

1.3 เคารพสทิธิ เสรภีาพ และ
ความคดิเห็นของผูอ่ื้น 

2.46 .574 
 

1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมาย
ก าหนด 

2.40 .635 
 

รวมดา้นทักษะการใช้เทคโนโลย ี 2.45 .517         มาก 

ดา้นท่ี 2 การมี
ปฏิสมัพนัธก์บั
ผูอ่ื้น 

2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 2.35 .655         มาก 

2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็น
ประโยชนต์อ่สงัคม 

2.18 .690 
 

รวมดา้นการมีปฏิสัมพันธกั์บผู้อืน่ 2.29 .592        มาก  

ดา้นท่ี 3 การมี
จรยิธรรมใน
การใชส้ื่อ
ดิจิทลั 

3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดจิิทลั 2.41 .604          มาก 

3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึง
หลกัคณุธรรม จรยิธรรม 

2.40 .601 
 

รวมดา้นการมีจริยธรรมในการใช้ส่ือดจิทิลั 2.41 .542        มาก 

ดา้นท่ี 4 
ทกัษะการ
เขา้ถึงสื่อ 

4.1 มีความสามารถในการใช ้
การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและ
ขอ้มลูดิจิทลั 

2.37 .627 

      มาก 
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คุณลักษณะ �̅� SD ความหมาย 

อยา่งมี
วิจารณญาณ 

4.2 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั 

2.38 .634 
 

รวมดา้นทกัษะการเข้าถงึส่ืออย่างมี
วิจารณญาณ 

2.38 .575 
      มาก 

ดา้นท่ี 5 
ทกัษะในการ
รกัษาความ
ปลอดภยัของ
ตนเองในโลก
ออนไลน ์

5.1 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลก
ออนไลน ์

2.36 .615 
       มาก 

5.2 ค านงึถึงความปลอดภยัใน
การใชง้านและการเก็บรกัษา
ขอ้มลูสว่นตวั 

2.40 .629 

 

 รวมดา้นทักษะในการรักษาความปลอดภยัของ
ตนเองในโลกออนไลน ์

2.39 .571 
    มาก 

 

จากตารางท่ี 32 พบว่า ผูต้อบแบบประเมินมีคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัใน

ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีมากท่ีสดุ (𝑋 = 2.45, S.D. = .517) รองลงมาเป็นดา้นการมีจรยิธรรม

ในการใชส้ื่อดิจิทลั (𝑋 = 2.41, S.D. = .542) ดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองใน

โลกออนไลน ์(𝑋 = 2.39, S.D. = .571)  ดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ (𝑋 = 2.38, 

S.D. = .575) และดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น (𝑋 = 2.29, S.D. = .592) 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นการทดลองการ
ประเมินการใชรู้ปแบบการการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบั
นิสิตระดับปริญญาตรีโดยผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการ
วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ดงันี ้   

1. ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงปริมาณ      
ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปรมิาณของแบบสอบถามชุดท่ี 1 แบบสงัเกตพฤติกรรม

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี และชุดท่ี 2 แบบประเมิน
กระบวนการกลุ่มในการท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความ
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เป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรี โดยน าเสนอผลของคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัครัง้ท่ี 1 ถึง ครัง้ท่ี 11 เป็นรายดา้นคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั ดงันี ้  

ผลการวิเคราะหแ์บบประเมินชุดที ่1 แบบสังเกตพฤตกิรรมคุณลักษณะความ
เป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี   

ผลการวิเคราะหข้์อมูลคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี  

หลังจากการจัดการเรียนรู ้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพื่ อ เสริมสร้าง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั โดยผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนและประเมินพฤติกรรม
รว่มกบัการประเมินพฤติกรรมคณุลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของผูเ้รยีนจ านวน 20 คน ตาม
แบบแผนการทดลองโดยทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยใชส้ถิติ Mauchly’s 

Test of Sphericity พบว่าไม่ เป็ น  Compound Symmetry   2 (2 ) =   37.860, p < .001 ซึ่ ง
หมายถึงค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรตามแต่ละคู่ ท่ีวดัซ  า้ (Correlation) และความแปรปรวนของ
ตวัแปรตามในการวดัซ า้แต่ละครัง้ (Variance) ของ Treatment แต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็น
การละเมิดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใช้สถิติ Repeated Measure ANOVA จึงปรบัองศาอิสระ 
(Degree of Freedom) โดยใช้สูตรของ Greenhouse-Geisser เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของ 
Type I error (Howell, 2013, 471-472) แสดงผลดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 33 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ า้ของคะแนน ของคะแนนคา่เฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั  

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p Partial 𝜂2 
ระยะเวลา 24.482 1.226 19.962 178.939 .000 .821 
ความคลาดเคลื่อน 5.336 47.830 .112    

 

จากตารางท่ี 33 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ า้ของ
คะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั ก่อนเรยีน ระหว่างเรยีนและหลงัเรยีน พบว่า 
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อย่างนอ้ย

หนึ่งคู ่(F (1.226, 47.830) = 178.939, p < .001 ,ηp
2 = .822) 
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ตาราง 34 ผลการทดสอบการวดัซ า้รายคูข่องคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวิธีบอนเฟอโรนี 

ระยะเวลา 
 ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน หลงัเรยีน 

M 1.909 2.830 2.900 
ก่อนเรยีน 1.909 - .921* .991* 

ระหวา่งเรยีน 2.830  - .070* 
หลงัเรยีน 2.900   - 

* P < .05 

จากตารางท่ี 34 พบวา่ คะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัแตกตา่ง
กนัโดยคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัระหว่างเรียนสงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ย
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลก่อนเรียน คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัหลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัก่อนเรยีนและระหว่าง
เรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 

ภาพประกอบ 13 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน  
ของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัโดยภาพรวมทัง้ 5 ดา้น 
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จาก กราฟดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉลี่ยคะแนนคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิ จิทัลก่อนเรียนอยู่ ในระดับ Baseline มีค่าประมาณ1.80 ถึง 2.00 และมีพัฒนาการของ
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีท่ีสงูขึน้เม่ือทดสอบระหว่างเรยีน 
และหลงัเรยีน 

ผลการวิเคราะหข้์อมูลคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ดา้นที ่1 ทกัษะการใช้เทคโนโลย ี  

หลงัจากการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นทักษะการใชเ้ทคโนโลยี โดยผูว้ิจัยเป็นผูจ้ัดการเรียนการสอนและ
ประเมินพฤติกรรมรว่มกบัการประเมินพฤติกรรมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะ
การใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนจ านวน 20 คน ตามแบบแผนการทดลองโดยทดสอบก่อนเรียน 
ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน โดยก่อนการวิเคราะหค์วามแปรปรวน ผูว้ิจยัได ้ตรวจสอบตามขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ พบว่า การทดสอบ Compound Symmetry โดยใชส้ถิติ Mauchly’s Test of Sphericity 

พบว่าไม่เป็น Compound Symmetry   2 (2) = 28.482, p < .001 ซึ่งหมายถึงค่าความสมัพนัธ์
ของตวัแปรตามแต่ละคู่ท่ีวดัซ  า้ (Correlation) และความแปรปรวนของตวัแปรตามในการวดัซ า้แต่
ละครัง้ (Variance) ของ Treatment แต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั ซึ่งเป็นการละเมิดขอ้ตกลงเบือ้งตน้
ของการใชส้ถิติ Repeated Measure ANOVA จึงปรบัองศาอิสระ (Degree of Freedom) โดยใช้
สูตรของ Greenhouse-Geisser เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของ Type I error (Howell, 2013, 
471-472) แสดงผลดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ า้ของคะแนน ของคะแนนคา่เฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี   

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p Partial 𝜂2 
ระยะเวลา 21.914 1.309 16.735 113.274 .000 .744 
ความคลาดเคลื่อน 7.545 51.067 .148    

 

จากตารางท่ี 35 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ า้ของ
คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นทักษะการใช้เทคโนโลยี ก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลังเรียน พบว่า คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้านทักษะการใช้
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เทคโนโลยี แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อย่างนอ้ยหนึ่งคู ่(F (1.309, 51.067) 

= 113.274, p < .001 ,ηp
2 = .744) 

ตาราง 36 ผลการทดสอบการวดัซ า้รายคูข่องคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวิธีบอนเฟอโรนี 

ระยะเวลา 
 ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน หลงัเรยีน 

M 2.006 2.900 2.925 
ก่อนเรยีน 2.006 - .894* .910* 

ระหวา่งเรยีน 2.900  - .025 
หลงัเรยีน 2.925   - 

* P < .05 

จากตาราง 36 พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้น
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีแตกตา่งกนัโดย คะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้น
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีระหว่างเรียน สงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั
ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีก่อนเรียน และคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั
ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั
ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนคา่เฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีระหว่างเรียน แต่ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ภาพประกอบ 14 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน  
ดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี 

  

จาก กราฟดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉลี่ยคะแนนคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลดา้นทักษะการใช้เทคโนโลยีก่อนเรียนอยู่ในระดับ Baseline มีค่าประมาณ 2.00 และมี
พฒันาการของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีที่สงูขึน้เมื่อท าการ
ทดสอบระหวา่งเรยีน และหลงัเรยีน 

ผลการวิเคราะหข้์อมูลคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ดา้นที ่2 การมีปฏิสัมพันธกั์บผู้อืน่ 

หลงัจากการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้น โดยผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัการเรียนการสอนและ
ประเมินพฤติกรรมรว่มกับการประเมินพฤติกรรมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมี
ปฏิสมัพันธ์กับผูอ่ื้น ของผูเ้รียนจ านวน 20 คน ตามแบบแผนการทดลองโดยทดสอบก่อนเรียน 
ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน โดยก่อนการวิเคราะหค์วามแปรปรวน ผูว้ิจยัได ้ตรวจสอบตามขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ พบว่า การทดสอบ Compound Symmetry โดยใชส้ถิติ Mauchly’s Test of Sphericity 
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พบวา่เป็น Compound Symmetry 2 (2) = 3.600, p = .165 ซึง่หมายถึงคา่ความสมัพนัธข์องตวั
แปรตามแต่ละคู่ท่ีวดัซ  า้ (Correlation) และความแปรปรวนของตวัแปรตามในการวดัซ า้แต่ละครัง้ 
(Variance) ของ Treatment แตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั ซึง่เป็นไปตามขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใชส้ถิติ 
Repeated Measure ANOVA (Howell, 2013, 471-472) แสดงผลดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 37 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ า้ของคะแนน ของคะแนนคา่เฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p Partial 𝜂2 
ระยะเวลา 31.204 2 15.602 143.806 .000 .787 
ความคลาดเคลื่อน 8.463 78 .108    

 

จากตารางท่ี 37 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ า้ของ
คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้นก่อนเรียน 
ระหว่างเรียนและหลงัเรียน พบว่า คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บั
ผูอ่ื้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อย่างนอ้ยหนึ่งคู่ (F (2, 78) = 143.806, p 

< .001 ,ηp
2 = .787) 

ตาราง 38 ผลการทดสอบการวดัซ า้รายคูข่องคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวิธีบอนเฟอโรนี 

ระยะเวลา 
 ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน หลงัเรยีน 

M 1.763 2.825 2.863 
ก่อนเรยีน 1.763 - 1.063* 1.100* 

ระหวา่งเรยีน 2.825  - .037 
หลงัเรยีน 2.863   - 

* P < .05 

จากตารางท่ี 38 พบวา่ คะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้นการ
มีปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้นแตกต่างกันโดย คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้น
การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นระหวา่งเรยีน สงูกวา่คะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
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ดา้นการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นก่อนเรียน และคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั
ดา้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น หลังเรียนสูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นก่อนเรยีน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคะแนน
ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้น หลังเรียนสูงกว่า
คะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นระหว่างเรียน 
แตไ่ม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ภาพประกอบ 15 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน  
ดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น 

จาก กราฟดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉลี่ยคะแนนคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้นก่อนเรียนอยู่ในระดบั Baseline ซึ่งมีค่าประมาณ 1.8 และมี
พัฒนาการของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้นท่ีสูงขึน้เม่ือ
ทดสอบระหวา่งเรยีน และหลงัเรยีน 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูลคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ดา้นที ่3 การมีจริยธรรมในการใช้ส่ือดจิทิลั  

หลงัจากการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นการมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัล โดยผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัการเรียนการ
สอนและประเมินพฤติกรรมร่วมกับการประเมินพฤติกรรมคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ดา้นการมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัลของผู้เรียนจ านวน 20 คน ตามแบบแผนการทดลองโดย
ทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน โดยก่อนการวิเคราะหค์วามแปรปรวน ผูว้ิจัยได ้
ตรวจสอบตามข้อตกลงเบื ้องต้น พบว่า การทดสอบ Compound Symmetry โดยใช้สถิติ 

Mauchly’s Test of Sphericity พบว่าไม่ เป็น Compound Symmetry   2 (2) = 14.528, p < 
.001 ซึ่งหมายถึงค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามแต่ละคู่ ท่ีวัดซ ้า (Correlation) และความ
แปรปรวนของตัวแปรตามในการวัดซ ้าแต่ละครัง้ (Variance) ของ Treatment แต่ละกลุ่มไม่
แตกต่างกนั ซึ่งเป็นการละเมิดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการใชส้ถิติ Repeated Measure ANOVA จึง
ปรับองศาอิสระ (Degree of Freedom) โดยใช้สูตรของ Greenhouse-Geisser เพื่อลดความ
คลาดเคล่ือนของ Type I error (Howell, 2013, 471-472) แสดงผลดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 39 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ า้ของคะแนน ของคะแนนคา่เฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p Partial 𝜂2 
ระยะเวลา 15.617 1.518 10.289 62.681 .000 .616 
ความคลาดเคลื่อน 9.717 59.193 .164    

 

จากตารางท่ี 39 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ า้ของ
คะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลัก่อน
เรยีน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน พบว่า คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจรยิธรรม
ในการใชส้ื่อดิจิทลัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อย่างนอ้ยหนึ่งคู่ (F (1.518, 

59.193) = 62.681, p < .001 ,ηp
2 = .616) 
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ตาราง 40 ผลการทดสอบการวดัซ า้รายคูข่องคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวิธีบอนเฟอโรนี 

ระยะเวลา 
 ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน หลงัเรยีน 

M 2.038 2.763 2.838 
ก่อนเรยีน 2.038 - .725* .800* 

ระหวา่งเรยีน 2.763  - .075 
หลงัเรยีน 2.838   - 

* P < .05 

จากตารางท่ี 40 พบวา่ คะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้นการ
มีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัล แตกต่างกันโดย คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลดา้นการมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัล  ระหว่างเรียน สูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นการมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัลก่อนเรียน และคะแนนค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นการมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัล  หลังเรียนสูงกว่า
คะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลัก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั หลงัเรียนสงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลัระหวา่งเรยีน แตไ่ม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
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ภาพประกอบ 16 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน  
ดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั 

จาก กราฟดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉลี่ยคะแนนคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลัก่อนเรยีนอยูใ่นระดบั Baseline ซึง่มีคา่ประมาณ 2.05 
และมีพฒันาการของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลัท่ี
สงูขึน้เม่ือทดสอบระหวา่งเรยีน และหลงัเรยีน 

ผลการวิเคราะหข้์อมูลคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ดา้นที ่4 ทกัษะการเข้าถงึส่ืออย่างมีวิจารณญาณ  

หลงัจากการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ โดยผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัการเรยีน
การสอนและประเมินพฤตกิรรมรว่มกบัการประเมินพฤตกิรรมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณของผูเ้รียนจ านวน 20 คน ตามแบบแผนการทดลอง
โดยทดสอบก่อนเรยีน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน โดยก่อนการวิเคราะหค์วามแปรปรวน ผูว้ิจยัได ้
ตรวจสอบตามข้อตกลงเบื ้องต้น พบว่า การทดสอบ Compound Symmetry โดยใช้สถิติ 
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Mauchly’s Test of Sphericity พบว่าไม่ เป็น Compound Symmetry   2 (2) = 17.313, p < 
.001 ซึ่งหมายถึงค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรตามแต่ละคู่ ท่ีวัดซ ้า (Correlation) และความ
แปรปรวนของตัวแปรตามในการวัดซ ้าแต่ละครัง้ (Variance) ของ Treatment แต่ละกลุ่มไม่
แตกต่างกนั ซึ่งเป็นการละเมิดขอ้ตกลงเบือ้งต้นของการใชส้ถิติ Repeated Measure ANOVA จึง
ปรับองศาอิสระ (Degree of Freedom) โดยใช้สูตรของ Greenhouse-Geisser เพื่อลดความ
คลาดเคล่ือนของ Type I error (Howell, 2013, 471-472) แสดงผลดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 41 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ า้ของคะแนน ของคะแนนคา่เฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p Partial 𝜂2 
ระยะเวลา 26.717 1.464 18.247 101.324 .000 .722 
ความคลาดเคลื่อน 10.283 57.104 .180    

 

จากตารางท่ี 41 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ า้ของ
คะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
ก่อนเรียน ระหว่างเรยีนและหลงัเรียน พบว่า คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการ
เขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อย่างนอ้ยหนึ่งคู ่

(F (1.464, 57.104) = 101.325, p < .001 ,ηp
2 = .722) 

ตาราง 42 ผลการทดสอบการวดัซ า้รายคูข่องคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยวิธีบอนเฟอ
โรนี 

ระยะเวลา 
 ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน หลงัเรยีน 

M 1.888 2.863 2.913 
ก่อนเรยีน 1.888 - .975* 1.025* 

ระหวา่งเรยีน 2.863  - .050 
หลงัเรยีน 2.913   - 

* P < .05 
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จากตารางท่ี 42 พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้น
ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณแตกต่างกันโดย คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างเรียน สงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน และ
คะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ 
หลงัเรียนสูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นทักษะการเขา้ถึงสื่อ
อย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทักษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ หลงัเรียนสูง
กว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้านทักษะการเข้าถึงสื่ออย่างมี
วิจารณญาณระหวา่งเรยีน แตไ่ม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

ภาพประกอบ 17 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน 
 ดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ 
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จาก กราฟดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉลี่ยคะแนนคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิ จิทัลด้านทักษะการเข้าถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียนอยู่ในระดับ Baseline ซึ่งมี
คา่ประมาณ 1.90 และมีพฒันาการของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการเขา้ถึง
สื่ออยา่งมีวิจารณญาณท่ีสงูขึน้เมื่อทดสอบระหวา่งเรยีน และหลงัเรยีน 

ผลการวิเคราะหข้์อมูลคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ดา้นที ่5 ทกัษะในการรักษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์  

หลงัจากการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน ์โดย
ผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดัการเรยีนการสอนและประเมินพฤติกรรมรว่มกบัการประเมินพฤติกรรมคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นทักษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์ของ
ผูเ้รยีนจ านวน 20 คน ตามแบบแผนการทดลองโดยทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรยีนและหลงัเรยีน 
โดยก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผู้วิจัยได ้ตรวจสอบตามข้อตกลงเบือ้งตน้ พบว่า การ
ทดสอบ  Compound Symmetry โดยใช้ส ถิติ  Mauchly’s Test of Sphericity พบว่า ไม่ เป็ น 

