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การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล  ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาตอนตน้ 2) พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทลัส าหรบันกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ และ 3) ศกึษาผลการใชรู้ปแบบฯ โดยมีกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 30 คน ไดม้าดว้ยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ใชร้ะยะเวลาเรยีน 6 สปัดาห ์เครือ่งมือวิจยั 
ไดแ้ก่ 1) หลกัสตูรการจดัการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทลั  2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 3) แบบประเมินตนเองเพื่อวดัระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลั และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อ
การเรยีนการสอน สถิติในการวิเคราะหผ์ลการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า 
ในระยะที่ 1 คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มี 5 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ (1) ดา้น
ความปลอดภัยตนเองและระบบคอมพิวเตอร์ (2) ด้านการสื่อสารเพื่อท างานร่วมกันและการสรา้งความสัมพันธ์ที่
เหมาะสม (3) ดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศ (4) ดา้นการรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ข่มขู่ และคกุคามออนไลน ์
และ (5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีจรยิธรรม ระยะที่ 2 พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนฯ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 
คือ (1) บทบาทผูเ้รียนและผูส้อน (2) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู  ้(3) เทคโนโลยีโมบายเลิรน์นิง และ (4) การประเมินผล 
โดยมี 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ (1) การศึกษาเนือ้หานอกชัน้เรยีน (2) การเตรียมความพรอ้มเขา้สู่การท ากิจกรรมในชัน้เรยีน (3) 
กิจกรรมสรา้งการรบัรู ้(4) การส ารวจปัญหา (5) ก าหนดปัญหา (6) การระดมความคิด และ (7) การน าเสนอวิธีการแกไ้ข
ปัญหา ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนฯ มีคุณภาพในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย = 4.32, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 
0.55) และ ระยะที่ 3 ผลการใชรู้ปแบบฯ พบว่า ผูเ้รยีนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนหลงัเรยีนมากกวา่ก่อนเรยีนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และ ผลการประเมินเพื่อวัดระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล  พบว่าอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย = 4.39, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.26) และ มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.48, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.22) 
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The objectives of this study are as follows: (1) to study digital citizenship characteristics 