Compound Symmetry   2 (2) = 24.254, p < .001 ซึ่งหมายถึงค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
ตามแต่ละคู่ท่ีวัดซ า้ (Correlation) และความแปรปรวนของตัวแปรตามในการวัดซ า้แต่ละครัง้ 
(Variance) ของ Treatment แต่ละกลุ่มไม่แตกตา่งกนั ซึง่เป็นการละเมิดขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการ
ใชส้ถิติ Repeated Measure ANOVA จึงปรบัองศาอิสระ (Degree of Freedom) โดยใชส้ตูรของ 
Greenhouse-Geisser เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของ Type I error (Howell, 2013, 471-472) 
แสดงผลดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 43 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ า้ของคะแนน ของคะแนนคา่เฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลก
ออนไลน ์

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F p Partial 𝜂2 
ระยะเวลา 28.887 1.359 21.258 97.017 .000 .713 
ความคลาดเคลื่อน 11.613 52.997 .219    

 

 



  
 

202 

จากตารางท่ี 43 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ า้ของ
คะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของ
ตนเองในโลกออนไลนร์ะหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน พบวา่ คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้น
ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลนแ์ตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 อยา่งนอ้ยหนึ่งคู ่(F (1.359, 52.997) = 97.017, p < .001 ,ηp
2 = .713) 

ตาราง 44 ผลการทดสอบการวดัซ า้รายคูข่องคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงั
เรยีนดว้ยวิธีบอนเฟอโรนี 

ระยะเวลา 
 ก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีน หลงัเรยีน 

M 1.850 2.800 2.963 
ก่อนเรยีน 1.850 - .950* 1.112* 

ระหวา่งเรยีน 2.800  - .163* 
หลงัเรยีน 2.963   - 

* P < .05 

จากตารางท่ี 44 พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้น
ทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลนแ์ตกต่างกันโดย คะแนนค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลก
ออนไลน ์ระหว่างเรียน สงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะใน
การรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลนก์่อนเรียน คะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์หลงัเรียนสงู
กว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยั
ของตนเองในโลกออนไลนก์่อนเรยีน และคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้น
ทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน ์หลงัเรียนสูงกว่าคะแนนค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลก
ออนไลนร์ะหวา่งเรยีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ภาพประกอบ 18 กราฟแสดงคะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน ระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีน 
 ดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์

จาก กราฟดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงค่าเฉลี่ยคะแนนคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลดา้นทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลนก์่อนเรียนอยู่ในระดับ 
Baseline ซึ่งมีค่าประมาณ 1.90 และมีพฒันาการของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้น
ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลนท่ี์สงูขึน้เม่ือทดสอบระหวา่งเรยีน และ
หลงัเรยีน 

ผลการวิเคราะหแ์บบประเมินชุดที่ 2 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มในการท า
กิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิัล
ส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี 

ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธข์องการประเมินกระบวนการกลุ่มเพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีระหว่างการประเมิน
ตนเองของนิสิต การประเมินโดยเพือ่นและการประเมินโดยครู  



  
 

204 

ในการประเมินกระบวนการกลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลันัน้ 
ไดมี้การใหน้ิสิตไดป้ระเมินตนเอง ให้เพื่อนของนิสิตจ านวน 3 คนเป็นผูป้ระเมินนิสิตและใหค้รู
ประเมินนิสิต และน ามาวิเคราะหห์าค่าสหสมัพันธ์โดยใชก้ารวิเคราะหส์หสมัพันธ์ของเพียรส์ัน 
(Pearson’s product-moment Correlation) ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 45 แสดงคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นัของการประเมินกระบวนการกลุม่ระหวา่ง
การประเมนิตนเองของนิสติ การประเมินโดยเพื่อนและการประเมนิโดยครู 

ตัวแปร 

 
 
 

Mean 
S.D. 

 
 
 

แปลผล 

การ
ประเมนิ
ตนเอง 

การ
ประเมนิ
โดยเพือ่น
คนที ่1 

การ
ประเมนิ
โดยเพือ่น
คนที ่2 

การ
ประเมนิ
โดยเพือ่น
คนที ่3 

การ
ประเมนิ
โดยครู 

2.43 2.42 2.38 2.38 2.49 
.588 .561 .557 .576 .505 

ก า ร ป ร ะ เมิ น
ตนเอง 

2.43 .588 มาก 1     

การประเมินโดย
เพือ่นคนที ่1 

2.42 .561 มาก .825** 1    

การประเมินโดย
เพือ่นคนที ่2 

2.38 .557 มาก .771** .877** 1   

การประเมินโดย
เพือ่นคนที ่3 

2.38 .576 มาก .739** .841** .874** 1  

การประเมินโดย
ครู 

2.49 .505 
มาก 

.859** .873** .810** .791** 1 

 

จากตารางท่ี 45 พบว่า การประเมินกระบวนการกลุม่ทัง้การประเมินตนเองของนิสิต 
การประเมินโดยเพื่อนคนท่ี 1 เพื่อนคนท่ี 2 และเพื่อนคนท่ี 3 รวมถึงการประเมินโดยครูมี
ความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัสงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการประเมินตนเอง
โดยเพื่อนคนท่ี 1 มีความสมัพันธ์สอดคลอ้งกับการประเมินโดยเพื่อนคนท่ี 2 r(438)= .877, p < 
.001 รองลงมาเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างการประเมินโดยเพื่อนคนท่ี 2 กับการประเมินโดยเพื่อน
คนท่ี 3 r(438)= .874, p < .001 ส่วนการประเมินตนเองของนิสิตกบัการประเมินโดยเพื่อนคนท่ี 3 
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์น้อยท่ีสุด แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์ในระดับสูง r(438)= 
.739, p < .001 
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2. ผลการวิเคราะหข้์อมูลเชิงคุณภาพ 
ผลการวิเคราะหแ์บบประเมินชุดที่ 3 แบบสะท้อนผลการเรียนรู้หลังจากท า

กิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิัล
ส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี           

ภายหลังจากเสร็จสิน้การวิจัย ผู้สอนไดว้ิเคราะห์และถอดบทเรียนจากแบบ
สะทอ้นผลการเรียนรูห้ลงัจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรใีนแตล่ะพฤตกิรรมบง่ชี ้ ผลปรากฎดงันี ้ 

ด้านที่ 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยี ผูส้อนไดท้ าการวิเคราะหพ์ฤติกรรมบ่งชี ้
ทัง้ 4 ขอ้ท่ีแสดงถึงการมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีผา่นแบบสะทอ้นท่ีผูเ้รยีนไดท้ าการวิเคราะหแ์ละ
ประเมินตนเองหลงัจากจบกิจกรรมได ้ดงันี ้    

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้  1.1 ความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยแีละน ามาใช้ใหเ้กิดประโยชน ์       

การจดัการเรยีนการสอนครัง้ท่ี 1 ถึง ครัง้ท่ี 11 ผูส้อนจดักิจกรรมเพ่ือสรา้ง
คณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองผ่านออนไลน ์โดยลกัษณะของกิจกรรมในทุกครัง้ เป็นการท า
กิจกรรมโดยการใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมและสรา้งสรรคชิ์น้งานผ่านออนไลน ์โดยครูจะท าหนา้ท่ีคอย
ดูแลและใหค้  าแนะน าเพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุตามแผนท่ีวางไว ้ซึ่งในการท ากิจกรรมทุกครัง้ทักษะท่ี
ผู้เรียนต้องมีคือการมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสามารถเลือกโปรแกรมต่าง ๆ น ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจากแบบสะท้อนของการจัดการเรียนการสอนทุกครัง้ผู้เรียน 
ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมเรื่องโลกของพลเมือง เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผูเ้รียนใช้
เทคโนโลยีในการหาขอ้มลูและท านายความเป็นพลเมืองของตะวนัตกในยคุตา่งๆ ดงัภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 19 การท านายความเป็นพลเมืองของชาวตะวนัตกยคุฟิวดลั 
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ผู้เรียนได้อ ธิบายวิ ธีการค้นคว้าหาข้อมูล  โดยการ “เข้า เว็บ ไซต ์
www.google.com และเลือกใช้ค  าส าคัญในการค้นหาโดยค านั้นต้องไม่ยาวเกินไป และตรง
ประเด็น หลงัจากนัน้ก็กดปุ่ มคน้หา เพื่อเลือกใชข้อ้มลูท่ีน่าเช่ือถือในขัน้ตอนต่อไป” ซึ่งสิ่งท่ีผูเ้รียน
ไดอ้ธิบายนีเ้ป็นการสะทอ้นความรูแ้ละทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
นอกจากนีค้วามรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์สามารถสะทอ้นผา่น
ทกุกิจกรรมท่ีผูส้อนจดัใหผู้เ้รยีนท า เช่น กิจกรรมท านายความเป็นพลเมืองตะวนัตก เป็นกิจกรรมที่
ผูส้อนใหผู้เ้รียนหาขอ้มลูผ่านออนไลนเ์พื่อน ามาใชใ้นการท านายสถานภาพของ กษัตริย ์ขนุนาง 
นกับวชไพรแ่ละทาส ในแต่ละยุคสมยั ซึ่งผูเ้รียนไดเ้ขียนอธิบายขัน้ตอนการศึกษา“คน้ควา้ขอ้มูล
ผ่านหอ้งสมดุออนไลนข์องมหาวิทยาลยัในการเขา้ไปเลือกหนงัสือท่ีเก่ียวขอ้งมาเพื่อศกึษาและหา
ขอ้มูลเพื่อท านาย เป็นตน้ นอกจากนีย้ังสะท้อนผ่านผลงานและชิน้งานของผูเ้รียนในแต่ละครัง้ 
ผูเ้รียนจะน าเสนอผ่านโปรแกรม CANVA PowerPoints และ Footnotes” ซึ่งการเลือกวิธีน าเสนอ
ผลงานเหล่านีแ้สดงถึงการท่ีผูค้วามรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์
เชิงประจกัษ ์  

ผลการวิเคราะหพ์ฤตกิรรมบ่งชี ้ 1.2 มีเจตคตทิีด่ตีอ่การใช้เทคโนโลย ี     
ผูส้อนวิเคราะหก์ารมีเจตคติท่ีดีผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆโดยจากการ

สงัเกตพุฤติกรรมการตอบค าถามระหว่างการท ากิจกรรม หรือการใหข้อ้เสนอแนะเม่ือท ากิจกรรม
กลุม่และการรว่มแกไ้ขปัญหารว่มกนั อาทิเช่น จากกิจกรรมโลกของพลเมือง ผูส้อนพบปัญหาวา่ไม่
สามารถเปิดไฟลว์ิดิโอได ้ผูเ้รียนไดเ้สนอความคิดเห็นว่า “ใหแ้ปลงไฟล์เป็น Zip เพื่อเปิดสิคะ
อาจารย ์เดีย๋วนีเ้ทคโนโลยกีา้วหนา้ไปมาก ท าอะไรไดเ้ยอะค่ะอาจารย์” และอีกครัง้ท่ีแสดงถึงเจต
คติท่ีดีของผูเ้รียน คือ การตัง้ค  าถามว่า “อาจารย์คะ หนูขออนุญาติน าเสนอผ่าน Footnotes ใน 
iPad ไดไ้หมคะ เพราะหนูว่ามนัสะดวกมากและท าอะไรไดเ้ยอะเลยค่ะอาจารย์” หรือ “อาจารย์
ครบัวนัก่อนผมไปลองใชโ้ปรแกรมตดัต่อวิดิโอคลิปมาเพือ่ฝึกมาท าโครงการสรา้งพลเมือง ดีมาก
ครับอาจารย์ สะดวกและเร็วมาก ไม่ซับซ้อนเลย ” และจากแบบสะท้อนท่ีผู้เรียนเขียนมาถึง
ประโยชนใ์นการใชเ้ทคโนโลยี ว่ามีความทนัสมยั สะดวก รวดเรว็และทนัตอ่โลก สามารถหาขอ้มลู
ไดท้กุท่ีทกุเวลาอยา่งไมมี่ขอ้จ ากดั และจากกิจกรรมนกัสืบออนไลน ์ดงัภาพ 

http://www.google.com/
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ภาพประกอบ 20 กิจกรรมนกัสืบออนไลน ์

ผูเ้รียนสะทอ้นความคิดเห็นว่า “เทคโนโลยีช่วยท าใหห้าขอ้มลูไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ครบถว้นและมีขอ้มลูหลากหลาย ท าใหเ้ราสามารถเลือกใชข้อ้มลูได ้ทกุท่ีทกุเวลา มี
ทัง้ขอ้มลูท่ีเป็นรูปปภาพ มลัติมีเดียและอ่ืน ๆ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูซ้ึ่งกนัและกันได้”  ท าให้
การหาขอ้มลูมีช่องทางท่ีหลากหลายมากขึน้และสามารถแสดงจากผลงานไดอ้ย่างเชิงประจกัษ์ใน
การน าเสนอผลงานในการเลือกรูปภาพมา 3 ภาพท่ีแสดงถึงความเท่าเทียมและการมีเสรีภาพใน
ความเป็นพลเมือง โดยเริ่มจากการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีและการใหโ้อกาสในการเปิดใจ
ยอมรบัเทคโนโลยีใหม ่ๆ ท่ีเขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการคน้ควา้หาขอ้มลู   

ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมบ่งชี ้ 1.3 เคารพสิทธิ เสรีภาพ และความ
คดิเหน็ของผู้อืน่  

ผูส้อนวิเคราะหเ์คารพสิทธิ เสรีภาพ และความคิดเห็นของผูอ่ื้น เห็นได้
อยา่งชดัเจนจากแบบสะทอ้นในมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลัในการคน้ควา้หาขอ้มลู “เม่ือน ารูปภาพ
หรือขอ้มูลมาน าเสนอในงานของตนตอ้งมีการอา้งอิงเสมอ ตอ้งมีการตรวจสอบใหแ้น่ใจดว้ยว่า
รูปภาพนัน้ ไม่ละเมิดตอ่ลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นและไม่น ารูปภาพมาใชเ้พ่ือสรา้งผลเสียดา้นลบแก่เจา้ของ
ผลงาน” นอกจากนีย้งัตอ้งค านึงถึงสิทธิของตนเองและผูอ่ื้น ค านึงถึงมารยาทพืน้ฐานและ “ไม่ท า
พฤติกรรมอะไรท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น เช่น การคอมเมนทเ์พื่อบูลลี่คนอ่ืน ว่าอว้น ด า ไม่
สวย เป็นตน้ นอกจากนีย้งัตอ้งมีการยอมรบัฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ค านึงถึงมารยาทพืน้ฐาน ” 
และกิจกรรมวิพากษภ์าพยนตร ์ดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 21 กิจกรรมวพิากษภ์าพยนตร ์ 

เป็นกิจกรรมท่ีใหน้ิสิตไปดภูาพยนตรเ์รื่อง The Help เป็นเรื่องราวท่ีแสดง
ถึงการแบ่งแยกของสีผิว ความไม่เท่าเทียมกัน  และวิพากษ์รว่มกัน โดยนิสิตสะทอ้นหลงัการท า
กิจกรรมว่า “รูส้กึเห็นใจคนทีโ่ดนรงัเกียจ โดนแบ่งแยก เพราะคนเราไม่สามารถเลือกเกิดได ้ความ
เท่าเทยีมกนัควรจะมีในทกุคน ทกุคนควรมีสทิธิและเสรภีาพเทา่กนั ควรมกีารเคารพซ่ึงกนัและกนั 
ไม่แบ่งแยก” และมีอีกหนึ่งผลสะทอ้นจากผูเ้รียนว่า “เราทุกคนเป็นเสมือนจุดเล็ก ๆ ในการสรา้ง
ความเปลี่ยนแปลง เราสามารถลดการเอารดัเอาเปรียบ การแบ่งแยก การขาดการเคารพสิทธิ 
เสรภีาพความเป็นมนษุย ์ดว้ยการเปิดใจทีจ่ะยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่ แมเ้ราจะไมเ่หน็ดว้ย 
แตเ่ราก็ตอ้งเลอืกทีจ่ะเปิดใจทีจ่ะยอมรบัฟังผูอ้ืน่ก่อนน ามาตดัสนิใจ” นอกจากนีมี้การสะทอ้นจาก
การท ากิจกรรมว่า กิจกรรมท่ีใหท้ าสนุกและไดมุ้มมองใหม่ๆมากท่ีสะทอ้นมุมของการเหลื่อมล า้
และการขาดความเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความคิดเห็นของผูอ่ื้น จึงเป็นเครื่องเตือนใจว่า  “เรา
ตอ้งสรา้งสงัคมแหง่ความหลากหลายอยา่งเทา่เทยีม เพราะทกุคนมคีวามเป็นมนษุยเ์ทา่กนั”  

ผลการวิเคราะหบ่์งชี ้ 1.4 ใช้เทคโนโลยภีายใตก้ฎหมายก าหนด  
ผูส้อนวิเคราะหก์ารใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด โด ยผู้ เรี ย น

แสดงความคิดเห็นผ่านแบบสะทอ้น เช่น “เราควรเขา้ใชเ้ว็บไซตท่ี์ไดร้บัอนญุาต ไม่ควรเขา้เว็บไซต์
ท่ีผิดกฎหมายหรือเว็บพนันออนไลนต์่างๆท่ีเขา้มาเพื่อล่อลวง และเป็นมิจฉาชีพ จะสงัเกตไดว้่า 
จากข่าวของอดีตภรรยาของพระเอกช่ือดงัท่ีมีการแอบไปเล่นพนนัออนไลน ์จนสญูเสียทัง้เงินและ
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ครอบครวั เพราะตอ้งไปกูย้ืมหนีน้อกระบบมา” หรือ การสะทอ้นผ่านการท ากิจกรรมพลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21 ดงัภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22 กิจกรรมพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 พลเมืองดีศรนีครนิทร ์

ผูเ้รียนสะทอ้นออกมาในเรื่องของ “การทีค่นเราจะอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ
สขุนัน้ ตอ้งมีการเคารพกฎหมายทีเ่ป็นบรรทดัฐานทีแ่สดงถึงกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกนั” ทกุคนท่ี
เป็นสมาชิกของประเทศไทยควรปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีก าหนด และการท่ีจะเป็นพลเมืองท่ีดีใน
ศตวรรษท่ี 21 นัน้ ถา้ใชเ้ทคโนโลยีตอ้งใชภ้ายใตก้ฎหมาย ไม่ท าการใชโ้ดยการละเมิดกฎหมาย 
เช่น “การเขา้ไปขโมยขอ้มูลสว่นตวัของผูอ้ืน่เพือ่สรา้งประโยชนแ์ก่ตนเองและสรา้งความเดอืดรอ้น
แก่ผูอ้ืน่ ดงัจะเห็นไดจ้ากข่าวทีโ่รงพยาบาลถูกแฮกเกอร์ขโมยขอ้มูลคนไขเ้พือ่เรียกค่าไถ่ ซ่ึงผดิทัง้
หลกักฎหมายและจริยธรรม” จากการแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนผ่านการสะทอ้นแบบสะทอ้น
และกิจกรรม แสดงใหเ้ห็นว่า ผูเ้รียนมีความตระหนกัถึงความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีภายใต้
กฎหมายท่ีก าหนด และสามารถวิเคราะหถ์ึงประโยชนแ์ละโทษของกฎหมายได ้ 
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ด้านที่ 2 การมีปฏิสัมพันธกั์บผู้อื่น ผูส้อนไดท้ าการวิเคราะหพ์ฤติกรรม
บง่ชีท้ัง้ 2 ขอ้ท่ีแสดงถึงการมีทกัษะในการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ผ่านแบบสะทอ้นท่ีผูเ้รยีนไดท้ าการ
วิเคราะหแ์ละประเมินตนเองหลงัจากจบกิจกรรมได ้ดงันี ้      

ผลการวิเคราะหพ์ฤตกิรรมบ่งชี ้ 2.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ผูส้อนวิเคราะห์การมีความรบัผิดชอบต่อสังคมผ่านแบบสะท้อนและ

กิจกรรมกลุ่ม โดยผูเ้รียนสะทอ้นตวัอย่างความรบัผิดชอบต่อสงัคมเริ่มจากเรื่องท่ีใกลต้วัท่ีสดุ เช่น 
อย่างเช่นการท ากิจกรรมกลุ่มในทุกครั้ง จะมีการวางแผนการท างานและแบ่งหนา้ท่ีกันในกลุ่มท่ี
ตนเองถนดั คนท่ีถนดัเรื่องการหาขอ้มลู ถนดัการอ่านภาษาองักฤษ ก็จะรบัผิดชอบคน้ควา้ขอ้มลู
และแปลขอ้มูลจากบทความและหนังสือต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง คนท่ีถนัดเรื่องการตดัต่อและการใช้
โปรแกรมเพื่อการน าเสนอ ก็จะรบัผิดชอบในการจดัท าโปรแกรมในการน าเสนอในรูปแบบตา่งๆให้
สวยงาม สรา้งสรรคแ์ละน่าสนใจ สว่นคนท่ีถนดัในการน าเสนอหนา้ชัน้เรยีนก็จะรบัผิดชอบในการ
น าเสนอผลงานท่ีรว่มกันท าออกมาใหน้่าสนใจท่ีสดุ โดยการแบ่งหนา้ท่ีต่างๆนี ้ผูส้อนสงัเกตจาก
กระบวนการท ากิจกรรมกลุม่ในทกุๆครัง้ทัง้ 11 ครัง้พบว่า ผูเ้รยีนสว่นใหญ่จะมีการประชมุวางแผน
และแบ่งการท างาน รบัผิดชอบในส่วนท่ีตนถนดั ซึ่งอย่างไรก็ตามจะมีการเรยีนรูร้ว่มกนัคือการมา
วิพากษ์ขอ้มลูและคดัเลือกขอ้มลูท่ีจะน าเสนอรว่มกนั ท าใหส้ะทอ้นถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนั 
แตมี่การเรยีนรูร้ว่มกนั จนไดผ้ลลพัธต์ามท่ีคาดหวงั ซึง่การสะทอ้นพฤติกรรมนีจ้ะมีการสะทอ้นผา่น
กระบวนการท ากิจกรรมกลุม่ออนไลนใ์นทกุครัง้  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชี้  2.2 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เป็น
ประโยชนต์่อสังคม  

ผูส้อนวิเคราะหก์ารเขา้รว่มกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมผ่าน
แบบสะทอ้นและกิจกรรมผลึกพลเมืองดิจิทลั เป็นกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดร้ว่มกนัคิดสรา้งสรรคแ์ละ
น าเสนอโครงการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตแต่ละกลุ่มก็
ออกแบบโครงการท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมมากกมาย เช่น “ถงัขยะอเิล็กทรอนกิส ์ทีส่รา้งแอพลิเค
ชนัในการรวบรวมแผนที่ตัง้ถงัขยะบริเวณรอบมหาวิทยาลยั โดยจะถูกควบคุมผ่านแอพลิเคชนั 
SWU BIN และจะท าการแจง้เตือนเชือ่มต่อไปที ่ศูนย์ขยะของกรุงเทพมหานครเมือ่ถงัขยะเต็ม ก็
จะช่วยแกปั้ญหาขยะทีส่ง่กลิ่นเหม็นบรเิวณมหาวทิยาลยัและชมุชนโดยรอบได ้การเสนอโครงการ
เปลีย่นขยะอเิลก็ทรอนกิส ์(E-waste)” ดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 23 โครงการเปลี่ยนขยะอิเลก็ทรอนิกส ์(E-waste) 

 เป็นการขายเพื่อเพิ่มมลูคา่ นอกจากนีย้งัมีการน าเสนอโครงการเรือ่ง การ
สรา้งเว็บเพจใน Facebook เพื่อใหค้วามรูเ้รือ่งโรค COVID-19 ในมหาวิทยาลยัพรอ้มกบัการรบัมือ
และแนวทางการปฏิบตัิตนและการป้องกันตนเองเวลามาเรียนแบบผสมผสานในชัน้เรียน โดยมี
การจัดท าในรูปแบบของแผ่นป้ายประกาศให้ความรูแ้ละเฝ้าระวังในรอบๆห้องเรียน ตึกและ
มหาวิทยาลยั นอกจากนีย้งัมีการจดัการอบรมแนวทางการปอ้งกนัตนเองในเรื่องของการใส่แมสก์
อย่างถกูวิธีจากรุน่พี่สู่รุน่นอ้งดว้ย ซึ่งสิ่งเหล่านีส้ะทอ้นถึงการจดักิจกรรมและการเขา้รว่มกิจกรรม
ต่างๆท่ีเป็นประโยชนต์่อตนเองและสงัคม โดยใชค้วามสามารถในการใชส้ื่อและเทคโนโลยีมาใช้
เป็นเครือ่งมือในการสรา้งประโยชนอ์อกมาเป็นรูปแบบของการสรา้งกิจกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ด้านที่ 3 การมีจริยธรรมในการใช้ส่ือดิจิทัล ผูส้อนไดท้ าการวิเคราะห์
พฤติกรรมบง่ชีท้ัง้ 4 ขอ้ท่ีแสดงถึงการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั ผา่นแบบสะทอ้นท่ีผูเ้รยีนไดท้ า
การวิเคราะหแ์ละประเมินตนเองหลงัจากจบกิจกรรมได ้ดงันี ้     

ผลการวิเคราะหพ์ฤตกิรรมบ่งชี ้ 3.1 มีมารยาทในการใช้ส่ือดจิทิลั  
 ผูส้อนวิเคราะหผ์ลของการสะทอ้นผูเ้รียนผ่าน แบบสะทอ้นและกิจกรรม

กลุ่มในเรื่องการมีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั โดยผูเ้รยีนยกตวัอย่างเรื่องการหาขอ้มลูจากสื่อและ
น าข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์ต่อควรมีมารยาทท่ีดีและปฏิบัติตามกฎคื อ ต้องมีการอ้างอิง
แหล่งขอ้มลูในทกุครัง้ใหถู้กตอ้ง เพ่ือไม่ใหเ้กิดการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญาและเป็นมารยาทใน
การใชข้อ้มลูของผูอ่ื้น หรอื “การไม่ใชส้ือ่และเทคโนโลยเีพือ่การท ารา้ยผูอ้ืน่ ไม่ละเมดิลิขสทิธิผู์อ้ืน่ 
ไม่สอดแนมหรือแกไ้ขขอ้มูลที่จะสรา้งความเดือดรอ้นใหผู้อ้ืน่ ร่วมถึงการ ไม่แสดงความคิดเห็น
ดา้นลบต่อผูอ้ืน่ ไม่ท าการคดัลอกงานของผูอ้ืน่มาเป็นของตน” ซึ่งเป็นมารยาทพืน้ฐานของผูใ้ช้
เทคโนโลยีท่ีควรท าอย่างยิ่ง นอกจากนีผู้เ้รียนยังแสดงมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทัลระหว่างการ
จดัการเรียนการสอนในทกุครัง้คือ การไม่พดูแทรกระหว่างท่ีผูส้อนก าลงัอธิบาย จะตอบค าถามใน
ช่วงเวลาทีเปิดโอกาสใหต้อบ และปิดไมคเ์ม่ือผูส้อนก าลังสอนอยู่เพื่อป้องกันเสียงรบกวนผ่าน
ออนไลน ์ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลัท่ีสามารถเห็นไดอ้ย่างชดัเจนท่ีผูเ้รียนแสดง
ออกมาเชิงประจกัษ ์

ผลการวิเคราะหพ์ฤตกิรรมบ่งชี ้ 3.2 ใช้ส่ือดจิทิัลโดยการค านึงถึงหลัก
คุณธรรม จริยธรรม   

ผูส้อนวิเคราะห์การใช้สื่อดิจิทัลโดยการค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม
พฤติกรรมของผูเ้รียน แบบสะทอ้นการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ โดยผูเ้รียนแสดงความ
คิดเห็นผ่านการสะทอ้น เรื่อง “การทีเ่ราตอ้งใชเ้ทคโนโลยีอย่างซือ่สตัยส์จุรติ มีความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม ไมล่ะเมดิผลงานของผูอ้ืน่ ใชเ้ทคโนโลยอียา่งมสีต ิมคีวามเหน็อกเหน็ใจผูอ้ืน่ ตระหนกัถงึผล
พวงทางสงัคมที่จะตามมา” และมีอีกหนึ่งค าตอบท่ีน่าสนใจอย่างมาก คือ ผูเ้รียนแสดงความ
คิดเห็นต่อการดคูลิปบูลลี่ ท่ีครูน ามาเปิดใหดู้แลว้ตอบว่า “บางทีโลกของเทคโนโลยีนัน้กา้วไปไว
มาก ถา้คนในคลปิทีท่  าการบูลลีผู่อ้ืน่จนเป็นเหตใุหฆ่้าตวัตายนัน้ คดิสกันดิถงึหลกัคณุธรรม ความ
ถูกตอ้งและความเป็นมนษุย ์โลกกค็งนา่อยูข่ึน้และคงไมม่ใีครทีต่อ้งเป็นเหยือ่ของสงัคมจากการบูล
ลีห่รือการกลั่นแกลง้ทางโลกไซเบอร์อีก” และระหว่างท ากิจกรรมการสรา้งคณุลกัษณะของความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นว่า สิ่งแรกท่ีทุกคนท่ีเป็นพลเมืองดิจิทัลตอ้งมี คือ
ความดีในการใชเ้ทคโนโลยี ใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีสติ คิดถึงผลกระทบท่ีจะตามมาเสมอ ดงันัน้การมี
คณุธรรม จรยิธรรมเป็นสิ่งพืน้ฐานท่ีพลเมืองดจิิทลัควรมี     



  
 

213 

ด้านที่ 4 ทักษะการเข้าถึงส่ืออย่างมีวิจารณญาณ  ผู้สอนได้ท าการ
วิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชีท้ั้ง 2ขอ้ท่ีแสดงถึงทักษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ผ่านแบบ
สะทอ้นท่ีผูเ้รยีนไดท้ าการวิเคราะหแ์ละประเมินตนเองหลงัจากจบกิจกรรมได ้ดงันี ้   

ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมบ่งชี้  4.1 มีความสามารถในการใช้ การ
เข้าใจ การเข้าถงึส่ือและข้อมูลดจิทิลั      

ผู้สอนวิเคราะห์ผลของการสะท้อนการเรียนรู ้ผ่านแบบสะท้อนและ
กิจกรรมการเรียนการในแต่ละครัง้  โดยผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเขา้ถึงสื่อว่า เม่ือเรา
ค้นหาข้อมูลจากออนไลน์แล้ว ต้องรูจ้ักวิธีการคิด วิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลนั้นด้วย เช่น 
กิจกรรมยอดมนษุยไ์ซเบอร ์ท่ีใหผู้เ้รยีนใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้หาความรูเ้รือ่ง แนวทางการจดั
การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองผ่านการวิเคราะห์แผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปีและแผนพัฒนา
การศกึษา ฉบบัท่ี 12 ดงัภาพ 

ภาพประกอบ 24 กิจกรรมกลุม่แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีและแผนพฒันาการศกึษาฉบบัท่ี 12 
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ผูเ้รียนสามารถเลือกใชส้ื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เช่น “การใชโ้ปรแกรม 
Google Scholar ในการหาขอ้มลูภาษาองักฤษและมีการเลือกใชข้อ้มลูเป็นปีท่ีพิมพไ์ม่ใหย้อ้นหลงั
เกิน 10 ปี และขอ้มลูท่ีเลือกใชน้ัน้ตอ้งมีการอ่านมากกวา่ 4,000 คน” ในเบือ้งตน้ ก็จะท าใหข้อ้มลูมี
ความน่าเช่ือถือและสามารถศึกษาและน าไปใชใ้นการอา้งอิงได ้นอกจากนีผู้เ้รียนยงัแสดงความ
คิดเห็นเรื่องวิธีการเขา้ถึงขอ้มลูอย่างมีประสิทธิภาพ ตอ้งมีการท าความเขา้ใจขอ้มลู ศึกษาวิธีการ
เขา้ถึงขอ้มลู ในกรณีท่ีเป็นขอ้มลูใหม่ ก็จะท าใหมี้ความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อ
และขอ้มลูดิจิทลัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ     

ผลการวิเคราะหพ์ฤตกิรรมบ่งชี ้ 4.2 มีวิจารณญาณในการใช้ส่ือดจิทิลั 
ผูส้อนมีการวิเคราะห์การมีวิจารณญาณในการใช้สื่อดิจิทัลผ่านแบบ

สะทอ้นการเรียนการสอนและกิจกรรมกลุ่มการเรียนการสอน โดยผูเ้รียนสะทอ้นการคิดอย่างมี
วิจารณญาณผ่านชิน้งานกิจกรรมยอดมนษุยไ์ซเบอร ์เป็นการวิเคราะหย์ทุธศาสตรช์าติ 20 ปี และ
แผนการศกึษาแห่งชาตฉิบบัท่ี 12 ดงัภาพ 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 25 กิจกรรมกลุม่แผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปีและแผนพฒันาการศกึษาฉบบัท่ี 12 
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กระบวนการจดัท าชิน้งานตอ้งเริ่มจากการเลือกใชส้ื่อท่ีมีคณุภาพในการ
หาขอ้มลู เลือกขอ้มลูท่ีมีคณุภาพ น่าเช่ือถือ โดยตรงเลือกขอ้มลูเอกสารฉบบัจรงิท่ีไดร้บัการอนมุตัิ
จากกระทรวงท่ีรบัผิดชอบและมีกฎหมายรบัรองเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ควรเลือกเอกสารท่ีเป็นฉบบัรา่ง
มาวิเคราะห์ หลังจากนั้นตอ้งน าขอ้มูลมาแยกแยะ เลือกเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับการสรา้งพลเมือง 
น ามาเช่ือมโยงกบัการศึกษาท่ีจะน ามาพฒันาความเป็นพลเมืองนั้นซึ่งอยู่ในแผนยทุธศาสตรช์าติ
หน่วยท่ี 3  หรือ ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเรื่องการคิดวิเคราะห์และเลือกข้อมูลท่ีจะน ามาใช้
ระหว่างเรียน ตอ้ง “เลือกขอ้มูลทีม่ีความน่าเชือ่ถือ ผ่านการคดิวิเคราะห์อย่างถีถ่ว้น อย่าหลงเชือ่
พวกข่าวโคมลอยหรือข่าวปลอมทีส่รา้งความเสียหายได”้ และนอกจากนีผู้เ้รียนยงัไดส้ะทอ้นถึง
ประโยชนข์องการมีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลัวา่ ถา้เราเลือก “ใชส้ือ่อย่างมสีต ิมกีารคดิก่อน
ใช ้ใชใ้นทางทีถู่กทีค่วรแลว้ ประโยชนข์องสือ่นัน้มมีากมาย จะชว่ยสรา้งสรรคโ์ครงการ กจิกรรมดีๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ประเทศและโลกใบนี”้ ซึ่งจากการสะทอ้นของผูเ้รียนนั้นจะเห็นไดว้่า 
ผูเ้รยีนเห็นความส าคญัและมีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลัอยา่งชดัเจน 

ดา้นที ่5 ทกัษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน ์
ผูส้อนไดท้ าการวิเคราะหพ์ฤติกรรมบง่ชีท้ัง้ 2 ขอ้ท่ีแสดงถึงการมีทกัษะในการรกัษาความปลอดภยั
ของตนเองในโลกออนไลน์ ผ่านแบบสะท้อนท่ีผู้เรียนได้ท าการวิเคราะห์และประเมินตนเอง
หลงัจากจบกิจกรรมได ้ดงันี ้   

ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมบ่งชี ้ 5.1 ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามบน
โลกออนไลน ์   

ผูส้อนมีการวิเคราะหก์ารมีทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเอง
ในโลกออนไลนข์องผูเ้รียนผ่านแบบสะทอ้นและกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน โดยผูเ้รียนได้
แสดงออกถึงการมีแนวความคิด แนวทางและวิธีการปอ้งกนัตนเองจากการคกุคามบนโลกออนไลน ์
โดยการเสนอแนวทางเฝา้ระวงั เช่น “ตอ้งระวงัทกุครัง้เมือ่จ าเป็นตอ้งกรอกขอ้มูลสว่นตวั รหสับตัร
ประชาชน ทีอ่ยู่ รหสัอเีมลลส์ว่นตวั เพราะแฮกเกอรห์รอืผูท้ีไ่มป่ระสงคด์อีาจใชข้อ้มูลเหล่านีใ้นการ
เขา้ถึงเพือ่ท าใหเ้สียหายได”้ โดยมีผูเ้รียนคนนึงไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ท่ีพบเจอใหเ้พื่อนฟังเพื่อ
เตรยีมพรอ้มในการระวงัภยัคกุคามท่ีเกิดขึน้ โดยผูเ้รียนคนนี ้“เคยโดยเขา้ถึงขอ้มูลใน Facebook 
และถูกลอ็กบญัชไีม่ไดม้กีารเขา้ถงึได ้เมือ่ไปแจง้ความพบวา่ ตน้สายทีท่  าการเขา้ถงึลอ็กขอ้มูลนัน้
อยูท่ีต่า่งประเทศ ไมส่ามารถด าเนนิการทางกฎหมายไดแ้ละเวลาผา่นมาไดร้บัอเีมลลม์าเรยีกคา่ไถ่
จ านวน 30,000 บาท เพือ่ท าการปลดล็อกบญัชี” ซึ่งเหตุการณ์นีเ้กิดขึน้อยู่เป็นประจ าและสรา้ง
ความเดือดรอ้นใหก้บัหลายคนมาก ดงันัน้ขอ้มลูสว่นตวัเป็นสิ่งท่ีส  าคญัมาก ตอ้งพงึระวงัทกุครัง้ว่า
จะรั่วไหลหรอืไม่ ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองดิจิทลั การมีทกัษะวิธีการปอ้งกนัตนเองจากภัยคกุคามจึง
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เป็นสิ่งท่ีส  าคญั และจากการท ากิจกรรมผลกึพลเมือง ผูเ้รียนไดเ้สนอวิธีการปอ้งกนัตนเองจากภยั
คกุคามไดห้ลากหลายวิธี เช่น อย่าเขา้ไปในเว็บไซตท่ี์แปลกๆ ท่ีขึน้ใหก้ดลิงคเ์ยอะๆ หรือหา้มกด
ลงิคท่ี์สง่ผ่านขอ้ความโดยไม่ปรากฎผูส้ง่ เพราะอาจเป็นช่องทางท่ีผูไ้ม่ประสงคด์ีจะน าขอ้มลูเราไป
ใชใ้นทางท่ีผิดได ้ซึง่พฤติกรรมท่ีผูเ้รยีนไดแ้สดงออกผา่นการสะทอ้นเหลา่นี ้แสดงถึงการมีทกัษะใน
การปอ้งกนัตนเองจากภยัคกุคามบนโลกออนไลนไ์ดอ้ยา่งชดัเจน  

ผลการวิเคราะหพ์ฤตกิรรมบ่งชี ้ 5.2 ค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้
งานและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตวั      