among secondary school students; (2) to develop flipped classroom learning with the mobile learning model 
to promote digital citizenship for secondary school students; and (3) to assess the quality of the developed 
flipped classroom with mobile learning model to promote digital citizenship. The trial run on quality 
assessment was conducted with 30 secondary school students for six months and used the purposive 
sampling technique. The research instruments were comprised of the following: (1) digital citizenship online 
lessons; (2) learning achievement tests; (3) self-assessment to measure digital citizenship; and (4) 
satisfaction questionnaires. The data were analyzed using means, percentage, and standard deviation. The 
findings of the research were as follows: in terms of the development of flipped classrooms with the mobile 
learning model to promote digital citizenship among secondary school students. In the first phase, the digital 
citizenship characteristics among secondary school students had five characteristics: (1) to use digital 
technology for safety; (2) to use digital technology for communication and collaboration; (3) to use of digital 
technology for beneficial reasons; (4) to deal with bullying and online threats; and (5) to use of digital 
technology for ethical purposes. In the second phase, the instructional of the flipped classroom with mobile 
learning model for promote digital citizenship had four elements: (1) to study the the roles of students and 
teachers; (2) to study the environment; (3) mobile learning technology; and (4) assessment. The instructional 
model had seven steps: (1) out of class lectures; (2) warming up before study; (3) learning activities; (4) 
exploring problems; (5) defining problems; (6) brainstorming ideas; and (7) presenting solutions. The experts 
reviewed and rated instructional model quality with the highest rating. In the third phase, the results of the 
flipped classroom with mobile learning model to promote digital citizenship found the following: (1) student 
learning achievement was higher on the post-test score than the pretest score with a 0.05 level of 
significance; (2) the result of digital citizenship was at the highest indicated level; and (3) the satisfaction of 
the teachers and students toward the instructional model was at the highest indicated level. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
ปัจจุบันสังคมโลกได้มีการพัฒนารอบด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเขา้มามีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาขีดความสามารถของประเทศและ
เป็นกลไกส าคญัในการเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตของคน สง่ผลตอ่การพฒันาในทกุๆ ดา้นไม่ว่า
จะเป็นเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา และนโยบายการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 
ก่อใหเ้กิดการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยสามารถสรา้งสรรคแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดจิิทลัอยา่ง
เต็มศักยภาพด้วยการพัฒนาโครงสรา้งพื ้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ เพื่อขับเคลื่อน  
การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน การพฒันาดงักล่าว
ส่งผลใหค้นท่ีอยู่ในยคุนีต้ระหนกัและเล็งเห็นถึงความส าคญัในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนัอย่างแพรห่ลายและหลากหลายรูปแบบ โดยสงัเกต 
ไดจ้ากผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตทั่วโลกท่ีมีมากกว่า 3.2 พันลา้นคน คิดเป็น 41 เปอรเ์ซ็นตข์องประชากร 
ทั่ วโลกทั้งหมด 7.2 พันล้านคน และจากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอรเ์น็ต 
ในประเทศไทย ปี 2560 พบว่า มีผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตจ านวนกว่า 30 ลา้นคน คิดเป็นสดัส่วนประมาณ 
2 ใน 4 ของประชากร ค่าเฉลี่ยของการใชอ้ินเทอรเ์น็ตต่อสัปดาห์ 44.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 
ใชเ้วลาโดยประมาณ 6.30 ชั่วโมงต่อวนั และมีอตัราการขยายตวัของจ านวนผูใ้ชส้งูขึน้ (กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2560) 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบนัส่งผลท าใหเ้กิดสงัคมในรูปแบบ
ใหม่ท่ีเรียกว่าเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ซึ่งถูกใชเ้ป็นแหล่งพบปะติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนหรือ  
คนรูจ้กั หรอืแมแ้ตใ่ชเ้ป็นพืน้ท่ีสาธารณะในการแบง่ปันขอ้มลูและสามารถท ากิจกรรมตา่งๆ ทัง้เพื่อ
การศึกษา เพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจ เพื่อช่วยเหลือสงัคม และความบันเทิงร่วมกัน (กระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2560; ระวิ แกว้สกุใส, 2556) แตก่ารใชอ้ินเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนัน้ ผูร้บั-สง่สาร สามารถปิดบงัตวัตนท่ีแทจ้รงิได ้การสืบยอ้นรอยเพื่อหา
ตัวผู้กระท าความผิดอาจท าไดย้าก ท าให้เกิดพฤติกรรมการต่อว่าด่าทอ กล่าวหา กลั่นแกลง้ 
กระทั่งน าภาพหรอืเรื่องส่วนตวัของบคุคลอ่ืนมาเผยแพรจ่นน ามาซึ่งความเสียหายต่อช่ือเสียงและ
เกียรติยศ โดยไม่ตอ้งเกรงว่าตนจะถูกจับได ้ซึ่งจากรายงานการกระท าผิดในพระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร ์2550 ในประเทศไทยตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 2550 ถึงเดือน ธันวาคม 2554 พบว่า 
มีคดีความท่ีศาลชั้นตน้พิพากษาตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอรแ์ลว้ ทั้งสิน้ 325 คดี และในปี 2558 
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พบวา่ มีการรอ้งทกุขแ์จง้ความตอ่เจา้หนา้ท่ีกลุม่งานกองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิด
เก่ียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยจ าแนกตามประเภทเนือ้หาความผิด คือ หมิ่นประมาท 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์หมิ่นประมาทพระมหากษัตรยิ ์พระราชินี และรชัทายาท ฉอ้โกง ลามก 
ขายโปรแกรม ความมั่นคงอ่ืนๆ จ านวน 2,795 คดี รวมมูลค่าความเสียหายจากการกระท า
ความผิดท่ีเกินขึน้ มากกว่า 200 ลา้นบาท และเจา้หนา้ท่ียงัไดท้  าการปิดกัน้เว็บไซตผ์ิดกฎหมาย
เก่ียวกับการหมิ่นสถาบนัเบือ้งสูง และเว็บไซตส์ื่อลามกอีกกว่า 10,343 เว็บ จากขอ้มูลดงักล่าว
แสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของการเพิ่มจ านวนการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ในทกุๆ ปี 
อนัจะน ามาซึ่งการสญูเสียมากมายมหาศาล (ส  านกังานต ารวจแห่งชาติ, 2558) เด็กเยาวชนและ
วยัรุน่ อาย ุ9 - 18 ปี เป็นกลุม่ท่ีใชร้ะยะเวลาท่องโลกอินเทอรเ์น็ตจ านวนมากและเป็นกลุ่มอายท่ีุมี
ความเสี่ยงท่ีจะไดร้บัผลกระทบจากภัยคุกคามออนไลน ์อาชญากรรมไซเบอร ์หรือการกระท า
ความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเสียเอง ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ทราบว่า
ตนเองก าลงักระท าความผิด หรอืเพิกเฉยเน่ืองจากเห็นวา่ทางภาครฐัไมเ่อาจรงิในการจบักมุ คิดว่า
การกระท าของตนหรือองคก์รไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งการกระท าดงักล่าวลว้นแลว้สามารถด าเนินคดี
ตามพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ไดท้ั้งสิน้ (คณะกรรมาธิการ
การทหารวฒุิสภา, 2555)  

การเตรียมพรอ้มรบัมือกับความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการการสื่อสาร  
อันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษยใ์นรูปแบบใหม่ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และควรเร่งสรา้ง
ความตระหนกัและจิตส านึกของคนไทยใหใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตา่งๆ อย่างสรา้งสรรค ์เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่การพฒันาประเทศ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2554; ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2557) ดงันัน้ การจดัการศึกษาใหแ้ก่เยาวชน
และวยัรุน่เพื่อส่งเสรมิและใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการป้องกอ้นความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้จึงเป็นเรื่องท่ีทุก
ภาคส่วนควรให้ความส าคัญ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาท่ีเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
อย่างปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ความรูเ้ก่ียวกบัหลกัการรกัษาความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั
ในยคุท่ีเครือข่ายสงัคมออนไลน ์รวมทัง้กฎหมายคอมพิวเตอรท่ี์ควรรู ้ ทัง้นีมี้เป้าหมายส าคญัเพื่อ
สง่เสรมิใหเ้ด็กเยาวชน สามารถใชอ้ินเทอรเ์น็ตอย่างรูเ้ท่าทนั ปลอดภยั และไม่กระท าผิดกฎหมาย
คอมพิวเตอรอ์ยา่งรูเ้ท่าไม่ถึงการณม์ุง่สูก่ารเป็นพลเมืองดจิิทลั (Digital citizen) อยา่งสมบรูณแ์บบ 
(Mike Ribble, 2004; วสนัต ์ลิ่วลมไพศาลและคณะ, 2556) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาตวัอย่าง
ของการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลัของประเทศสหรฐัอเมริกาท่ีมุ่งสรา้งความปลอดภยัจาก
ภยัคกุคามจากการใชอ้ินเทอรเ์น็ต ส าหรบัเยาวชน อาย ุ6 - 18 ปี ดว้ยการเรยีนการสอนใหเ้ยาวชน
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มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล ดว้ยกลยุทธ์การออกแบบการจัดการศึกษาเพื่อให้ความรูเ้ก่ียวกับ  
การเป็นพลเมืองดิจิทัลในโรงเรียน เผยแพร่หลักสูตรความเป็นพลเมืองดิจิทัลขั้นพืน้ฐานไปยัง  
ทกุโรงเรียน ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูพ้ืน้ฐานของความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบัครู ใหค้วามรู ้
เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั และจรยิธรรม ผูป้กครอง (Common Sense Media, web) 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดวิธีการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลดว้ย 
การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนแบบดัง้เดมิ ไม่สามารถครอบคลมุการเรยีนรูค้วามเป็นพลเมืองดจิิทลั
ของนักเรียนได้ทั้งหมด การบูรณาการแนวคิดวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
classroom) จึงเป็นแนวทางหนึ่งส  าหรบัการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล กล่าวคือ ให้ผู้เรียนไดเ้รียนดว้ยสื่อการเรียนการสอนก่อนล่วงหน้าหรือให้ผู้เรียนน าสื่อ 
การเรียนการสอนกลบัไปเรียนท่ีบา้นเพื่อท าความเขา้ใจ แลว้น าการบา้นมาท าหรือรว่มกิจกรรม
อภิปรายท่ีโรงเรียน อีกทั้ง แนวคิดวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom)  
ยงัเป็นแนวคิดท่ีเนน้ใหน้ักเรียนไดป้ฏิบตัิและเรียนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้ นักเรียนไดร้บัการพฒันา  
ใหมี้คณุภาพ และมีความสขุในการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ และการเรยีนรูด้งักล่าวไม่จ าเป็นตอ้งจ ากัด
เฉพาะในหอ้งเรยีนตามเวลาท่ีครูก าหนด นกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดท้กุแห่ง ทกุเวลาทัง้ในหอ้งเรยีน
และนอกหอ้งเรียนตามความพรอ้ม ความสามารถของนักเรียน (Bergmann, J. and A. Sams, 
2012) ครูจะเปลี่ยนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกเป็นท่ีปรกึษา ชีแ้นะ ช่วยเหลือ 
ใชค้  าถามเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดวิเคราะหแ์ละสืบคน้ขอ้มูลดว้ยตนเอง สนบัสนุนเรียนรูเ้ป็นทีม
หรือจากกลุ่มเพื่อนมากขึน้ ซึ่งการเรียนรูล้กัษณะนีท้  าใหน้ักเรียนไดเ้รียนรูอ้ย่างมีความสุขอย่าง
แทจ้รงิ (Woolf, 2010)  

พฤติกรรมการเรียนของผูเ้รียนในปัจจุบนัท่ีไดเ้ติบโตขึน้มากบัเทคโนโลยี พวกเขาไดถู้ก
ปลูกฝังวฒันธรรมการใชง้านเทคโนโลยีเขา้ไปในชีวิตประจ าวนั ส่งผลใหผู้เ้รียนไดป้รบัตวัโดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการเรียนรูข้องตนเอง (Smaldino Lowther and Russell, 
2012) ดงันัน้ เพื่อใหก้ารเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลัสอดคลอ้งกบัชีวิตความ
เป็นอยูแ่ละการใชชี้วิตในอนาคต การเรยีนการสอนควรจึงตอ้งใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูผ้า่นอปุกรณก์าร
เรียนการสอนท่ีเนน้ความสามารถพกพาบทเรียนไปทุกท่ี สามารถทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา 
โดยผสมผสานของเทคโนโลยีใหเ้ป็นเครื่องมือท่ีสามารถใชฟั้งหรือดูภาพของบทเรียนจากการ 
ส่งบทเรียนไปยงัอินเตอรเ์น็ตของผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถถ่ายโอนบทเรียนท่ีส่งมาและสามารถถ่าย
โอนบทเรียนต่อไปยังเครื่องมือถือไดโ้ดยอัตโนมัตินอกห้องเรียน หรือท่ีเรียกว่าโมบายเลิรน์นิง 
(Mobile Learning) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบพกพาท่ีสามารถช่วยเอือ้ประโยชนใ์นการสรา้งโอกาส
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ทางการเรียนรูไ้ม่ว่าผูเ้รียนจะอยู่ในสถานท่ีหรือสภาพการณ์ไหน โดยเป็นเทคโนโลยีแบบไรส้าย 
และเทคโนโลยีแบบเครือข่ายสามารถช่วยอ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมการเรียน  
การสอนเพื่อผลในการยกระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั (Schofield, 2011; Spencer, 2012) 

ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจศกึษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ในบริบทของเยาวชนไทยควรประกอบไปดว้ยอะไร และรูปแบบ 
การเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ควรมีองคป์ระกอบและขัน้ตอนอย่างไร และน ารูปแบบ 
การเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงไปใชใ้นการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดอ้ย่างไร ทั้งนีผ้ลการวิจัยจะน าไปสู่ความเป็น
พลเมืองดิจิทลัท่ีมีบรรทดัฐานของพฤติกรรมความรบัผิดชอบเรื่องการใชเ้ทคโนโลยีการท่ีเหมาะสม 
เขา้ใจความซบัซอ้นในปัญหาการละเมิดความผิดในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั มีความรบัผิดชอบต่อ
การกระท าของตัวเองเม่ือเขา้ไปอยู่ในโลกดิจิทัลผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ อย่างปลอดภัย  
มีจรยิธรรม ภายใตก้ฎหมาย เพื่อขบัเคลื่อนเครือข่ายสงัคมออนไลนไ์ปในทางท่ีเหมาะสม อย่างมี
ประสิทธิภาพและเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
ยคุศตวรรษท่ี 21 อยา่งมีความสขุตอ่ไปในอนาคต 

ค าถามการวิจัย 
1. คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ควรประกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 
2 รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสรมิความ

เป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ควรมีองคป์ระกอบและขัน้ตอนอยา่งไร 
3. การน ารูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลริน์นิง ไปใชใ้นการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ จะช่วยส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ หรอืไม่ อยา่งไร 

ความมุ่งหมายในการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน้ 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิรน์นิ ง 

เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 



  5 

3. เพื่อศกึษาผลการใชรู้ปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง 
เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ความส าคัญในการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร ์นนิ ง  

เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากการ
ด าเนินการวิจยัเสรจ็แลว้จะท าใหไ้ด ้ทราบถึงคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ไดรู้ปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง  
เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  และ ทราบถึงผลการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบาย เลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  ซึ่งประโยชนใ์นการวิจัยครัง้นี ้จะท าให้
ครูผู้สอนสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับดา้นนี้ไปจัดกิจกรรมประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดจิทลัได ้

ขอบเขตการวิจัย 
1. การศกึษาในครัง้นีผู้ว้ิจยัศกึษาถึงรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใช้

โมบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  
โดยแบง่ขอบเขตเฉพาะเนือ้หาประกอบดว้ย 

1.1 คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
1.2 การเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลริน์นิง 
1.3 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง  

เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
2. มุ่งศึกษาถึงสาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้น

โดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ซึง่ประกอบดว้ยอคป์ระกอบหลกั 5 ประการ 

2.1 บทบาทผูเ้รยีนและผูส้อน 
2.2 สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้
2.3 เทคโนโลยีโมบายเลริน์นิง 
2.4 กระบวนการสอน 7 ขัน้ตอน 
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2.5 การประเมินผล 
3. แหลง่ขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้แบอ่อกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

3.1 ขั้นตอนการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

3.2 ขัน้ตอนการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอน 
3.3 ขัน้ตอนการศกึษาผลการใชรู้ปแบบการเรยีนการสอน 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
3.1 ผูใ้หข้อ้มลูส าหรบัการศกึษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีน

ชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพัฒนาพลเมืองดิจิทัล ซึ่งมี
คณุสมบตัิดงันี ้คือ ท่ีส  าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก ดา้นการศึกษา ดา้นมนุษยศาสตร ์ดา้น
สงัคมศาสตร ์หรือ มีความรู ้ความเช่ียวชาญและประสบการณด์า้นการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัในระดบัสถานศึกษา จ านวน 7 คน และ กลุ่มครูผูส้อนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีส าเรจ็
การศกึษาไม่ต  ่ากว่าระดบัปรญิญาโท ดา้นการศกึษา ดา้นมนษุยศาสตร ์ดา้นสงัคมศาสตร ์รายวิชา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลั หรือ รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคมศึกษา จ านวน 2 
คน รวมเป็นจ านวน 9 คน ซึ่งเป็นใหก้ารสมัภาษณ์เก็บขอ้มูลและพิจารณาความเหมาะสมของ
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