ผูเ้รยีนไดมี้การสะทอ้นถึงการมีการค านึงถึงความปลอดภยัในการใชง้าน
และการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนตวัผ่านแบบสะทอ้นและกิจกรรมในชัน้เรียน โดยผูเ้รียนมีการแสดง
ความคิดเห็นหลงัจากท่ีตอ้งมีการป้องกนัตนเองจากภยัคกุคามบนโลกออนไลนแ์ลว้ การค านึงถึง
ความปลอดภยัในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนตวันัน้เป็นสิ่งส  าคญัมากเช่นเดียวกนั ใน
การใชง้านผ่านสื่อออนไลนท์ุกครัง้ตอ้งมีสติและความรอบคอบ อย่าประมาทในการใชเ้ทคโนโลยี 
เพราะเพียงแค่ใชป้ปลายนิว้สมัผสัและกดส่งหรือกดเขา้ดขูอ้มลูเท่านัน้ ถา้ไม่ระมดัระวงัก็จะเกิด
อนัตรายอย่างมหาศาลท่ีจะตามมา เช่น “การกดลิงคป์ลอมทีเ่ป็นไวรสัสง่มา ท าใหเ้ครือ่งดบัและ
ตอ้งเสียทัง้ขอ้มูลทีส่  าคญั เงินและเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์” ดงันัน้ ตอ้งพึงระวงัและค านึงถึง
ความปลอดภัยและห้ามประมาททุกครัง้เม่ือมีการใชเ้ทคโนโลยี และผูเ้รียนมีการสะท้อนผ่าน
ชิน้งานเรื่องผลึกความเป็นพลเมืองดิจิทลัในรัว้มหาวิทยาลยั โดยเสนอความคิดเรื่องการสรา้งแอ
พลิเคชนัตรวจสอบความปลอดภยัในการเขา้ถึงเว็บไซตต์่าง ๆ โดย “การท างานของแอพลิเคชนันี ้
จะตรวจสอบการถกูคมุคามจากไวรสัเม่ือพบจะแจง้เตือนทนัทีเพื่อความปลอดภยั” ซึ่งแนวคิดของ
โครงการนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการมีการค านึงถึงความปลอดภยัในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มลู
สว่นตวัไดอ้ยา่งชดัเจน 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีสามารถสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1.เพื่อศกึษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี  
2.เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมือง

ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี        
3.เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความ

เป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี

การด าเนินการวิจยั 
การวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดด้  าเนินการวิจยัโดยใชก้ระบวนการวิจยัและพฒันา (Research 

and Development) โดยผู้วิจัยจะท าการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน รู ้เพื่ อ เสริมสร้าง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรโีดยการจดัท าเป็นกิจกรรมการ
เรยีนรูอ้อนไลน ์โดยด าเนินการ 4 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การวิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับ
ปรญิญาตร ี(Research: R1)            

ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ี(Development: D1) 

ระยะท่ี 3 การทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดจิิทลัโดยจดัท าเป็นกิจกรรมการเรยีนรูอ้อนไลน ์(Research: R2)   

ระยะท่ี 4  ระยะการพฒันา การประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อ
เสริมสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยจัดท าเป็นกิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลน์ 
(Development: D2)   
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สรุปผลการวจิัย 
การวิจยัเรื่องการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคณุลกัษณะความเป็น

พลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีผูว้ิจยัไดส้รุปผลการทดลองไดด้งัตอ่ไปนี ้ 
1.คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี ประกอบดว้ย 

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี จ านวน 5 ดา้น 12 พฤติกรรม
บง่ชีด้งันี ้       

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ   
1.1 ความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์  
1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี                    
1.3 เคารพสทิธิ เสรภีาพ และความคดิเห็นของผูอ่ื้น    
1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด  

ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ    
2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม      
2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม    

ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ   
3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั      
3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม   

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ  
4.1 มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั  
4.2 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั      

ด้านท่ี 5 ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ มี
พฤตกิรรมบง่ชี ้คือ    

5.1 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์     
5.2 ค านงึถึงความปลอดภยัในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู ้“TDCDE” เพื่อสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตร ีมีรายละเอียดล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้  

ขั้นที ่1 กระตุน้ความคดิ  (Thought Provoking) เป็นขั้นท่ีครูเริ่มมีการเตรียม
ความพรอ้มดา้นความรูแ้ก่ผูเ้รียน โดยการให้ผูเ้รียนเรียนเก่ียวกับความรูใ้นเรื่องนั้นเพื่อใชเ้ป็น
พืน้ฐานในการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งขัน้ความรูท้ั่วไปนัน้นอกจากความรูใ้นดา้นเนือ้หาท่ีจะเรียน
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แลว้ตอ้งมีความรูเ้รือ่งการใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการหาขอ้มลูอยา่งถกูวิธี ครูตอ้งสรา้งแรงจงูใจใหเ้ห็นถึง
ประโยชนแ์ละความส าคญัของการใชอ้ินเตอรเ์น็ตในการคน้ควา้หาขอ้มลูและกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเกิด
การใฝ่รูอ้ยูต่ลอดเวลา      

ขั้นที่  2 สาธิตตัวอย่าง (Demonstration Sample) เม่ือผูเ้รียนมีฐานความรู ้
เรื่องเนือ้หาและทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีแลว้ ครูตอ้งมีการสาธิตตวัอย่างเพื่อท าให้
ผูเ้รียนเห็นภาพไดช้ัดเจนยิ่งขึน้ ตัวอย่างท่ีสาธิตนั้นครูหรือนักเรียนเป็นผูส้าธิตก็ไดต้ามความ
เหมาะสม ซึง่ระหวา่งกระบวนการครูควรกระตุน้ผูเ้รยีนผา่นการสรา้งแรงจงูใจอยา่งตอ่เน่ือง  

ขั้นที่ 3 สร้างด้วยตัวเอง (Create by yourself) ครูให้ผู้เรียนลงมือท าด้วย
ตนเองหรอืท ากิจกรรมรว่มกนักบักลุม่เพื่อนในชัน้เรยีนตามท่ีครูมอบหมาย เพื่อสรา้งการเรยีนแบบ
ร่วมมือ (Collaborative) ซึ่งครูควรท าหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการเรียนรู ้กระบวนการนีจ้ะท าให้
ผูเ้รยีนเริม่เกิดการสรา้งแรงจงูใจภายในตนเองคือการใฝ่เรยีนรูผ้า่นการลงมือท าจรงิ   

ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างชิ้นงานผ่านการเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างชาญ
ฉลาด (Digital Learning intelligent task) ผูเ้รียนจะมีการสรา้งหรือ construct องคค์วามรูแ้ละ
สรา้งชิน้งานดว้ยตนเองผ่านการใชอ้ินเตอรเ์น็ต ซึ่งกระบวนการนีจ้ะท าใหเ้กิดพฤติกรรมการเรยีนรู ้
และพฒันาการท่ีดีขึน้เรื่องการใชเ้ทคโนโลยีอย่างรูเ้ท่าทนัของแต่ละบุคคลในเรื่องของเทคโนโลยี
ผ่านการสรา้งองคค์วามรูจ้ากกระบวนการท่ีผ่านมา ครูตอ้งบนัทึกผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เพื่อพฒันาและน าไปปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 

ขั้นที ่5 ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work piece)     
ครูและเพื่อนประเมินผลชิน้งานท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีผูเ้รียนสรา้งขึน้โดยใช้

เทคโนโลยี อินเตอรเ์น็ตและสื่อต่างๆในการคน้ควา้หาขอ้มูลมีการวดัประเมินก่อนและหลงัเรียน
และอภิปรายรว่มกบัผูเ้รยีน เพื่อน าไปปรบัปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้    

3.ผลของการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อ
เสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรี โดยแบ่งเป็นผลเชิง
ปรมิาณและคณุภาพ ดงันี ้         

ผลเชิงปริมาณ      
คะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัแตกตา่งกนัโดยคะแนนค่าเฉลี่ย

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัระหว่างเรียนสงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัลก่อนเรียน คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลหลงัเรียนสูงกว่า
คะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัก่อนเรียนและระหว่างเรยีนอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูเ้รยีนมีคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัในดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
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มากท่ีสดุค่าเฉลี่ยคะแนน คือ 2.45 รองลงมาเป็นดา้นการมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั ค่าเฉลี่ย
คะแนน คือ 2.41 ดา้นทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ ค่าเฉลี่ย
คะแนน คือ 2.39 ดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ คา่เฉลี่ยคะแนน คือ 2.38 และดา้น
การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น คา่เฉลี่ยคะแนน คือ 2.29 ตามล าดบั วิเคราะหผ์ลรายดา้น ดงันี ้

ดา้นท่ี 1 ทักษะการใชเ้ทคโนโลยี พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวแบบวัดซ า้ของคะแนนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้านทักษะการใช้
เทคโนโลยี ก่อนเรยีน ระหว่างเรยีนและหลงัเรยีน พบว่า คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้น
ทักษะการใชเ้ทคโนโลยี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อย่างนอ้ยหนึ่งคู่ (F 

(1.309, 51.067) = 113.274, p < .001 ,ηp
2 = .744) คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็น

พลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีระหว่างเรยีน สงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีก่อนเรียน และคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี หลงัเรยีนสงูกว่าคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นทักษะการใชเ้ทคโนโลยีก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สว่นคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี หลงัเรยีนสงู
กว่าคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีระหวา่งเรยีน 
แตไ่ม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพันธก์ับผูอ่ื้น พบว่า ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทาง
เดียวแบบวดัซ า้ของคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บั
ผูอ่ื้นก่อนเรียน ระหว่างเรยีนและหลงัเรียน พบว่า คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยา่งนอ้ยหนึ่งคู ่(F (2, 78) = 

143.806, p < .001 ,ηp
2 = .787)คะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมี

ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นระหว่างเรยีน สงูกว่าคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้น
การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นก่อนเรียน และคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้น
การมีปฏิสมัพนัธก์ับผูอ่ื้น หลงัเรียนสงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นก่อนเรยีน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นคะแนนคา่เฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน หลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นระหว่างเรียน แต่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั พบวา่ ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ค ว า ม
แปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้ของคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมี
จริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลัก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน พบว่า คณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลัแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 อย่างน้อยหนึ่งคู่ (F (1.518, 59.193) = 62.681, p < .001 ,ηp
2 = .616)  คะแนนค่าเฉลี่ย

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั ระหว่างเรยีน สงูกว่า
คะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลัก่อน
เรียน และคะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจริยธรรมในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั หลงัเรยีนสงูกวา่คะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้นการมีจรยิธรรมใน
การใชส้ื่อดิจิทลัก่อนเรยีน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั  หลงัเรียนสงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ย
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นการมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลัระหว่างเรียน แต่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05         

ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ พบว่า ผลการวิเคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้ของคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะ
การเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลงัเรียน พบว่า คณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 อยา่งนอ้ยหนึ่งคู ่(F (1.464, 57.104) = 101.325, p < .001 ,ηp
2 = .722) คะแนน

ค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลด้านทักษะการเข้าถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ  
ระหว่างเรยีน สงูกว่าคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทักษะการเขา้ถึงสื่อ
อย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน และคะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้น
ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ หลงัเรียนสงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณก่อนเรยีน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 สว่นคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่าง
มีวิจารณญาณ หลงัเรียนสงูกว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะ
การเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณระหวา่งเรยีน แตไ่ม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดา้นท่ี 5 ทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ พบว่า  
ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้ของคะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลนร์ะหว่างเรยีนและ
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หลงัเรียน พบว่า คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของ
ตนเองในโลกออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อย่างน้อยหนึ่งคู ่ 

(F (1.359, 52.997) = 97.017, p < .001 ,ηp
2 = .713)คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลักษณะความเป็น

พลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน  ์ระหว่างเรยีน สงู
กว่าคะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยั
ของตนเองในโลกออนไลนก์่อนเรียน คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้น
ทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน ์หลงัเรียนสูงกว่ าคะแนนค่าเฉลี่ย
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลก
ออนไลนก์่อนเรียน และคะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นทักษะในการ
รกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์หลงัเรยีนสงูกวา่คะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัดา้นทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลนร์ะหว่างเรยีน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการประเมินกระบวนการกลุ่มเพื่อ
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พบว่า การ
ประเมินกระบวนการกลุ่มเพื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลันัน้ ไดมี้การใหน้ิสิต
ไดป้ระเมินตนเอง ใหเ้พื่อนของนิสิตจ านวน 3 คนเป็นผูป้ระเมินนิสิตและใหค้รูประเมินนิสิต และ
น ามาวิเคราะหห์าคา่สหสมัพนัธโ์ดยใชก้ารวิเคราะหส์หสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson’s product-
moment Correlation) การประเมินโดยเพื่อนคนท่ี 1 เพื่อนคนท่ี 2 และเพื่อนคนท่ี 3 รวมถึงการ
ประเมินโดยครูมีความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัสงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย
การประเมินตนเองโดยเพื่อนคนท่ี 1 มีความสมัพันธส์อดคลอ้งกับการประเมินโดยเพื่อนคนท่ี 2 
r(438)= .877, p < .001 รองลงมาเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างการประเมินโดยเพื่อนคนท่ี 2 กบัการ
ประเมินโดยเพื่อนคนท่ี 3 r(438)= .874, p < .001 สว่นการประเมินตนเองของนิสติกบัการประเมิน
โดยเพื่อนคนท่ี 3 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์นอ้ยท่ีสุด แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีมีความสัมพันธ์ใน
ระดบัสงู r(438)= .739, p < .001 

ผลเชิงคุณภาพ     
จากการวิเคราะห์แบบบันทึกการสะท้อนการเรียนรูข้องผู้เรียนหลังทดลองของ

คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัทัง้ 5 ดา้น พบว่า ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ผูเ้รียนมี
ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีโดยสามารถเลือกโปรแกรมต่าง ๆ น ามาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 
สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและไดข้อ้มลูท่ีมีคณุภาพตาม
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เป้าประสงคท่ี์ตัง้ไว ้มีทศันคติท่ีดีต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการแกไ้ขปัญหา แสดงพฤติกรรมท่ีสื่อถึง
การเคารพสิทธิ เสรภีาพ และความคิดเห็นของผูอ่ื้น เช่นการแสดงทรรศนะในเรื่อง การสรา้งสงัคม
แห่งความหลากหลายอย่างเท่าเทียม เพราะทกุคนมีความเป็นมนษุยเ์ท่ากนัและตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
ภายใต้กฎหมายก าหนด เข้าใช้เว็บไซต์ท่ีได้รบัอนุญาตอย่างถูกกฎหมายและไม่สรา้งความ
เดือดรอ้นแก่ผูอ่ื้น ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ผูเ้รียนมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยมีการ
วางแผนการท างานและแบ่งหน้าท่ีกันในการท ากิจกรรมกลุ่มแต่ละครัง้ในสิ่งท่ีตนเองถนัด 
นอกจากนีย้งัมีการเขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม โดยการออกแบบโครงการท่ีเป็น
ประโยชนต์่อสงัคมมากกมาย เช่น ถังขยะอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีสรา้งแอพลิเคชั่นในการรวบรวมแผน
ท่ีตัง้ถงัขยะบรเิวณรอบมหาวิทยาลยั โดยจะถกูควบคมุผ่านแอพลิเคชั่น SWU BIN และจะท าการ
แจง้เตือนเช่ือมต่อไปท่ี ศนูยข์ยะของกรุงเทพมหานครเม่ือถงัขยะเต็ม ก็จะช่วยแกปั้ญหาขยะท่ีส่ง
กลิ่นเหม็นบริเวณมหาวิทยาลยัและชุมชน ดา้นท่ี 3 การมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัล ผูเ้รียน มี
มารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั โดยในการหาขอ้มลูและการท ากิจกรรมกลุ่มมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มลู
ในทกุครัง้ใหถ้กูตอ้ง เพ่ือไม่ใหเ้กิดการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญาและเป็นมารยาทในการใชข้อ้มลู
ของผูอ่ื้น การใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านึงถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม โดยการไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
เช่นการบลูลี่รูปรา่งหนา้ตา ใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีสติ มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น ตระหนกัถึงผลพวง
ทางสงัคมที่จะตามมา ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการใช ้
การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มูลดิจิทัลเช่น การเลือกใชส้ื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้
โปรแกรม Google Scholar ในการหาขอ้มลูภาษาองักฤษ  การมีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั 
โดยตอ้งเลือกใชส้ื่อท่ีมีคณุภาพในการหาขอ้มลู เลือกขอ้มลูท่ีมีคณุภาพ น่าเช่ือถือ ดา้นท่ี 5 ทักษะ
ในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์เช่น การค านึงถึงความปลอดภัยในการ
กรอกขอ้มลูส่วนตวั รหสับตัรประชาชน ท่ีอยู่ รหสัอีเมลลส์่วนตวั นอกจากนีย้งัตอ้งค านึงถึงความ
ปลอดภยัในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนตวั เพราะการใชง้านผ่านสื่อออนไลนท์ุกครัง้
ตอ้งมีสติและความรอบคอบ อย่าประมาทในการใชเ้ทคโนโลยี เพราะเพียงแค่ใชป้ปลายนิว้สมัผสั
และกดสง่หรอืกดเขา้ดขูอ้มลูเท่านัน้ ถา้ไมร่ะมดัระวงัก็จะเกิดอนัตรายอยา่งมหาศาลท่ีจะตามมา 
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อภปิรายผล    
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะ

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี พบประเด็นท่ีน่าสนใจ โดยผูว้ิจยัแบ่งการ
น าเสนอขอ้คน้พบออกเป็น 3 แนวทาง ดงันี ้  

1.พัฒนาการของคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

1.1 จากผลการศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับ
ปรญิญาตร ีท าใหไ้ดค้ณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ี5 ดา้น 
12 พฤติกรรมบง่ชี ้ประกอบดว้ย ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ 1.1 ความรู ้
และทักษะในการใช้เทคโนโลยีและน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 1.2 มีเจตคติท่ีดี 1.3 เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และความคิดเห็นของผูอ่ื้น 1.4 ใช้เทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนดดา้นท่ี 2 การมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ 2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆ
ท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคม ดา้นท่ี 3 การมีจริยธรรมในการใชส้ื่อดิจิทัล มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ 3.1 มี
มารยาทในการใชส้ื่อดิจิทัล 3.2 ใชส้ื่อดิจิทัลโดยการค านึงถึงหลกัคุณธรรม จริยธรรม ดา้นท่ี 4 
ทั ก ษ ะ ก า ร เ ข้ า ถึ ง สื่ อ อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ า ณ  มี พ ฤ ติ ก ร ร ม บ่ ง ชี ้  คื อ  4 . 1  
มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั 4.2 มีวิจารณญาณในการใช้
สื่อดิจิทลัและดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์มีพฤติกรรม
บง่ชี ้คือ 5.1 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์5.2 ค านึงถึงความปลอดภยัในการใชง้านและการ
เก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั โดยมีประเด็นในการอภิปราย ดงันี ้      