3.2 ผูใ้หข้อ้มลูส าหรบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใช้
โมบายเลิรน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในการ
วิจัยครัง้นี ้คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี ้คือ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ
การศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาเอก มีประสบการในการสอน 
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเก่ียวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ระดับปริญญาโทท่ีมี
ประสบการณใ์นการสอนในสถาบนัอดุมศกึษาหรอืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 
8 คน เป็นผูพ้ิจารณารูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อสง่เสรมิ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

3.3 ขัน้ตอนการศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใช ้
โมบายเลริน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

3.3.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนพรรณา 
วฒุาจารย ์ท่ีเรยีนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 และยงัไม่เคย
เขา้รบัการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลัมาก่อน จ านวน 243 คน 
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3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนพรรณา 
วฒุาจารย ์ท่ีเรยีนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 30 คน 
ไดม้าดว้ยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตวัอย่างมีความพรอ้ม
ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกบัการเรียนรูด้ว้ยโมบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

4. ตวัแปรท่ีศกึษา 
4.1 ตัวแปรอิสระ - การรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใชโ้มบาย 

เลริน์นิง 
4.2 ตวัแปรตาม - ความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ความเป็นพลเมืองดิจิทลั (Digital citizenship) หมายถึง ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

สม ่าเสมอ มีความตระหนกัถึงความปลอดภยั สามารถในการสง่รบัสารอย่างมีมารยาท เขา้ใจและ
เคารพต่อกฎระเบียบและกฎหมาย มีจรยิธรรมและไม่กระท าการใดท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น 

2. คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั หมายถึง สิ่งท่ีบ่งบอกถึงคณุลกัษณะประจ าตวั
ของพลเมืองดิจิทัล ประกอบไป 5 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ ดา้นการรกัษาความปลอดภัยตนเองและ
ระบบคอมพิวเตอร  ์ดา้นการสื่อสารเพื่อท างานร่วมกันและการสรา้งความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม  
ดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นการรบัมือกับการกลั่นแกลง้ ข่มขู่ และคุกคาม
ออนไลน ์และดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีจรยิธรรม 

3. หอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) หมายถึง กระบวนการเรียนการสอน หรือ
กิจกรรมระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนท่ีไดถู้กวางแผนเตรียมการสอนล่วงหน้าของผูส้อน โดยการ
เปลี่ยนวิธีการสอนแบบบรรยายหนา้หอ้งเรียน มาเป็นการบรรยายในรูปแบบสื่อดิจิตอล ดว้ยการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือบนัทึกการสอนในรูปแบบสื่อดิจิทัลไวล้่วงหนา้ ผูเ้รียนสามารถ
บนัทึกสื่อการเรียนการสอนเก็บไวใ้นอปุกรณ์เคลื่อนท่ีส่วนบุคคลของตนเองเพื่อทบทวนท าความ
เขา้ใจไวล้่วงหนา้จากท่ีบา้นตนเอง ส่วนการใชเ้วลาเรียนในหอ้งเรียนจะเป็นกระบวนการเรียนรู ้
แบบร่วมมือ โดยผูเ้รียนน าสิ่งท่ีไดศ้ึกษามาจากท่ีบา้น หรือนอกหอ้งเรียนมาแบ่งปันความรูแ้ละ
ประสบการณร์ว่มกนักบัเพื่อนในหอ้งเรยีน โดยอาจใชว้ิธีการเรยีนดว้ยการสนทนาและการอภิปราย
ภายในกลุม่ของตนเองโดยมีผูส้อนเป็นผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือชีแ้นะ 
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4. โมบายเลิรน์นิง (Mobile Learning) หมายถึง การเรียนการสอนท่ีใชเ้ครื่องมือ ไดแ้ก่
สมารท์โฟน (Smart phones) คอมพิวเตอรแ์บบพกพา แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC) เพื่อน าส่ง
บทเรียน และแหล่งสนบัสนุนการเรียนรู ้อ  านวยความสะดวก โดยอาศยัประสิทธิภาพการท างาน
ของอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในการเล่น สื่อต่างๆ ความอเนกประสงค์ ความคล่องตัวและ
ความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ช่วยในการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม 
การเรียนรูต้่างๆ ผ่านการเช่ือมโยงของเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู ้
ของผูเ้รยีน 

5. รูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสรมิความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ หมายถึง  แบบแผนการออกแบบ 
การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการเช่ือมโยงสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่าง
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง ท่ีมีผลตอ่
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ไดแ้ก่ เนือ้หาความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล วตัถุประสงคก์ารเรียนรู ้กลยุทธก์ารเรียนการสอน บทบาทของครูผูส้อนและ
บทบาทของผูเ้รยีน กิจกรรมการเรยีนการสอน ระยะเวลาในการจดัการเรยีนรู ้สื่อการจดัการเรยีนรู ้
หรอืทรพัยากรการจดัการเรยีนรู ้สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้และเครือ่งมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
           ตวัแปรต้น   ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กอบแนวคดิการวจิยั 