1.2 การไดม้าซึง่คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญา
ตรี ส  าหรบัการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัเลือกใชแ้นวคิดของ พลเมืองดิจิทลั (Digital Citizen) ของเชลเล ่
(Shelly) แคมป์เบล (Campbell) กลาสแมน (Glassman) นักวิชาการด้านสังคมวิทยาและ
รฐัศาสตรท่ี์เป็นฐานคิดในการก าหนดกรอบของพลเมืองดิจิทลัและการสรา้งคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิ จิทัล  เน่ืองจากแนวคิดของเชลเล่  (Shelly) แคมป์เบล (Campbell) กลาสแมน 
(Glassman) ใหค้วามส าคญัในการพฒันาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองท่ีพฒันาจากพลเมืองสู่
การสรา้งนิยามของพลเมืองดิจิทลัอย่างชดัเจน โดยเนน้เรื่องการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
สรา้งความเป็นพลเมืองและสรา้งสรรคส์งัคม เรื่อมจากการมีทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี เลือกใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพควบคู่กับหนา้ท่ีภายใตก้ฎกติกาของสงัคม ไม่ละเมิด
ผู้อ่ืนและใช้เทคโนโลยีภายใต้คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงกา รรูว้ิธีการใช้อย่างปลอดภัย ซึ่ง
สอดคลอ้งกับนโยบายยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ท่ีเนน้เรื่องการสรา้งพลเมืองดีของชาติผ่านการจัด
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การศึกษาและกา้วทนัต่อการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสอดคลอ้งกบัการสรา้งทกัษะ
การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เรื่องการมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด สามารถปรบัตวั
ใหเ้ท่าทนักบับรบิทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเม่ือน ามายืนยนัคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลด้วยการน ามาสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งในการสรา้งพลเมืองดิจิทลัในนิสิตระดบัปรญิญาตรี คือ อาจารยผ์ูส้อนระดบัปรญิญาตร ี
นิสิต/นักศึกษาและเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลยั โดยกระบวนการคดัเลือกและจาก
ประสบการณ์ของผูใ้หข้อ้มูลท าใหเ้ช่ือไดว้่าจะไดข้อ้มูลท่ีจะช่วยอธิบายคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัลได้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย และน าข้อมูลคุณลักษณะท่ีได้จากการ
สมัภาษณเ์ป็นกรอบในการตัง้ค  าถามเพื่อส ารวจความคิดเห็นของคณุลกัษณะของพลเมืองดิจิทลั
ส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรีอีกครัง้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีชัดเจนท่ีสุด รวมถึงกระบวนการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบความตรงของการตีความ ( IOC) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญเป็นการยืนยนัถึงความน่าเช่ือถือของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิต
ระดบัปรญิญาตรใีนการวิจยัครัง้นี ้ 

1.3 พฤติกรรมบ่งชีข้องคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีไดจ้ากการศึกษา
ในครัง้นีมี้ประเด็นท่ีเหมือนและแตกต่างจากความเป็นพลเมืองดิจิทัลในทรรศนะของของเชลเล ่
(Shelly) แคมป์เบล (Campbell) กลาสแมน (Glassman) เน่ืองจากในบรบิทของสงัคมไทยนัน้มีวิถี
ชีวิต วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงความพรอ้มในการเขา้ถึงเทคโนโลยีท่ีไม่ทั่วถึง 
เน่ืองจากในประเทศไทยนัน้คนท่ีมีโอกาสไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยันัน้จะเป็นนิสิต นกัศึกษาหรือ
ผู้เรียนท่ีอยู่ในเมืองและทางบ้านมีความพรอ้มดา้นทุนทรพัย์ในการสนับสนุนการซือ้อุปกรณ์
เทคโนโลยีต่าง ๆ แต่ส  าหรบันิสิตนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรีบางส่วนอาจขาดความพรอ้มดา้นทุน
ทรพัย ์ดงันัน้บรบิทของการใชเ้ทคโนโลยีในประเทศไทยจะตา่งกบับรบิทจากตา่งชาติ  คณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นท่ี 1 ทักษะการใชเ้ทคโนโลยี คือ การมีความรูแ้ละทักษะในการใช้
เทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ มีเจตคติท่ีดี  เคารพสิทธิ เสรีภาพ และความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น การใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนดแตใ่นแนวคิดของกลาสแมน (Glassman) จะเนน้ใน
เรื่องการสรา้งความสัมพันธ์ท่ีดีของสมาชิกในสังคม มีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือสังคม ซึ่งจะมีความสอดคลอ้งกับคุณลักษณะดา้นท่ี 2 การมี
ปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ 2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เชลเล่ (Shelly)และแคมป์เบล (Campbell) มีแนวความคิดเรื่อง สิทธิ 
เสรีภาพ เสมอภาค บทบาทหน้าท่ี เคารพสิทธิ ความแตกต่างและความสามารถในการใช้
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เทคโนโลยีได้อย่างดี มีความเคารพต่อตนเองและผู้อ่ืนในโลกดิจิตอลอย่างมีความรับชอบ 
ปลอดภัยและมีการสรา้งสรรค์นวัตกรรมทางดิจิทัลภายกฎหมายของรฐันั้นซึ่งสอดคล้องกับ 
คณุลกัษณะดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณและคณุลกัษณะดา้นท่ี 5 ทกัษะใน
การรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์

2.รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่สร้างความเป็นพลเมืองดจิทิลัทีพ่ัฒนาขึน้  
2.1 จากผลการพฒันาการรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อสรา้งคณุลกัษณะความ

เป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตรีท่ีประกอบดว้ยกระบวนการจดัการเรียนการสอน
เพื่อสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองทั้ง 5 ขั้นตอน ประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 กระตุน้ความคิด  
(Thought Provoking)ขัน้ท่ี  2 สาธิตตวัอย่าง (Demonstration Sample) ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง 
(Create by yourself) ขัน้ท่ี 4 ขัน้สรา้งชิน้งานผ่านการเรียนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 
(Digital Learning intelligent task)และขั้น ท่ี  5 ประเมิน ชิ ้นงาน (Evaluating of work piece)  
ซึ่งเป็นการจดัล าดบัขัน้ตอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการจดัการเรียนรูส้ะทอ้นความ
เป็นพลเมืองดิจิทลั (Reflection of Digital Citizenship) ของริบเบอร ์(Ribber) ท่ีพฒันาการเรียน
การสอนเพื่อสรา้งพลเมืองท่ีทนัตอ่โลกดิจิทลัผูเ้รยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา โดยได้ท าการออกแบบ
ขึน้ตอนการเรียนรูไ้ว ้4 ขัน้ตอน คือ Stage 1 Awareness (การสรา้งความตระหนกั) ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัขัน้ตอนและกระบวนการขัน้ท่ี 1 กระตุน้ความคิด  (Thought Provoking) โดยมีความสอดคลอ้ง
กนัในเรื่องการเริม่ตน้ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจขอ้มลูพืน้ฐานและตระหนกัถึงความส าคัญของเทคโนโลยีและ
สามารถใชไ้ด ้Stage 2 Guided Practice (น าสู่การปฏิบตัิ) สอดคลอ้งกบัขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตวัเอง 
(Create by yourself) ในเรือ่งการลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเองผา่นกิจกรรมตา่งๆ โดยครูท าหนา้ท่ีเป็นผู้
เสนอแนะแนวทางตามความตอ้งการของผูเ้รยีน แตมี่จดุเนน้ท่ีแตกตา่งกนัในขัน้ตอนนีค้ือ Stage 2 
Guided Practice (น าสู่การปฏิบัติ) จะเป็นการท่ีครูเนน้การดูแลนักเรียน เสนอแนะแนวทางให้
ผูเ้รยีนอย่างใกลชิ้ด เน่ืองจากกระบวนการนีจ้ะใชใ้นเดก็ระดบัประถมศกึษา แตใ่นขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ย
ตวัเอง (Create by yourself) นัน้จะเนน้การปฏิบตัิดว้ยตนเอง เนน้การคน้ควา้ วิเคราะหข์อ้มลูและ
เลือกน าขอ้มลูมาใชเ้น่ืองจากผูเ้รยีนคือนิสิตระดบัมหาวิทยาลยัท่ีมีฐานความรูเ้ดิมอยูแ่ลว้ ท าใหค้รู
จะเน้นการกระตุ้นผ่านการใช้ค  าถามและการลงมือท าด้วยตนเอง  Stage 3 Modeling and 
Demonstration (สรา้งรูปแบบและสาธิต) สอดคลอ้งกบั ขัน้ท่ี  2 สาธิตตวัอย่าง (Demonstration 
Sample) ท่ีครูจ าท าการสรา้งรูปแบบการเรียนรูแ้ละสาธิตตวัอย่างใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นภาพโดยการ
จ าลองสถานการณ์หรือการยกตัวอย่างอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม Stage 4 Feedback 
Analysis (การวิเคราะห์ผลลัพธ์) สอดคล้องกับขั้นท่ี 5 ประเมินชิน้งาน (Evaluating of work 
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piece) เป็นสรุปและประเมินผลการเรยีนการสอนเพื่อน าไปปรบัปรุงแกไ้ขและพฒันาใหด้ีขึน้ สิ่งท่ีมี
ความแตกต่างกันในขั้นนีค้ือ Stage 4 Feedback Analysis (การวิเคราะห์ผลลัพธ์) จะเน้นการ
ร่วมกันประเมินระหว่างครู นักเรียนและผูป้กครอง ส่วนขัน้ท่ี 5 ประเมินชิน้งาน (Evaluating of 
work piece)จะเน้นในการประเมินชิน้งานเพื่อสะท้อนคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ี
เกิดขึน้  

2.2 ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้มีต่อการสรา้งคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี จากรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้ง
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ทัง้ 5 ขัน้ตอน
ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดท้  าการสอดแทรกรูปแบบการจดัการเรียนรูไ้วใ้นกระบวนการจดัการ
เรยีนการสอนและกิจกรรมต่างๆท่ีจดัขึน้ในแต่ละครัง้ จ านวน 11 ครัง้ 36 ชั่วโมงตัง้แต่เริม่กิจกรรม
จนกระทั่งจบกิจกรรม โดยในแต่ละครัง้จะมีการหมนุวนของกระบวนการครบทัง้ 5 ขัน้ตอน ตัง้แต ่
ขัน้ท่ี 1 กระตุน้ความคิด  (Thought Provoking)ขัน้ท่ี  2 สาธิตตวัอย่าง (Demonstration Sample) 
ขัน้ท่ี 3 สรา้งดว้ยตัวเอง (Create by yourself) ขัน้ท่ี 4 ขั้นสรา้งชิน้งานผ่านการเรียนรูใ้นการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด (Digital Learning intelligent task)และขั้น ท่ี 5 ประเมินชิ ้นงาน 
(Evaluating of work piece) โดยแต่ละขั้นตอนจะสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ี
แสดงออกเป็นพฤติกรรมบง่ชีท้ัง้ 12 ขอ้พฤติกรรมผ่านการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนออนไลน ์ท่ี
สามารถวดัและประเมินไดอ้ย่างชดัเจนผ่านเครื่องมือในการวดัและประเมินผลคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล คือ แบบวดัพฤติกรรม แบบประเมินกระบวนการกลุ่มและแบบสะทอ้นการ
เรียนรู ้โดยผู้ประเมินคือ ผู้เรียน ครูและเพื่อน ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของจอห์นสัน 
(Johnson) เรื่องการออกแบบการเรียนการสอนอย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน มีการจัดการเรียนรูโ้ดย
อาศยัการท างานและการเรียนร่วมกันของผูเ้รียนเป็นการช่วยกันระดมความคิดและสรา้งสรรค์
ชิน้งานร่วมกันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีคณุลกัษณะท่ีดี ความสมัพนัธใ์นการท างานกลุม่ ทกัษะทางสงัคม และ
การสรา้งการยอมรบักบัเพื่อนรว่มชัน้เรยีนและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของคานด(์Khan) ในเรื่องของ
กระบวนการจดัการเรียนการโดยการจดักิจกรรมผ่านออนไลน ์ถา้มีการออกแบบการจดัการเรียน
การสอนท่ีดี ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการท ากิจกรรมร่วมกันมีล าดับขั้นตอนการวัดและ
ประเมินผลอย่างชัดเจน มีการออกแบบใหมี้ปฏิสัมพันธ์กับผูเ้รียนและมีสภาพแวดลอ้มในการ
เรยีนรูท่ี้เอือ้ใหก้บัผูเ้รียนทุกคนสามารถท่ีจะเรียนรูไ้ดท้กุสถานท่ี ทุกเวลา เช่นเดียวกบัแนวคิดของ
วิชยั วงษ์ใหญ่และมารุต พฒัผล (2563) ในเรื่องการจดัการเรยีนรูแ้บบออนไลน ์เป็นการเรียนรูใ้น
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รูปแบบดิจิทลั โดยผูเ้รียนมีเป้าหมายในการเรียนรู ้ออกแบบการเรียนรูผ้่านเทคโนโลยีดิจิทลัของ
ตนเองผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นโคช้ท่ีคอยใหค้  าแนะน าเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะหรือพฤติกรรม
บรรลุในเป้าประสงคท่ี์วางไว ้ซึ่งจากความสอดคลอ้งท่ีกล่าวมานีร้วมถึงการตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของรูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้ส่งผลต่อคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบั
นิสิตระดบัปรญิญาตร ี(IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญเป็นการยืนยนัถึงผลของรูปแบบการจดัการเรยีนรูท่ี้มี
ตอ่การสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรอียา่งเชิงประจกัษ์ 

2.3 ผลของการน ารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อสรา้งคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดิ จิทัลส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรีไปทดลองใช้โดยการสอนออนไลน์ (Online 
Teaching) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกครัง้รวมถึงชิน้งานล้วนมาจากการใช้
เทคโนโลยีสื่อออนไลนม์าจดัการเรยีนการสอนและเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มน าเสนอความคิดเห็น
ทัง้การใชโ้ปรแกรม CANVA Infographics หรือ Footnotes ในการสรา้งสรรคผ์ลงานต่างๆอย่าง
สวยงามและตอบโจทยท่ี์ผูส้อนให ้ซึง่ในแต่ละกิจกรรมทัง้ 11 กิจกรรมในแผนการจดัการเรียนการ
สอนในทุกกิจกรรมนัน้ รูปแบบ ขัน้ตอนและวิธีการท่ีสรา้งขึน้นัน้ไดมี้การใชแ้นวคิดและทฤษฎีการ
เรียนการสอนออนไลน ์(Online Teaching) เขา้มารว่มในการออกแบบกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม
ดว้ย เช่น การเรียนการสอนในครัง้ท่ี 11 เรื่องการสรา้งผลึกพลเมืองดิจิทัล ผ่านกิจกรรมสังคม
สะอาด ประเทศชาติเจรญิโลกปลอดภยั โดยกิจกรรมนีเ้ป็นการให้นิสิตสรา้งสรรคโ์ครงการโดยการ
ใชส้ื่อและเทคโนโลยีเพื่อสรา้งประโยชนแ์ก่มหาวิทยาลยัและชมุชนบรเิวณโดยรอบมหาวิทยาลยัซึง่
ผูว้ิจัยไดน้  าแนวคิดของคลารค์  (Clark) ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตอ้งมีการให้
ผูเ้รียนใชส้ื่ออินเตอรเ์น็ตและเทคโนโลยีต่างๆในการคน้ควา้หาขอ้มลูและน าเสนอผลงานเป็นมลั
ติมิเดียเพื่อน าเสนอเนือ้หาและเป็นการสรา้งความรูแ้ละทกัษะใหม่ใหแ้ก่ผูเ้รียนและมีการวดัและ
ประเมินผลผา่นออนไลนอ์ยา่งชดัเจนโดยครูและผูเ้รยีนรว่มกนัวดัและประเมินผลรว่มกนั 

2.4 จุดเด่นของรูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้ คือ การเปลี่ยนโลกตาม
จินตนาการของผูเ้รยีนน าไปสูก่ารสรา้งรูปแบบหอ้งเรยีนเสมือนจรงิ (Virtual Classes) เน่ืองจากใน
ปัจจบุนัข่าว แอปพลิชั่น สื่อและเทคโนโลยีตา่งๆมีความกา้วหน้าอย่างมาก นิสิตนกัศกึษาในระดบั
มหาวิทยาลยัลว้นมีการใชเ้ทคโนโลยีและสื่อออนไลนเ์หลา่นีเ้ป็นปัจจยัท่ี 5 ท่ีส  าคญัอย่างยิ่งในการ
ด ารงชีวิตและการไดร้บัสื่อออนไลนอ์ยู่ตลอดเวลาจากการดสูมารท์โฟนนัน้ อาจท าใหผู้เ้รยีนสรา้ง
โลกในจิตนาการขึน้จากอิทธิพลของสื่อท่ีได้รับ จึ งต้องใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณมาช่วย การจัดการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบการสอนท่ีพัฒนาขึน้นีส้่งเสริมให้
ผู้สอนท าการสรา้งรูปแบบการเรียนรูส้อดคล้องกับแนวคิดเรื่องห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual 
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Classes) ตามแนวคิดและทฤษฎีของ (Milgram,1994) ท่ีไดน้  าเสนอเรือ่งการจดับรรยากาศในการ
เรยีนการสอนออนไลนใ์หมี้การสรา้งความรูแ้ละประสบการณโ์ดยตรง ใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์
ใหม่จากการเรียนรู ้เนน้การมีส่วนร่วมของการเรียนรูใ้นสภาพแสดลอ้มท่ีแตกต่างกันไป ช่วยให้
ผูเ้รียนรูจ้กัตนเองและผูอ่ื้นไดส้งัเกต ุเลียนแบบและเกิดการเป็นแม่แบบ (Modeling) โดยเนน้การ
ปฏิบัติเป็นกลุ่มย่อย มีสมาชิกในกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกันและส่งเสริมผลักดนัใหเ้กิด
สมรรถภาพการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั จนบรรลผุลท่ีตัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบัวิธีการจดักิจกรรมในแตล่ะ
ครัง้ในการท ากิจกรรมกลุ่มท่ีผูเ้รียนรว่มมือกันโดยแบ่งงานกันตามความสามารถและความถนัด 
ใครถนดัการสื่อออนไลนก็์จะรบัผิดชอบเรื่องการน าเสนอ ใครถนดัในการหาขอ้มลูก็จะรบัผิดชอบ
เรือ่งการหาขอ้มลูและมาวิเคราะหต์กตะกอนขอ้มลูรว่มกนั ซึง่ขัน้ตอนของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
เพื่อสรา้งความเป็นพลเมืองดิจิทัลทั้ง 5 ขั้นตอนนั้นลว้นส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัทัง้สิน้       

2.5 จุดท่ีตอ้งพฒันาจากการทดลองใชรู้ปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อสรา้งความ
เป็นพลเมืองดจิิทลั พบวา่ การแบง่เวลาการใหค้  าปรกึษารายกลุม่และความไมเ่สถียรของสญัญาณ
อินเตอรเ์น็ตเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากการทดลองมีหลายครัง้ท่ีเกิดปัญหาเหลา่นีข้ึน้ 
ดงันัน้ผูส้อนจึงตอ้งมีแผนส ารองในเรื่องการตรวจเช็คความเสถียรของสญัญาณอินเตอรเ์น็ตและ
ควบคมุเรื่องเวลา รวมถึงการแบ่งเวลารายกลุ่มใหเ้ท่าเทียมกนั ผูเ้รียนก็จะไดร้บัประโยชนจ์ากการ
เรยีนการสอนอยา่งเต็มท่ี    

3.ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
3.1 ผลการประเมินคุณลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทัลของกลุ่มทดลอง