ห้องเรียนกลบัด้าน 
การวางแผนกจิกรรมและจดัสรร
เวลาการเรยีนรูท้ ัง้ในหอ้งเรยีน
และนอกหอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม 
1. การเรยีนก่อนเขา้หอ้งเรยีน  
2. การเรยีนในหอ้งเรยีน 
3. หลงัจากการเรยีน 

โมบายเลิรน์น่ิง 
การพฒันาโมบายเลริน์นิ่ง 
เพือ่การเรยีนการสอน 
1. วเิคราะหเ์น้ือหา 
2. วเิคราะหว์ตัถุประสงค ์
3. วเิคราะหก์ารน าเสนอ 
4. การเลอืกใชส้ือ่ 
5. ประเมนิผลการเรยีน 
6. ประเมนิประสทิธภิาพสือ่ 

การใช้รปูแบบการเรียน 
การสอนห้องเรียน 

กลบัด้านโดยใช้โมบาย
เลิรน์น่ิง เพ่ือส่งเสริม
ความเป็นพลเมือง

ดิจิทลั ส าหรบันักเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 

- ความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั 
- ความพึงพอใจ 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อพัฒนา
รูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน าเสนอหวัขอ้ ตอ่ไปนี ้

1. พลเมืองดจิิทลั 
1.1 ศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพลเมืองดจิิทลั 
1.2 ความหมายของค าวา่พลเมืองดิจิทลั 
1.3 ความส าคญัและการตอบสนองตอ่การพฒันาพลเมืองดจิิทลั 
1.4 กลยทุธก์ารจดัการเรยีนการสอนใหเ้ยาวชนเป็นพลเมืองดจิิทลั 
1.5 คณุลกัษณะความความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
1.6 การเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
1.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. รูปแบบการเรยีนการสอน 
2.1 ความหมายของรูปแบบการสอน 
2.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรยีนการสอน 
2.3 ลกัษณะส าคญัของรูปแบบการสอน 
2.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. หอ้งเรยีนกลบัดา้น 
3.1 ความหมายของหอ้งเรยีนกลบัดา้น 
3.2 ลกัษณะของหอ้งเรยีนกลบัดา้น 
3.2 การออกแบบการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น 
3.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. โมบายเลริน์นิง 
4.1 ความหมายการจดัการเรยีนรูโ้ดยโมบายเลริน์นิง 
4.2 คณุลกัษณะการเรยีนรูโ้ดยโมบายเลริน์นิง 
4.3 องคป์ระกอบระบบการใชง้านของโมบายเลริน์นิง 
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4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยมีรายละเอียดในแตล่ะขอ้ ดงันี ้

1. พลเมืองดจิทิลั 
การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพเป็นคณุลกัษณะเบือ้งตน้ของ

การเป็นพลเมืองดิจิทลั นอกจากนีย้งัตอ้งมีทกัษะและความรูท่ี้หลากหลายในการใชอ้ินเทอรเ์น็ต
ผ่านอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น โซเชียลเนตเวิรก์ (Facebook, Twitter, 
Instagram, Line) และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสรู์ปแบบใหม่  (แท็บเล็ต และมือถือสมารท์โฟน) 
เป็นต้น อย่างไรก็ตามมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าทักษะการใช้อินเทอรเ์นตและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อประโยชนใ์นการด ารงชีวิตประจ าวนัไม่เพียงพอต่อคุณลกัษณะของการเป็นพลเมืองดิจิทัล  
ท่ีสมบูรณ์ หากแต่บุคคลผูน้ั้นจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยีดังกล่าว ในทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
บคุคลอ่ืนและสงัคม เช่น การเคารพสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ่ื้นตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสื่อสาร
กับภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีและถูกต้อง (Benjamin 
Herold, 2016) 

1.1 ศัพทท์ีเ่กีย่วข้องกับพลเมืองดจิทิลั 
1) ภาษาไทย: พลเมืองดจิิทลั พลเมืองเครอืข่าย พลเมืองเน็ต 

พลเมืองดจิิทลั มาจาก 'Citizen' (พลเมือง) และ 'Digital' (ดิจิทลั) 

พลเมืองเครอืข่าย มาจาก 'Citizen' (พลเมือง) และ 'Network' (เครอืข่าย)  
พลเมืองเน็ต มาจาก 'Citizen' (พลเมือง) และ 'Internet' (เครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต)  

2) ภาษาองักฤษ: Digital citizen, Netizen, Cybercitizens  
Digital citizen มาจาก 'Digital' (ดิจิทลั) และ 'Citizen' (พลเมือง)  
Netizen มาจาก 'Internet' (เครอืข่าย) และ 'Citizen' (พลเมือง)  
Cybercitizens ม าจาก  'Cyber' (เค รือ ข่ ายอิ น เต อ ร์เน็ ต ) แล ะ  'Citizen' 

(พลเมือง)  
1.2 ความหมายของค าว่าพลเมืองดจิทิลั 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่วนบุคคลเป็นรากฐานของการแข่งขัน 
ท่ีส  าคญัไปไม่นอ้ยกว่าภาษาองักฤษ โดยเทคโนโลยีดิจิทลัท าใหก้ารด าเนินชีวิตมีการเช่ือมต่อกับ
ข้อมูลสารสนเทศทั่ วโลกอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย อย่างไรถ้าหากเยาวชนไม่ทราบถึง
ผลกระทบจากการใชแ้ละแนวทางการปฏิบตัิท่ีเหมาะสม อาจเกิดร่องรอยจากการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัลท่ีสรา้งผลกระทบทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ความปลอดภัย จริยธรรม การกลั่นแกลง้
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ออนไลน ์และการมีส่วนร่วมในสังคมออนไลน์จึงเป็นเรื่องท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง  จากการศึกษา
คน้ควา้พบว่า การใหน้ิยามความหมายของค าว่าพลเมืองดิจิทลัมีใจความส าคญัหลกั 3 ประเด็น 
คือ ความเคารพ (respect) การศึกษา (education) และ การป้องกนั (protection) ซึ่งสรุปมาจาก
การเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกบันิยาม ค าจ ากดัความ จากนกัการศกึษาหลายท่านดงัตอ่ไปนี ้

Mike S. Ribble, Gerald Bailey. (2004) กลา่ววา่ พลเมืองดจิิทลั คือ บรรทดัฐานของ
พฤตกิรรมเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี 

Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert,and Ramona S. McNeal. (2008) 
พลเมืองดิจิทัล (Digital citizen) คือ การมีบรรทัดฐานของพฤติกรรมความรบัผิดชอบเรื่องการใช้
เทคโนโลยีการท่ีเหมาะสม เขา้ใจความซบัซอ้นในปัญหา การละเมิดความผิดในการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั 

Karen Mossberger. (2009) พลเมืองดิจิทัล (Digital citizen) คือ ผูใ้ช้อินเทอรเ์น็ต
เพื่อเขา้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของกลุ่มสงัคม เพื่อการมีส่วนร่วมในสงัคม การเมืองของรฐั 
ซึ่งจะตอ้งมีทักษะ ความรู ้และการใช ้เขา้ถึง อินเตอรเ์น็ต ผ่านคอมพิวเตอร ์โทรศพัทมื์อถือและ
อปุกรณพ์กพาท่ีสามารถเช่ือตอ่อินเตอรเ์น็ตได ้

Mike S. Ribble (2011) พลเมืองดิจิทัล หมายถึง การใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
และมีความรบัผิดชอบ เพื่อการด าเนินกิจกรรมการท างานรว่มกนักบัผูอ่ื้นเพื่อการสรา้งสรรคส์งัคม 

Donna Young (2015) ความหมายของความ เป็นพลเมืองดิ จิทัล  หมายถึ ง 
การด าเนินการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอยา่งเขา้ใจในความปลอดภยัตอ่ตนเองในการมีสว่นรว่มในสงัคม
ออนไลนอ์ย่างเหมาะสม โดยนกัเรียนจะตอ้งเขา้ใจในความปลอดภยัจากการใชอ้ินเทอรเ์น็ต การ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ กฎเกณฑก์ารใชอ้ยา่งเหมาะสม เขา้ใจระเบียบ กฎหมาย ความเป็นสว่นตวั 
กฎหมายลขิสทิธ์ิ 

Lisa M Jones and Kimberly J Mitchell. (2015) ให้ เหตุผลว่า  พล เมื องดิ จิทัล
แตกต่างจากการรูเ้ท่าทนัดิจิทลั คือ พลเมืองดิจิทลัมุ่งเนน้การใชท้รพัยากรอินเทอรเ์น็ตดว้ยการมี
พฤตกิรรมความเคารพของนกัเรยีน 

Sevki IsIKLI. (2015) กล่าวว่า พลเมืองดิจิทลัเป็นปรากฏการณท์างเทคโนโลยีสงัคม
วิทยา และพลเมืองดิจิทลัมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง คือ การมีทกัษะความเขา้ใจอารมณข์อง
ตนเอง 

Common Sense Media (2015) ไดใ้หค้  านิยามเก่ียวกับการเป็นพลเมืองดิจิทัล คือ 
การท่ีเยาวชนเป็นผูรู้เ้ท่าทนัดิจิทลัและรูเ้ท่าทนัสื่อ ซึ่งเป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานส าคญัของการเป็น
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พลเมืองดิจิทลั โดยการรูเ้ท่าทนัดิจิทลัและการรูเ้ท่าทนัสื่อนัน้มีหลกัการท่ีคลา้ยกนั  คือ การเขา้ถึง
ขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห ์เปรียบเทียบและประเมินขอ้มูลได ้สามารถสรา้งสรรค์
ขอ้มลูจากขอ้มลูเดิมท่ีไดม้าและสรา้งสรรคเ์ป็นองคค์วามรูใ้หม่ และสามารถโตต้อบ สะทอ้นและ
เผยแพร่ แบ่งปันขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใตก้ารมีความรบัผิดชอบในการใชอ้ินเทอรเ์น็ต 
ผ่านอุปกรณ์ท่ีสามารถเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต อย่างมีวิจารณญาณภายใตก้รอบของจริยธรรมและ 
ไม่สง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผูอ่ื้น 