หลังใช้รูปแบบการเรียนรูสู้งขึน้กว่าก่อนใช้ในทุกด้าน  โดยผลการวิเคราะห์พัฒนาการของ
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรี ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและ
หลงัเรียน พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัก่อนเรียนมีความแตกต่าง
กับคะแนนระหว่างเรียนและหลงัเรียนอย่างมีนัยส าคญัท่ี 0.5 โดยคะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลหลังเรียนมีการเพิ่มขึน้จากระหว่างเรียนทั้ง 5 ดา้นซึ่งการเพิ่มขึน้ของ
คะแนนค่าเฉลี่ยคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลทัง้ 5 ดา้น ในระหว่างเรียนและหลงัเรียนมี
การเพิ่มขึน้จากก่อนเรยีนมาก แตค่ะแนนหลงัเรยีนมีการเพิ่มขึน้จากระหวา่งเรยีนเลก็นอ้ย สามารถ
อนมุานไดว้า่ การจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้พื่อสรา้งความเป็นพลเมืองดจิิทลัของนิสิตปรญิญาตรนีัน้มี
ผลต่อกาพัฒนาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรีทั้ง 5 ดา้น
คุณลักษณะ 12 พฤติกรรมบ่งชี ้โดยคะแนนท่ีเพิ่มขึน้ของพฤติกรรมนั้นยังคงอยู่ ในการวัดผล
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ระหว่างเรียนจนถึงหลงัเรียน เน่ืองจากครูใหผู้เ้รียนท ากิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทลัในทกุครัง้ของการเรยีนการสอน เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคิดเห็นและสรา้ง
ชิน้งานของตนผ่านการใชเ้ทคโลยีเป็นเครื่องมือ ซึ่งท าใหค้ณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดิจิทลั
มีการเพิ่มขึน้ทั้ง 5 ดา้น โดยดา้นท่ี 5 ดา้นทักษะในการรกัษาความปลอดภัยของตนเองในโลก
ออนไลนมี์การเพิ่มขึน้สงูท่ีสดุ รองลงมาคือ ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ดา้นท่ี 4 ทกัษะการ
เขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นและดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมใน
การใชส้ื่อดิจิทัลตามล าดับ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของปลินธร เพ็ชรฤทธ์ิ (2550) เรื่องสภาพ
ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดีใหแ้ก่
นกัเรยีนมธัยมศกึษาของครูสงัคมศกึษา ผลการวิจยัพบวา่ การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนของครู
ในสถานการณจ์ าลองผ่านการท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นจะช่วยเพิ่ม
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองอยา่งเหมาะสมและเหมาะกบัสภาพของสงัคมไทย จะท าใหผู้เ้รยีนมี
คณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองท่ีเพิ่มขึน้และสอดคลอ้งกับงานวิจยัของพระกัญจ ์กันตธัมโม
(แสงรุ่ง) (2558) ท่ีกล่าวถึง การท่ีพลเมืองตอ้งมีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีสิทธิ 
เสรีภาพ ภายใต้กฎหรือข้อระเบียบบังคับของรฐัและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีท่ีได้รบัผิดชอบ มี
คณุธรรม มีความเคารพต่อตนเองและผูอ่ื้น ภายใตก้ฎหมายก าหนด ปฏิบตัิตนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม อีกทั้งยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของปอส ์ไกรวิญญ์ (2560) ท่ีกล่าวถึงคุณลักษณะของ
พลเมืองดจิิทลันัน้ควรมีความรวดเรว็ในการสื่อสาร ใชเ้ทคโนโลยีในการสื่อสารไดอ้ยา่งไมมี่ขอบเขต 
และใชเ้ทคโนโลยีเพื่อบูรณาการเช่ือมโยงเครือข่ายต่าง ๆ และใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
สรา้งคณุลกัษณะของความเป็นพลเมือง 

3.2 ผลของการเพิ่มขึน้ของคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมบง่ชีข้องคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัสามารถตัง้ขอ้สงัเกตไดว้่าผลการประเมินคณุลกัษณะของความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัของกลุม่ทดลองระหว่างเรยีนและหลงัเรยีนมีการเพิ่มขึน้ในทกุดา้นตามล าดบั ดงันี ้ดา้นที ่5 

ด้านทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์มีการเพิ่มขึน้สูงสุด ซึ่ง
สอดคลอ้งกับผลของแบบสะทอ้นท่ีผูเ้รียนไดเ้ขียนอธิบายในเรื่องแนวทางการป้องกันตนเองและ
การเก็บรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูบนโลกออนไลนด์ว้ยวิธีการตา่ง ๆ และสอดคลอ้งกบัการจดั
กิจกรรมท่ีผู้สอนจัดขึน้ เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันตนเองจากโลก
ออนไลนผ์่านการจดักิจกรรมท่ีเนน้ความคิดสรา้งสรรคใ์นการจดักิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้
ผูเ้รยีนไดล้งมือปฏิบตัิ วางแผนออกแบบการเรยีนรู ้การวดัประเมินผลดว้ยตนเองและจากการเขียน
ประเมินตนเองในแบบสะทอ้นการเรียนรู ้จึงท าใหผู้เ้รียนมีพฒันาการของคณุลกัษณะความเป็น
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พลเมืองดิจิทลัท่ีสงูขึน้ตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง 
(Constructivism) ท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนสรา้งประสบการณ์การเรียนรูแ้ละแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง เปิด
โอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้สดงความรู ้และลงมือปฏิบตัิดว้ยตนเอง  นอกจากนีก้ ารสรา้งความรู ้
ด้วยตนเองมีความเก่ียวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีมีผลต่อการสรา้งความรูร้วมถึงการจัด
สภาพแวดลอ้มท่ีคลา้ยคลึงกับชีวิตจริงผ่านการจัดท าโครงการต่าง ๆ รองลงมาคือ ด้านที่ 1 
ทกัษะการใช้เทคโนโลยี มีคะแนนคา่เฉลี่ยคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัหลงัเรยีนท่ีสงูแต่
คะแนนระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนนัน้กลบัไม่คอ่ยเพิ่มเท่าใดนกั คาดว่าเป็นผลมาจากการท่ีผูเ้รยีน
เป็นเยาวชนในยคุดิจิทลัท่ีโตขึน้มาท่ามกลางเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยั ส่วนใหญ่มีทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลยีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แลว้ สงัเกตไดจ้ากแบบบนัทึกสะทอ้นก่อนเรียน ท่ีมีผลปรากฎว่า 
ผูเ้รยีนมีคะแนนสงูกว่าดา้นอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของออสโตแมน (Osterman) ท่ีกล่าวว่า 
เด็กรุ่นใหม่หรือ New Generation มีการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามีส่วนช่วยในการสื่อสารทางสังคม 
เพิ่มพืน้ท่ีในการแสดงออกมากขึน้ มีการรบัส่งขอ้มลูท่ีรวดเรว็ แมจ้ะเกิดปัญหาคือการสื่อสารทาง
เดียวท่ีปราศจากการคยุและปฏิสมัพนัธมี์มากขึน้เม่ือใชเ้ทคโนโลยี แต่ก็ตอ้งยอมรบัว่าการใชส้ื่อ
ดิจิทลั ช่วยสรา้งประโยชนม์ากมายมหาศาลทัง้ สะดวก รวดเรว็ ช่วยเช่ือมคนทัง้โลกหากนั ดงันัน้
เด็กยุคใหม่จึงสามารถใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างเช่ียวชาญกว่าคนรุ่นก่อน  รองลงมาคือด้านที่ 4 
ทักษะการเข้าถึงส่ืออย่างมีวิจารณญาณ มีการเพิ่มของคะแนนหลงัเรียนและระหว่างเรียนสงู
กว่าคะแนนก่อนเรียนมากแต่คะแนนหลังเรียนมีการเพิ่มขึน้จากคะแนนระหว่างเรียนเล็กน้อย 
สอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีผูส้อนจดัใหผู้เ้รยีนท่ีเนน้ทกัษะและกระบวนการวิเคราะหข์อ้มลู โดยทกุครัง้
ของการเรียนการสอนจะมีชิน้งานกลุ่มในแต่ละครัง้ใหผู้เ้รียนร่วมกันท า โดยใชส้ื่อออนไลนเ์ป็น
เครื่องมือในการจัดท าชิน้งาน ซึ่งท าให้ผูเ้รียนมีการพัฒนาทักษะการมีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธิการท่ีระบุวา่ พลเมืองดิจิทลัคือคนรุน่ใหม่
ท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการขบัเคลื่อนประเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รูเ้ท่าทนัสื่อ รบัรูข้่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณ มีการรบัและใชส้ื่อและข่าวสารทกุประเภทไดอ้ย่างเหมาะสมท าใหล้ดปัญหา
ทางสงัคม ต่อมาคือ ด้านที่ 2 การมีปฏิสัมพันธกั์บผู้อื่น มีการเพิ่มของคะแนนหลงัเรียนและ
ระหว่างเรียนสงูกว่าคะแนนก่อนเรียนมากแต่คะแนนหลงัเรียนมีการเพิ่มขึน้จากคะแนนระหว่าง
เรยีนเลก็นอ้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนในแตล่ะครัง้ ผูส้อนจะใหผู้เ้รยีนท า
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อรว่มคิดโครงการและสรา้งสรรคผ์ลงานท าใหผู้เ้รียนมีพฒันาการของการท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนมมุมองตา่งๆในการสรา้งสรรคส์งัคม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของจารุพฒัน ์จ ากิจ. (2016) ท่ีกล่าวถึงการสื่อสารของมนุษยใ์นยคุดิจิทลัท่ีใชส้ื่อออนไลนใ์นการ
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สื่อสารและแบ่งปันกิจกรรมต่าง ๆ ในปัจจบุนั การสื่อสารนีไ้ม่เพียงแต่สมาชิกเท่านัน้แต่รวมไปถึง
บุคคลภายนอกท่ีสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมผ่านการใช้สื่อออนไลน์ได้ด้วย  การใช้สื่อ
ออนไลน์ เช่น อินเทอรเ์น็ต web- based และแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมไปถึง
แนวทางท่ีจะสร้างสังคมได้อย่างมีเสถียรภาพในยุคดิ จิทัล ดังนั้นสมาชิกในสังคมควรมี
ความสามารถในการสื่อสารออนไลนท่ี์เขา้ถึงคนในชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  และ ด้านที่ 3 

การมีจริยธรรมในการใช้ส่ือดิจิทัล เป็นดา้นท่ีมีการเพิ่มขึน้ของคะแนนนอ้ยท่ีสดุ มีการเพิ่มขึน้
ของการเรยีนระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน ซึง่ถา้เทียบกบัคณุลกัษณะดา้นอ่ืน ถือว่า
ดา้นนีมี้การเพิ่มขึน้กว่าก่อนเรยีนไม่มากนกั เน่ืองจากการมีคณุธรรมจรยิธรรมนัน้เป็นเรือ่งท่ีตอ้งใช้
เวลาในการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะด้านนี้ ซึ่งในแต่ละครัง้นั้นผู้สอนมีการสอดแทรกการมี
คณุธรรมและจรยิธรรมผ่านกระบวนการจดักิจกรรมในแต่ละขัน้ตอน ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ทฤษฎีของประเวศ วะสี (2559) ท่ีพดูถึงกระบวนการสรา้งพฤติกรรมโดยการฟังในลกัษณะนีเ้ป็น
การฟังอย่างลกึท่ีเป็นการฟังดว้ยสติ ท าใหเ้ขา้ถึงความจรงิ เกิดปัญญา หรอืจิตส านึกใหม่ โดยเม่ือ
รบัรูส้ิ่งใดเขา้มาตอ้งใชส้ติในการพิจารณา อย่างเพิ่มด่วนใชอ้ารมณใ์นการตดัสินสิ่งต่าง ๆ ตอ้งให้
พิจารณาอยา่งเงียบ ๆ ดว้ยจิตท่ีสงบ และเมื่อถึงสภาวะหนึ่งท่ีเรยีกวา่ presencing เป็นช่วงท่ีจิตน่ิง
อยู่กบัปัจจุบนัท าใหค้วามจริงแสดงตวัออกมา จนกระทั่งไดแ้สดงปฏิกิริยาตอบโตอ้อกไป ซึ่งเป็น
การตอบโตท่ี้ผ่านปัญญามาแลว้ ไม่ไดท้  าดว้ยอารมณ ์ซึ่งตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณาจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดงันัน้การท่ีผูเ้รยีนจะพฒันาคณุลกัษณะดา้นการมีคณุธรรมและจรยิธรรม
ไดอ้ย่างคงท่ีนัน้ ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาคณุธรรมดา้นนีโ้ดยการหมนุวนของรูปแบบการจดัการ
เรยีนรูเ้พื่อสรา้งคณุลกัษณะพลเมืองดจิิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรอียา่งตอ่เน่ือง   

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการน าผลการวิจยันีไ้ปใช ้ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะส าหรบัผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งในการพฒันาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ีใหก้บัผู้
ท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งทัง้ในสว่นผูก้  าหนดนโยบาย ผูป้ฏิบตัิและนกัวิจยั ตามล าดบัดงันี ้   

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
มหาวิทยาลยัอาจน าการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง

ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรไีปใช ้โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้  
1. การมีคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล เป็นสิ่งท่ีส  าคญัอย่างยิ่งของยุค

ดิจิทลัในศตวรรษท่ี 21 ซึง่ในผูเ้รยีนระดบัมหาวิทยาลยัท่ีก าลงัจะกา้วสูว่ยัท างานท่ีเป็นก าลงัส  าคญั
ในการพฒันาประเทศชาติ ควรจะมีคณุลกัษณะเหล่านีเ้พื่อเป็นฐานในการเตรียมตวัสู่ความเป็น
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พลเมืองดิจิทลัท่ีสมบรูณ ์ดงันัน้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดโยบาย ควรใหค้วามส าคญัในการ
สอดแทรกคณุลกัษณะเหลา่นีล้งในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลเมืองในการพฒันามนษุย ์ในหลกัสตูร
การศึกษาในระดบัอดุมศึกษา ไม่ควรอยู่ในความรบัผิดชอบของวิชาใดวิชาหนึ่งแต่ควรสอดแทรก
อยู่ใน ELOs ของมหาวิทยาลยัท่ีทุกวิชาท่ีมีเนือ้หาท่ีเก่ียวขอ้งกับพลเมืองนัน้ควรใหค้วามส าคญั
และมีการวดัประเมินผลคณุลกัษณะในเชิงประจกัษ์ เพื่อสรา้งพลเมืองใหมี้ความรู ้มีคณุธรรมและ
มีคณุลกัษณะของการท่ีจะเป็นหนึ่งในพลงัของพลเมืองดิจิทลัสรา้งสรรคส์งัคม ประเทศชาติและ
โลกใหมี้ความกา้วหนา้และสงบสขุ      

2.ผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย ควรมีการก าหนดคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัลเข้าเป็นหนึ่งในสมรรถนะของผู้เรียนท่ีต้องมีก่อนจบการศึกษา  โดยอาจมีการ
สอดแทรกในกิจกรรมบงัคบัหรอืโครงการตา่งๆของมหาวิทยาลยัท่ีผูเ้รยีนตอ้งเขา้รว่ม   

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้    
ผูส้อนอาจน ารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง

ดิจิทลัส าหรบันิสติระดบัปรญิญาตรไีปใชโ้ดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้
1. ผูส้อนท่ีจะน ารูปแบบไปใชค้วรศึกษาแนวคิดและทฤษฎีความแตกต่างและ

ความตอ้งการของผูเ้รยีนแต่ละคนในระดบัมหาวิทยาลยัเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถบรรลุเปา้หมายและ
ศกัยภาพท่ีมี  

2. การจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าไดร้บัความ
รว่มมือระหว่างผูส้อน ผูเ้รียนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการเรียนการสอนเพื่อเสรมิสรา้งให้
ผูเ้รยีนเกิดคณุลกัษณะของความเป็นพลเมืองดจิิทลัอยา่งเหมาะสม   

3.ผูส้อนควรสนบัสนนุใหผู้เ้รยีนไดน้ าเสนอแนวความคิดและสรา้งกิจกรรมตา่ง ๆ 
เช่น ชมรมอาสาสมคัรในมหาวิทยาลยัและเปิดพืน้ท่ีแสดงความคิดเห็นเพื่อสรา้งคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดจิิทลัไดอ้ยา่งประจกัษช์ดัผ่านการปฏิบตัิจรงิ      

4. ก่อนน ารูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ปใชผู้ส้อนควรศึกษาคู่มือการใชเ้พื่อสรา้ง
ความเขา้ใจในแตล่ะขัน้ตอนอยา่งชดัเจน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอ่ไป       
1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรูเ้พื่อสรา้งความเป็นพลเมืองดิจิทัลปรบัให้

เหมาะสมกบัการสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษา ของโรงเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานและโรงเรียนทั่ว
ประเทศ      
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2.ควรมีการศึกษาต่อยอดคณุลกัษณะของ พลเมืองดิจิทลัพลงัสรา้งสรรค ์เน่ืองจาก
สงัคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในทกุดา้น ทัง้การปกครอง เศรษฐกิจ การศกึษา เป็นตน้ 
พลเมืองในอนาคตจึงควรเตรียมพรอ้มและรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลง ควรมีความคิดและพลงัและ
การสรา้งสรรคส์ิ่งตา่งๆใหส้งัคม ประเทศชาตแิละโลก บนพืน้ฐานของสงัคมและวฒันธรรมไทย 

3. ผูส้อนควรศกึษาพฤตกิรรมบง่ชีข้องคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัดา้นอ่ืน ๆ 
จะมีเพิ่มขึน้ตามการเปลี่ยนของกระแสโลกาภิวฒันใ์นอนาคต พลเมืองดิจิทลัจึงตอ้งมีการพฒันา
ตนเองอยา่งไมห่ยดุยัง้ เพื่อเป็นก าลงัส  าคญัในการพฒันาสงัคม ประเทศชาติและโลก 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผู้เชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เชีย่วชาญในการตรวจสอบความถูกตอ้งของนิยามคุณลักษณะและ
องคป์ระกอบเชิงพฤตกิรรมของพลเมืองดจิทิลั 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เพญ็พนอ พว่งแพ 

 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการสอนสงัคมศกึษา ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน คณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 ความเชีย่วชาญพเิศษ 

 - การพฒันาหลกัสตูรสงัคมศกึษา 

 - วิธีสอนสงัคมศกึษา 

 - สื่อและนวตักรรมการสอนสงัคมศกึษา 

 - การจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษาการออกแบบกิจกรรมการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 

 อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

 ความเชีย่วชาญพเิศษ 

 - การวิจยัทางสงัคมศาสตร ์

 - การพฒันาหลกัสตูรสงัคมศกึษา 

 - การจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 - นวตักรรมการจดัการเรยีนการสอนสงัคมศกึษา 

3. อาจารย ์ดร.ปรัชญา เหลืองแดง 

 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั

กาญจนบรุ ี

 ความเชีย่วชาญพเิศษ 

 - การพฒันาหลกัสตูรสงัคมศกึษา 
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รายนามผู้เชีย่วชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กับ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เพญ็พนอ พว่งแพ 

 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการสอนสงัคมศกึษา ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน คณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 ความเชีย่วชาญพเิศษ 

 - การพฒันาหลกัสตูรสงัคมศกึษา 

 - วิธีสอนสงัคมศกึษา 

 - สื่อและนวตักรรมการสอนสงัคมศกึษา 

 - การจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษาการออกแบบกิจกรรมการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 

 อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

 ความเชีย่วชาญพเิศษ 

 - การวิจยัทางสงัคมศาสตร ์

 - การพฒันาหลกัสตูรสงัคมศกึษา 

 - การจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 - นวตักรรมการจดัการเรยีนการสอนสงัคมศกึษา 

3. อาจารย ์ดร.ปรัชญา เหลืองแดง 

 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั

กาญจนบรุ ี

 ความเชีย่วชาญพเิศษ 

 - การพฒันาหลกัสตูรสงัคมศกึษา 
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รายนามผู้เชีย่วชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือการเก็บรวมรวมข้อมูลเพือ่สร้างคู่มือ
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลนเ์พือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับ

นิสิตระดบัปริญญาตรี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เพญ็พนอ พว่งแพ 

 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาการสอนสงัคมศกึษา ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน คณะ

ศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 ความเชีย่วชาญพเิศษ 

 - การพฒันาหลกัสตูรสงัคมศกึษา 

 - วิธีสอนสงัคมศกึษา 

 - สื่อและนวตักรรมการสอนสงัคมศกึษา 

 - การจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษาการออกแบบกิจกรรมการจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วรพรรณ ขาวประทุม 

 อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

 ความเชีย่วชาญพเิศษ 

 - การวิจยัทางสงัคมศาสตร ์

 - การพฒันาหลกัสตูรสงัคมศกึษา 

 - การจดัการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

 - นวตักรรมการจดัการเรยีนการสอนสงัคมศกึษา 

3. อาจารย ์ดร.ปรัชญา เหลืองแดง 

 อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏั

กาญจนบรุ ี

 ความเชีย่วชาญพเิศษ 

 - การพฒันาหลกัสตูรสงัคมศกึษา 
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หนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ค 

คู่มือกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 
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คู่มอืกจิกรรมการเรียนรู้ออนไลน ์                                   
เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมอืงดจิทิลั     

ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

 

  จัดท าโดย 

                 อาจารยพ์มิพต์ะวัน  จันทนั                 
คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ทีม่าและความส าคัญ 

 คู่มือกิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลนเ์พ่ือเสริมสรา้งคุณลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีเป็นคู่มือการจดักิจกรรมออนไลนท์ี่พฒันาขึน้จาก
รูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีน าไปสู่การสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับ
ปริญญาตรีไดน้  าไปทดลองน ารอ่ง(Pilot Study) และน าเครื่องมือการวิจัยมาปรบัปรุง
และพฒันาเป็นคู่มือคู่มือกิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลนเ์พ่ือเสริมสรา้งคณุลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดบัปริญญาตรีโดยไดท้ าการทดลองในรายวิชา สศ
412 พลเมืองศึกษากบักลุ่มตวัอย่างคือนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรนีครินท
รวิโรฒ  
 
 
 

ผูจ้ดัท า                           
พิมพต์ะวนั  จนัทนั 
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สารบัญ 

เร่ือง           
ท่ีมาและความส าคญั           

โครงสรา้งรายวิชา SS412 พลเมืองศกึษา            
โครงสรา้งรายวิชา SS412 พลเมืองศกึษาสูแ่ผนการจดัการเรยีนรู ้
แผนการจดัการเรยีนรูสู้ก่ารสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิตระดบัปรญิญาตรี                                
นิยามและองคป์ระกอบพฤติกรรมของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิตระดบัปรญิญาตรี 
หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 1  พฒันาการ ความหมาย ความส าคญัของความเป็นพลเมือง         
 แผนการจดัการเรยีนรู ้สศ 412 1/1 พฒันาการของพลเมืองตะวนัตก     
 แผนการจดัการเรยีนรู ้สศ 412 1/2 พฒันาการของพลเมืองไทย                
 แผนการจดัการเรยีนรู ้สศ 412 1/3 ความหมายและความส าคญัของพลเมือง                                                                                         
หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 2 สิทธิมนษุยชนกบัการจดัการศกึษาเพ่ือสรา้งความเป็นพลเมือง          
 แผนการจดัการเรยีนรู ้สศ 412 2/1 สิทธิความเป็นพลเมือง     
 แผนการจดัการเรยีนรู ้สศ 412 2/2 การศกึษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง                                                                    
หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 3 การปรบัตวัอยู่รว่มกนัและยอมรบัความแตกตา่งในสงัคมแห่งความหลากหลาย 

แผนการจดัการเรยีนรู ้สศ 412 3/1 ความหลากหลายของพลเมือง     
 แผนการจดัการเรยีนรู ้สศ 412 3/2 การอยู่รว่มกนัในสงัคมแห่งความหลากหลาย   
 แผนการจดัการเรยีนรู ้สศ 412 3/3 พลเมืองในศตวรรษท่ี 21                                                    
หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 4  ผลกึพลเมืองดิจิทลัในศตวรรษท่ี 21 สูก่ารพฒันาสงัคม ประเทศชาติและโลก          
 แผนการจดัการเรยีนรู ้สศ 412 4/1 พลเมืองดิจิทลั       
 แผนการจดัการเรยีนรู ้สส412 4/2 คณุลกัษณะของพลเมืองดิจิทลั     
  แผนการจดัการเรยีนรู ้สส412 4/3 ผลกึพลเมืองดิจิทลัในยคุ Thailand 4.0                                                                                                                                     
เคร่ืองมอืทีใ่ช้                                            
  ชดุท่ี 1 แบบสงัเกตพฤติกรรมคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ี    
   ชดุท่ี 2  แบบประเมินกระบวนการกลุม่ของรูปแบบการจดัการเรยีนการสอน    
  เพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันิสิตระดบัปรญิญาตร ี                       

ชดุท่ี 3 แบบสะทอ้นผลการเรยีนรูห้ลงัจากท ากิจกรรมของรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้              
                เพ่ือเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิตระดบัปรญิญาตรี                       
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                             โครงสร้างรายวชิา SS412 พลเมืองศึกษา 
โครงสรา้งรายวิชา SS412 พลเมืองศึกษา ประกอบดว้ย หน่วยการเรียนรูท่ี้ 1 ความรู ้

พืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี (แผนการจดัการเรียนรู ้สศ412 1/1 พฒันาการของพลเมืองตะวนัตก 
สศ412 1/2 พฒันาการของพลเมืองไทย สศ 412 1/3 ความหมายและความส าคญัของพลเมือง)  
หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 พลเมืองดิจิทลับนพืน้ฐานจรยิธรรม (แผนการจดัการเรียนรู ้สส412 2/1 สิทธิ
ความเป็นพลเมือง สส412 2/2 การศกึษาเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง)  หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 3 การใช้
สื่อดิจิทลัอย่างสรา้งสรรคแ์ละปลอดภยั (แผนการจดัการเรยีนรู ้สส412 3/1 ความหลากหลายของ
พลเมือง   สส412 3/2 การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย  สส412 3/3 พลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21) และหน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  ผลึกพลเมืองดิจิทลัในศตวรรษท่ี 21 สู่การพฒันาสงัคม 
ประเทศชาติและโลก ( แผนการจดัการเรยีนรู ้สส412 4/1 พลเมืองดิจิทลั สส412 4/2 คณุลกัษณะ
ของพลเมืองดจิิทลั  สส412 4/3 ผลกึพลเมืองดิจิทลัในยคุ Thailand 4.0)  มีรายละเอียด ดงันี ้                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  257 

 



  258 

 



  259 

แผนการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี จากโครงสรา้งรายวิชา SS412 พลเมืองศึกษา ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู ้

จ  านวน 4 หน่วย ประกอบดว้ย หน่วยการเรยีนรูท่ี้ 1 ความรูพ้ืน้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี  หน่วยการ

เรียนรูท่ี้ 2 พลเมืองดิจิทัลบนพื ้นฐานจริยธรรม หน่วยการเรียนรูท่ี้ 3 การใช้สื่อดิจิทัลอย่าง

สรา้งสรรคแ์ละปลอดภัยและหน่วยการเรียนรูท่ี้ 4  ผลึกพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 สู่การ

พัฒนาสังคม ประเทศชาติและโลก แต่ละหน่วยประกอบดว้ยแผนการเรียนรูร้วม 11 แผนการ

จัดการเรียนรู ้  ซึ่งสามารถน ามาสรา้งคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับ

ปรญิญาตรไีดด้งันี ้

แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะ เวลา(ช่ัวโมง) 

สศ412 1/1 พฒันาการ
ของพลเมืองตะวนัตก                                                     

1.1 กิจกรรมโลกของพลเมือง                                                                              
 

ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี มีพฤตกิรรมบง่ชี ้
คือ                                                  
1.1 ความรูแ้ละทกัษะในการใช้
เทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิด
ประโยชน ์                                                                                                            
1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใช้
เทคโนโลยี                                                                                                                      
1.3 เคารพสทิธิ เสรภีาพ และ
ความคดิเห็นของผูอ่ื้น 
                                                                   
1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใต้
กฎหมายก าหนด                                                                                              
ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บั
ผูอ่ื้น มีพฤตกิรรมบง่ชี ้   คือ                              
2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่
สงัคม                                                                                                        
2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ี

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 

Meetings) 
สศ412 1/2 พฒันาการ
ของพลเมืองไทย                                                

1.2 กิจกรรมท านายความเป็น
พลเมืองในแตล่ะยคุสมยั                                      
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 

Meetings) 
สศ412 1/3 
ความหมายและ
ความส าคญัของ
พลเมือง 

1.3 กิจกรรมนกัสืบออนไลน ์
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 

Meetings) 
สศ412 2/1 สิทธิความ
เป็นพลเมือง 

2.1 กิจกรรม โตว้าทีสรา้งสรรค ์                                         
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 

Meetings) 
สศ412 2/2 การศกึษา
เพื่อสรา้งความเป็น

2.2 กิจกรรม ยอดมนษุยไ์ซ
เบอร ์

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
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แผนการจัดการ
เรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ คุณลักษณะ เวลา(ช่ัวโมง) 

พลเมือง เป็นประโยชนต์อ่สงัคม 
  
ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการ
ใชส้ื่อดิจิทลั มีพฤติกรรมบง่ชี ้
คือ                                          
3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั                                                                    
3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการ
ค านงึถึงหลกัคณุธรรม 
จรยิธรรม                                         
ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่อ
อยา่งมีวิจารณญาณ มี
พฤตกิรรมบง่ชี ้คือ                                                                                                             
4.1 มีความสามารถในการใช ้
การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและ
ขอ้มลูดิจิทลั                                                                                                               
4.2 มีวิจารณญาณในการใช้
สื่อดิจิทลั                                                              
ดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษา
ความปลอดภยัของตนเองใน
โลกออนไลน ์มีพฤตกิรรมบง่ชี ้
คือ                                                                        
5.1 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลก
ออนไลน ์                                                        
5.2 ค านงึถึงความปลอดภยัใน
การใชง้านและการเก็บรกัษา
ขอ้มลูสว่นตวั 

(Zoom Cloud 
Meetings) 

 
สศ412 3/1 ความ
หลากหลายของ
พลเมือง                 

3.1 กิจกรรมโลกสามมิต ิ                                             
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 

Meetings) 
สศ412 3/2 การอยู่
รว่มกนัในสงัคมแห่ง
ความ 

3.2 กิจกรรมกระดานสีขาว                                     
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 

Meetings) 
สศ412 3/3 พลเมืองใน
ศตวรรษท่ี 21 

3.3 กิจกรรมฉลาดคิด 
สรา้งสรรค ์ปลอดภยัในโลก 
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 

Meetings) 
สศ412 4/1 พลเมือง
ดิจิทลั 

4.1 กิจกรรมรวมพลงัยอด
มนษุยด์ิจิทลั     

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 

Meetings) 
สศ412 4/2 
คณุลกัษณะของ
พลเมืองดจิิทลั 

4.2 กิจกรรมสรา้งพลเมืองดี ศรี
นครนิทร                             
 

3 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 

Meetings) 
สศ412 4/3 ผลกึ
พลเมืองดจิิทลัในยคุ 
Thailand 4.0 

4.3 กิจกรรมสงัคมสะอาด 
ประเทศชาตเิจรญิโลก
ปลอดภยั 
 

6 
ผ่านโปรแกรมหอ้ง
ประชมุออนไลน ์
(Zoom Cloud 

Meetings) 

 รวม 5 ด้าน (12 พฤตกิรรมบ่งชี)้ 36 
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นิยามและองคป์ระกอบพฤติกรรมของคุณลักษณะความเป็นพลเมือง
ดจิทิลัของนิสิตระดบัปริญญาตรี 
 จากการวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พื่อเสริมสรา้งคุณลกัษณะความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันิสิตระดับปริญญาตรีผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษาเรื่องความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัของนิสิตระดบัปรญิญาตรีและวิเคราะห์องคป์ระกอบพฤติกรรมของคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัของนิสติระดบัปรญิญาตรโีดยแบง่เป็น 5 ดา้นซึง่แตล่ะดา้นมีพฤตกิรรมบง่ชี ้ดงันี ้

 ดา้นท่ี 1 ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ    

  1.1 ความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์

  1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี     

  1.3 เคารพสทิธิ เสรภีาพ และความคดิเห็นของผูอ่ื้น    

  1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด     

 ดา้นท่ี 2 การมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีพฤตกิรรมบง่ชี ้คือ    

  2.1 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม      

  2.2 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม   

 ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ   

  3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อดจิิทลั      

  3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม   

 ดา้นท่ี 4 ทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ มีพฤติกรรมบง่ชี ้คอื  

  4.1 มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั 

  4.2 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั     

 ดา้นท่ี 5 ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์มีพฤติกรรม 

บง่ชี ้คือ    

  5.1 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์     

  5.2 ค านงึถึงความปลอดภยัในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 
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ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ สศ 412 3/1 ความหลากหลายของพลเมือง 

รายวิชา สศ 412 พลเมืองศกึษา                เวลา 
3 ชั่วโมง 
นิสติท่ีเลือกเรยีนวชิาเสร ี                                                                      ภาคเรยีนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2563 
หนว่ยการเรยีนรูท่ี้ 3 การปรบัตวัอยูร่ว่มกนัและยอมรบัความแตกตา่งในสงัคมแห่งความ
หลากหลาย 
เรือ่ง สศ 412 3/1 ความหลากหลายของพลเมือง  
สอนโดย  อาจารยพ์ิมพต์ะวนั  จนัทนั 
สาขาวิชาสงัคมศกึษา (กศ.บ.)  ภาควิชาสงัคมวิทยา  คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิท
รวิโรฒ 
_______________________________________________________________________________
_ 

1. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง  
 1. เพื่อใหน้ิสติอธิบายลกัษณะของสงัคมท่ีมีความหลายของพลเมือง 
 2. เพื่อใหน้ิสติเกิดคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
 3. เพื่อใหน้ิสติเกิดทกัษะการท างานรว่มกนัอยา่งมีคณุธรรม 
                                                                                                                                        
2. จุดประสงคก์ารเรียนรู้        
  
 1. อธิบายลกัษณะของสงัคมท่ีมีความหลายของพลเมืองได ้
 2. แสดงพฤตกิรรมบง่ชีถ้ึงคณุลกัษณะพลเมืองดิจิทลั 
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3. แนวคดิหลัก           
  
 ในปัจจุบนัมีความหลากหลายท่ีเกิดขึน้ในสงัคมหลายมิติ ทั้งความหลากหลายทางเชือ้
ชาติ ชาติพนัธุ ์ชนชัน้ เพศ ศาสนา อุดมการณท์างการเมือง วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
สมาชิกในสังคมจึงตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจ และยอมรบัในความหลากหลายเหล่านีเ้พื่อท่ีจะ
สามารถอยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสนัตสิขุ 
 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 

 ขั้นน า (30 นาท)ี         

  อาจารยน์ าเขา้สูบ่ทเรยีนโดยเริม่จากการชีแ้จงการเขา้เรยีนและท ากิจกรรมการ

เรยีนรูอ้อนไลนเ์พื่อเสรมิสรา้งคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัของนิสติระดบัปรญิญาตรผีา่น

ช่องทางออนไลนโ์ดยใชโ้ปรแกรมหอ้งประชมุออนไลน ์(Zoom Cloud Meetings)และเปิดคลปิ

วิดีโอ “เปิดมมุมองของเธอ และเขา ถึง LGBTQ : ความหลากหลายทางเพศ” โดย AMARIN 

TVHD  (https://www.youtube.com/watch?v=0urSH4M8RUc) ซึง่เป็นสมัภาษณบ์คุคลผูมี้

ช่ือเสียงหลายท่านเก่ียวกบัประเด็นความหลากหลายทางเพศ จากนัน้อาจารยต์ัง้ค  าถาม 3 ขอ้ 

ดงันี ้ (ขัน้ที ่1 กระตุน้ความคดิ : Thought Provoking)  

ค าถามขอ้ท่ี 1 นิสิตคิดว่าสงัคมในปัจจบุนัใหก้ารยอมรบัในประเด็นของความหลากหลาย

ทางเพศไดใ้นระดบัใด  

ค าถามขอ้ท่ี 2 นิสิตคิดว่าหากสงัคมใหก้ารยอมรบัถึงความหลากหลายทัง้ในมิติทางเพศ 

ศาสนา ความเช่ือ ชาติพนัธุ ์จะส่งผลใหส้งัคมมีลกัษณะอย่างไร (แนวค าตอบ : จะเกิดสงัคมทีม่ี

ผูค้นทีม่คีวามแตกตา่งหลากหลายอยูร่ว่มกนัอยา่งถอ้ยทถีอ้ยอาศยั และสรา้งสงัคมแหง่สนัตสิขุ) 

ค าถามขอ้ท่ี 3 นิสิตคิดว่าการจะสรา้งสงัคมแห่งการยอมรบัในความแตกต่างหลากหลาย 

ควรเริ่มตน้จากสิ่งใด (แนวค าตอบ : การสรา้งกระบวนการเรียนรูใ้หส้มาชิกในสงัคมเกิดความรู้

ความเขา้ใจถงึความหลากหลายของพลเมอืงในสงัคม)  
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ขั้นสอน (140 นาท)ี             
1. อาจารยจ์ดั “กิจกรรมโลกสามมิติ” โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 4 กลุ่มและใหด้ภูาพยนตร ์

เรื่อง THE HELP ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยใชก้ารสุ่มแบบ Breakout Room และใหน้ิสิต

แตล่ะกลุม่ท ากิจกรรม ดงันี ้(40 นาที) 

ขัน้ท่ี 1 นิสิตหาขอ้มลูเก่ียวกบัลกัษณะของสงัคมท่ีมีความหลายของพลเมือง โดย

การใชอ้ินเทอรเ์น็ตในการสืบคน้ขอ้มูลซึ่งก่อนการหาขอ้มลูนัน้อาจารยแ์นะน าการหาขอ้มูลผ่าน

อินเทอรเ์น็ต การคดัเลือกขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ และการใชเ้ทคโนโลยีโดยการเคารพ

สทิธิของผูอ่ื้น (ขัน้ที ่2 สาธิตตวัอยา่ง : Demonstration Sample) 

(คุณลักษณะ : ดา้นท่ี 1 ทักษะการใช้เทคโนโลยี มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ 1.1 ความรูแ้ละ

ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์1.2 มีเจตคติท่ีดีต่อการใชเ้ทคโนโลยี 1.3 

เคารพสทิธิ เสรภีาพ และความคิดเห็นของผูอ่ื้น 1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด ดา้นท่ี 4 

ทักษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ  4.1 มีความ สามารถในการใช ้

เขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั 4.2 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั) 

ขัน้ท่ี 2 นิสติแตล่ะกลุม่ลงมือสืบคน้ขอ้มลู กรณีตวัอย่างท่ีเก่ียวกบัความหลายของ

พลเมือง ท่ีกลุ่มตนจบัสลากไดจ้ากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ไม่นอ้ยกว่า 5 แหล่ง โดยตอ้งมีการอา้งอิง

แหล่งท่ีมาอย่างถูกตอ้งและค านึงถึงความปลอดภยัในการเขา้ถึงขอ้มลูส่วนตวัของผูอ่ื้น (ขัน้ที ่3 

สรา้งดว้ยตวัเอง : Create by yourself) โดยหวัขอ้ท่ีจบัสลาก มีดงันี ้

     - ความหลากหลายทางเชือ้ชาติ 

     - ความหลากหลายทางศาสนา 

     - ความหลากหลายทางชนชัน้ 

     - ความหลากหลายทางสีผิว 

     - ความหลากหลายทางขนบธรรมเนียม 

     - ความหลากหลายทางอดุมการณท์างการเมือง 

 (คณุลกัษณะ : ดา้นท่ี 3 การมีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ 3.1 มี

มารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั 3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม ดา้นท่ี 5 

ทกัษะในการรกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์มีพฤติกรรมบง่ชี ้คือ 5.1 ปอ้งกนัภยั
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คกุคามบนโลกออนไลน ์5.2 การค านงึถึงความปลอดภยัในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มลู

สว่นตวั) 

  ขัน้ท่ี 3 ใหแ้ตล่ะกลุม่คิด วิเคราะหแ์ละสรุปขอ้มลูของตน โดยจะตอ้งน าเสนอกรณี

ตวัอย่างท่ีตนศกึษาออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1) แนวคิดท่ีเป็นฐานความคิดของคู่ขดัแยง้ฝ่ายท่ี 1 2) 

แนวคิดท่ีเป็นฐานความคิดของคู่ขดัแยง้ฝ่ายท่ี 2 และ 3) ความคิดเห็นของกลุ่มท่ีศึกษาต่อความ

หลากหลายของพลเมืองโดยตอ้งมีเหตผุลรองรบั  

ขัน้ท่ี 4 แตล่ะกลุม่น าประเด็นทัง้ 3 ท่ีวิเคราะหจ์ากกรณีตวัอยา่งมาน าเสนอภายใต้

ช่ือ “โลกสามมิติ โลกแห่งการเขา้ใจความหลากหลาย” โดยนิสิตเลือกรูปแบบการน าเสนอขอ้มูล

ดว้ยเทคโนโลยีไดอ้ย่างสรา้งสรรคต์ามความถนัดของแต่ละกลุ่ม  (ขัน้ที ่4 สรา้งชิน้งานผ่านการ

เรยีนรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยอียา่งชาญฉลาด : Digital Learning intelligent tasks) 

(คุณลักษณะ : ดา้นท่ี 1 ทักษะการใชเ้ทคโนโลยี มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ 1.1 ความรูแ้ละ

ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์1.2 มีเจตคติท่ีดีต่อการใชเ้ทคโนโลยี 1.3 

เคารพสทิธิ เสรีภาพ และความคิดเห็นของผูอ่ื้น 1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด ดา้นท่ี 4 

ทักษะการเขา้ถึงสื่ออย่างมีวิจารณญาณ มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ  4.1 มีความ สามารถในการใช ้

เขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั 4.2 มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั) 

 2. ใหน้ิสิตแต่ละกลุ่มน าเสนอ “โลกสามมิติ โลกแห่งการเขา้ใจความหลากหลาย” ตาม

กรณีศึกษาท่ีกลุ่มของตนศึกษา พรอ้มให้เพื่อนตั้งค าถามกลุ่มละ 10 นาที (60 นาที) (ขัน้ที่ 5 

ประเมนิชิน้งาน : Evaluating of work piece)  

(คุณลักษณะ : ด้านท่ี 2 การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีพฤติกรรมบ่งชี ้ คือ 2.1 มีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม 2.2 เขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคม ดา้นท่ี 5 ทักษะในการ

รกัษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์มีพฤติกรรมบ่งชี ้คือ 5.1 ป้องกันภยัคุกคามบน

โลกออนไลน ์5.2 การค านงึถึงความปลอดภยัในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั)  

3. อาจารยบ์รรยายและอภิปรายรว่มกนักบันิสิต เรื่อง ความหลากหลายของพลเมือง โดย

ใชโ้ปรแกรม Microsoft PowerPoints (40 นาที) 
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ขั้นสรุป (20นาท)ี         
  ครูและนกัเรยีนรว่มกนัอภิปรายสรุปประเด็นเรือ่งความหลากหลายของพลเมือง 
  
5. ส่ือการสอนและแหล่งเรียนรู้       
  

1. โปรแกรมน าเสนอ Microsoft PowerPoint เรือ่ง ความหลากหลายของพลเมือง  

2. คลิปวิดีโอ “เปิดมมุมองของเธอ และเขา ถงึ LGBTQ : ความหลากหลายทางเพศ” โดย 

AMARIN TVHD  (https://www.youtube.com/watch?v=0urSH4M8RUc) 
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6. การวัดและประเมินผล   

 6.1. การวัดและประเมินผลตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้    
  

ส่ิงทีต่อ้งการวัด / ประเมิน วิธีการวัดผล / เคร่ืองมือ เกณฑก์ารประเมิน 

1. อธิบายลกัษณะของสงัคมท่ี
มีความหลายของพลเมืองได ้

วิธีการวัด 
1.สงัเกตการท ากิจกรรม 
2.แบบสอบถาม 
เคร่ืองมือวัด 
1.แบบสงัเกตพฤติกรรม 
2.แบบบนัทกึการสะทอ้นผลการ
เรยีนรู ้

นิสติสามารถอธิบายลกัษณะ
ของสงัคมท่ีมีความหลายของ
พลเมืองไดม้ากกวา่รอ้ยละ 
70 ขึน้ไป 

2. แสดงพฤติกรรมบง่ชีถ้ึง
คณุลกัษณะพลเมืองดจิิทลั 

วิธีการวัด 
1.สงัเกตการท ากิจกรรม 
2.แบบสอบถาม 
เคร่ืองมือวัด 
1.แบบสงัเกตพฤติกรรม 
2.แบบประเมินกระบวนการ
กลุม่ 
3.แบบบนัทึกการสะทอ้นผลการ
เรยีนรู ้

ตารางท่ี 6.2 

 

 6.2. การวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

คุณลักษณะ วิธีการวัดผล / 
เคร่ืองมือ 

เกณฑก์ารประเมิน 
ด้าน พฤตกิรรมบ่งชี ้

ดา้นท่ี 1 ทกัษะ
การใช้
เทคโนโลยี 

1.1 ความรูแ้ละทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใชใ้ห้
เกิดประโยชน ์                                                                                                             

วิธีการวัด 
1.สงัเกตการท า
กิจกรรม 
2.แบบสอบถาม 

1.1 นิสติสามารถอธิบาย
ความรูแ้ละมีทกัษะในการ
ใชเ้ทคโนโลยีและน ามาใช้
ใหเ้กิดประโยชนใ์นระดบั 3 
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คุณลักษณะ วิธีการวัดผล / 
เคร่ืองมือ 

เกณฑก์ารประเมิน 
ด้าน พฤตกิรรมบ่งชี ้

เคร่ืองมือวัด 
1.แบบสงัเกต
พฤตกิรรม 
2.แบบประเมิน
กระบวนการกลุม่ 
3.แบบบนัทกึการ
สะทอ้นผลการ
เรยีนรู ้

คะแนนขึน้ไป 

1.2 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใช้
เทคโนโลยี 

1.2 นิสติเห็นประโยชนแ์ละ
ความส าคญัของการใช้
เทคโนโลยีเพื่อควา้หาขอ้มลู
ในระดบั 3 คะแนนขึน้ไป 

1.3 เคารพสทิธิ เสรภีาพ 
และความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

1.3 นิสติไม่ละเมิดสิทธิ 
เสรภีาพ และความคิดเห็น
ของผูอ่ื้นในระดบั 3 คะแนน
ขึน้ไป 

1.4 ใชเ้ทคโนโลยีภายใต้
กฎหมายก าหนด                                                                                               

1.4 นิสติใชเ้ทคโนโลยี
ภายใตก้ฎหมายก าหนดใน
ระดบั 3 คะแนนขึน้ไป 

ดา้นท่ี 2 การมี
ปฏิสัมพันธ์กับ
ผูอ่ื้น 

2.1 มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

2.1 นิสติสง่งานท่ีไดร้บั
มอบหมายตรงตามเวลาท่ี
ก าหนดในระดบั 3 คะแนน
ขึน้ไป 

2.2 เขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ี
เป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

2.2 นิสิตเขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
ครูมอบหมายในระดับ 3 
คะแนนขึน้ไป 

ดา้นท่ี 3 การมี
จรยิธรรมใน
การใชส้ื่อ
ดิจิทลั 

3.1 มีมารยาทในการใชส้ื่อ
ดิจิทลั 

3.1 นิสติใชเ้ทคโนโลยีใน
การคน้ควา้หาขอ้มลูดว้ย
ความเคารพตอ่ผูอ่ื้นใน
ระดบั 3 คะแนนขึน้ไป 

3.2 ใชส้ื่อดิจิทลัโดยการ
ค านงึถึงหลกัคณุธรรม 
จรยิธรรม                                          

3.2 นิสิตใช้เทคโนโลยีโดย
การไม่ละเมิดจริยธรรมใน
ระดบั 3 คะแนนขึน้ไป 

ดา้นท่ี 4 ทกัษะ 4.1 มีความสามารถในการ 4.1 นิสิตสามารถอธิบาย
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คุณลักษณะ วิธีการวัดผล / 
เคร่ืองมือ 

เกณฑก์ารประเมิน 
ด้าน พฤตกิรรมบ่งชี ้

การเขา้ถึงสื่อ
อยา่งมี
วิจารณญาณ 

ใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อ
และขอ้มลูดิจิทลั                                                                                                                

การใช้  และสาม ารถ ใช้
เทคโนโลยีในการหาขอ้มูล
ไดใ้นระดบั 3 คะแนนขึน้ไป 

4.2 มีวิจารณญาณในการใช้
สื่อดิจิทลั                                                               

4.2 นิสิตมีเหตผุลในการคิด 
วิเคราะหก์ารใชส้ื่อดิจิทลัใน
ระดบั 3 คะแนนขึน้ไป 

ดา้นท่ี 5 ทกัษะ
ในการรกัษา
ความปลอดภยั
ของตนเองใน
โลกออนไลน ์

5.1 ป้องกันภัยคุกคามบน
โลกออนไลน ์                                                         

5.1 นิสติสามารถปกปอ้ง
ตนเองจากการถกูละเมิด
ทางดา้นการใชส้ื่อออนไลน์
ไดใ้นระดบั 3 คะแนนขึน้ไป 

5.2 ค านึงถึงความปลอดภยั
ในการใช้งานและการเก็บ
รกัษาขอ้มลูสว่นตวั 

5.2 นิสติสามารถใชส้ื่อ
ออนไลนด์ว้ยความ
ปลอดภยัในระดบั 3 
คะแนนขึน้ไป 
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ส าหรบัคูมื่อประกอบการเรยีนรูเ้พิ่มเติม สามารถดาวนโ์หลดผา่นทาง QR Code 

 

 

 

 

 

 

บนัทกึการสอนและกิจกรรมการเรยีนรู ้สามารถดาวนโ์หลดผา่นทาง QR Code 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินคู่มือกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 
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ชุดที ่2 แบบประเมินกระบวนการกลุ่มในการท ากจิกรรมของรูปแบบการจดัการเรียนรู้
เพือ่เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี(ราย
กลุ่ม)                                                       (หลังการเรียนการสอน)                

ค าชีแ้จง ท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องพฤติกรรมในการท ากิจกรรมกระบวนการกลุ่มเม่ือ
ผู้เรียนแสดงใหเ้หน็อย่างชัดเจนโดยก าหนดเกณฑใ์หค้ะแนน ดงันี ้  

3 คะแนน  สมาชิกในกลุม่มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีจรยิธรรมในการ
ใชส้ื่อดิจิทลั มีทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ และมีทกัษะในการรกัษา
ความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์

2 คะแนน สมาชิกในกลุ่มมีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี มีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น มีจรยิธรรมในการ
ใชส้ื่อดิจิทลั มีทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ   
  

1 คะแนน สมาชิกในกลุ่มมีทักษะพื ้นฐานการใช้เทคโนโลยี มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนบ้าง
เลก็นอ้ย มีจรยิธรรมในการใชส้ื่อดิจิทลั มีทกัษะการเขา้ถึงสื่ออยา่งมีวิจารณญาณ 

ตอนที ่1 นิสิตประเมินตนเอง 

กลุ่มที ่
คะแนนพฤตกิรรมแสดงถงึคุณลักษณะความเป็นพลเมือง

ดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี (คะแนน) 
3 2 1 

1.ประเมินตนเอง(ชื่อ
นามสกุลนิสิต) 

   

บนัทกึเพิ่มเติมจากการสงัเกต 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 
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ตอนที ่2 เพือ่นประเมินนิสิต 

คนที ่
คะแนนพฤตกิรรมแสดงถงึคุณลักษณะความเป็นพลเมือง

ดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี (คะแนน) 
3 2 1 

1    
2    
3    

 

บนัทกึเพิ่มเติมจากการสงัเกต 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

ตอนที ่3 ครูประเมินนิสิต 

กลุ่มที ่
คะแนนพฤตกิรรมแสดงถงึคุณลักษณะความเป็นพลเมือง

ดจิทิลัส าหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี (คะแนน) 
3 2 1 

1.ประเมินตนเอง 
(ชื่อนามสกุลนิสิต) 

   

บนัทกึเพิ่มเติมจากการสงัเกต 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
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ชุดที ่3 แบบสะทอ้นผลการเรียนรู้หลังจากท ากจิกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (หลังการ
เรียนการสอน)               

ค าชีแ้จง : ใหน้ิสติบนัทกึผลการเรยีนรูห้ลงัท ากิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้

ดา้นที ่1 ทกัษะการใช้เทคโนโลยี 

1.1 นิสติใชเ้ทคโนโลยีใด มีวิธีการอยา่งไร ในการคน้ควา้ขอ้มลู  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 
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1.2 ประโยชนใ์นการน าเทคโนโลยี (ขอ้ 1) มาคน้ควา้หาขอ้มลู 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

1.3 สิ่งท่ีตอ้งค านงึถึงในการใชเ้ทคโนโลยีในการคน้ควา้ขอ้มลู 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

1.3.1 การเคารพสทิธิ เสรภีาพ และความคดิเห็นของผูอ่ื้น 

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

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

…………………… 

  1.3.2 การใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

 1.4 หลงัท ากิจกรรมนิสติรูส้กึอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………. 
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ดา้นที ่2 การมีปฏิสัมพันธกั์บผู้อืน่ 

 2.1 การวางแผนการท างานและแบง่หนา้ท่ีความรบัผิดชอบในกลุม่ 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

 2.2 การมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมในแตล่ะขัน้ตอน 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………  

2.3 มารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลัในการคน้ควา้หาขอ้มลู 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

ดา้นที ่3 การมีจริยธรรมในการใช้ส่ือดจิทิลั      

  3.1 การใชส้ื่อดิจิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 
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ดา้นที ่4 ทกัษะการเข้าถงึส่ืออย่างมีวิจารณญาณ 

 4.1 ความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………  

4.2 วิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

ดา้นที ่5 ทกัษะในการรักษาความปลอดภยัของตนเองในโลกออนไลน ์

 5.1 นิสติมีการปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลนอ์ยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………… 

 5.2 นิสิตมีการค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้งานและการเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนตัว

อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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6.ส่ิงทีไ่ดเ้รียนรู้หลังท ากิจกรรม 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

7.หลังท ากิจกรรมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นิสิตคิดว่าตนเองมีคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิทิลัเกิดขึน้หรือไม่  

   มี      ไม่มี    ไม่แน่ใจ 

ถา้มี (จงใสเ่ครือ่งหมาย  ในช่องท่ีก าหนด)       

1   ความรูแ้ละทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยี      8 มีเจตคตท่ีิดีตอ่การใชเ้ทคโนโลยี               

2  เคารพสทิธิ เสรภีาพ และความคดิเห็นของผูอ่ื้น    9 ใชเ้ทคโนโลยีภายใตก้ฎหมายก าหนด 

3  มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคม  10 เขา้รว่มกิจกรรมตา่งๆท่ีเป็นประโยชนต์อ่สงัคม 

4 มีมารยาทในการใชส้ื่อดิจิทลั  11 ใชส้ื่อดจิิทลัโดยการค านงึถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม           

5 มีความสามารถในการใช ้การเขา้ใจ การเขา้ถึงสื่อและขอ้มลูดิจิทลั                                                           

6มีวิจารณญาณในการใชส้ื่อดิจิทลั  12 ปอ้งกนัภยัคกุคามบนโลกออนไลน ์                                                                                                                    

7 ค  านงึถึงความปลอดภยัในการใชง้านและการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวั 

8.การน าความรู้หลังท ากิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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ภาพถ่ายชิน้งานกลุม่ 

 

9.ชิ้นงานที่เกิดขึ้นหลังจากท ากิจกรรม (ให้นิสิตถ่ายภาพชิ้นงานกลุ่มและน ามาใส่
ประกอบ) 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………
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ภาคผนวก จ 

ภาพประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ 
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แนะน ารายวิชา SS412 

 

 

การท ากิจกรรมเพือ่น าเข้าสู่บทเรียน 

  



  285 

การบรรยายเพือ่น าเข้าสู่การท ากิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท ากิจกรรมประกอบหน่วยการเรียนรู้ 
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การน าเสนอผลงานนิสิต การวิพากยภ์าพยนตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอภปิรายแลกเปล่ียนความรู้ 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลงานนิสิต 
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ผลงานนิสิต 
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ผลงานนิสิต 
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ผลงานนิสิต 
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ผลงานนิสิต 
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ผลงานนิสิต 
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ผลงานนิสิต 
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ผลงานนิสิต 
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ผลงานนิสิต 
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ผลงานนิสิต 
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ภาคผนวก ช 

ตวัอย่างแบบบันทกึการสะทอ้นผลหลังการท ากจิกรรมการเรียนรู้ 
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ตวัอย่างแบบบันทกึการสะทอ้นผลหลังการท ากจิกรรมการเรียนรู้ 
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ตวัอย่างแบบบันทกึการสะทอ้นผลหลังการท ากจิกรรมการเรียนรู้ 
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ตวัอย่างแบบบันทกึการสะทอ้นผลหลังการท ากจิกรรมการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ซ 

หนังสือแจ้งผลการพจิารณา  
คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพจิารณาโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์
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หนังสือแจ้งผลการพจิารณา  
คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพจิารณาโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล พิมพต์ะวนั จนัทนั 
วัน เดอืน ปี เกิด 10 ธนัวาคม 2535 
สถานทีเ่กิด จงัหวดันครราชสีมา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557 ครุศาสตรบณัฑิต   

                 สาขาการศกึษานอกระบบโรงเรยีนคูส่งัคมศกึษา   
                 จาก จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2560 ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการสอนสงัคมศกึษา                   
                 จาก จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2564 ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต การวิจยัและพฒันาหลกัสตูร  
                 จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 156 ม.12 ต.บา้นพรา้ว อ.บา้นนา จ.นครนายก 26110   
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