UNESCO (2016) พลเมืองดิจิทัล หมายถึง ผู้ใช้เครื่องมือดิจิทัลท่ีสามารถเข้าถึง 
คน้หา และสรา้งขอ้มลูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนรว่มกบัผูใ้ชร้ายอ่ืน มีลกัษณะท่ีใชง้านอย่างมี
จรยิธรรมและน าทางสู่สภาพแวดลอ้มออนไลน์ท่ีปลอดภยัและมีความรบัผิดชอบในขณะเดียวกัน 
ก็ควรตระหนกัเก่ียวกบัการใชส้ทิธิของตวัเองไม่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่ผูอ่ื้น 

International Society for Technology in Education: ISTE ( 2016)  ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของค าว่าความพลเมืองดิจิทัลในมาตรฐานการเรียนรูส้  าหรบันักเรียน (The iste 
standards for students) หมายถึง นกัเรยีนเป็นผูต้ระหนกัถึงสทิธิความรบัผิดชอบ โอกาสในการใช้
ชีวิต การเรียนรูแ้ละการท างานในโลกดิจิทัลท่ีเช่ือมต่อกันไวใ้นรูปแบบท่ีปลอดภัยถูกตอ้งตาม
กฎหมายและมีจรยิธรรม 

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม (2560) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าพลเมือง
ดิ จิทัลไว้ว่า พลเมืองดิ จิทัล คือ ประชาชนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม ่ าเสมอและ 
มีประสิทธิภาพ โดยมีความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งรบัสารอย่างมี
มารยาท การเขา้ใจและเคารพต่อกฎระเบียบและกฎหมาย การใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และ
การสง่เสรมิความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี เป็นตน้ 

สรุปได้ว่า ความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้นมีใจความส าคัญท่ีนักการศึกษาทุกคน 
ไดก้ลา่วคลา้ยกนั คือ การมีปฏิสมัพนัธแ์ตล่ะบคุคลกบัอ่ืนโดยใชเ้ครือ่งมือและทรพัยากรดจิิทลั เช่น 
คอมพิวเตอรใ์นรูปแบบตา่งๆ โดยใชอ้ินเทอรเ์น็ตเป็นสื่อส าหรบัการติดตอ่สื่อสารโดยใชว้ิธีการตา่งๆ 
เช่น อีเมล ์บล็อก การใช้งานดิจิทัลของพลเมืองดิจิทัลจะมีพฤติกรรมและการปฏิบัติท่ีมีความ
เหมาะสมและเชิงบวกและตามนิยามของความเป็นพลเมืองดิจิทัล  ความตระหนักในความ
รบัผิดชอบ  หรือสรุปโดยย่อ คือ ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ มีความ
ตระหนกัถึงความปลอดภยั สามารถสง่รบัสารอย่างมีมารยาท เขา้ใจและเคารพต่อกฎระเบียบและ
กฎหมาย มีจรยิธรรมและไม่สง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผูอ่ื้น 
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1.3 ความส าคัญและการตอบสนองตอ่การพัฒนาพลเมืองดจิทิลั 
ปัจจบุนัประชากรโลกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอ่สื่อสารกนัอยา่งกวา้งขวาง 

เช่น การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อการท างาน เพื่อความบนัเทิง และการมีปฏิสมัพันธ์กัน  
ผ่านทางสงัคมออนไลน ์ซึ่งคาดการว่าจ านวนผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะมีการ
เพิ่มขึน้ไปเรื่อยๆ ซึ่งบรรทัดฐาน กฎระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นท่ียอมรบัในสงัคมของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ีถกูก าหนดขึน้นัน้ ผูเ้รยีน นกัศกึษา มีความเขา้ใจในบทบาทของตวัเอง
แลว้หรือยงั ครูผูส้อนจะมีบทบาทในการช่วยใหผู้เ้รียนกลายเป็นพลเมืองดิจิทลัไดอ้ย่างไร ปัญหา  
ท่ีเยาวชนตอ้งพบเจอ มี 3 ประเด็นหลกัๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) การรบัรูก้ารกระท าของตนเอง 
เยาวชนหรือนักเรียนมักจะไม่ค  านึงถึงการแสดงความคิดเห็นและการโพส 

ของพวกเขา ซึง่หมายความว่าทกุอย่างท่ีเยาวชนไดก้ระท าอยู่ในอินเทอรเ์น็ตนัน้มีระบบจดัเก็บเป็น
ฐานขอ้มลูสามารถเรียกมาตรวจสอบไดต้ลอดเวลา เช่น 58% โพสภาพถ่ายหรือขอ้มลูส่วนตวัใน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน ์ในจ านวนเท่ากนั 58% โพสเก่ียวกบัจดุท่ีอยู่อาศยัของตนเอง49% โพสขอ้
มู ลส่ วนตั ว ใน เชิ งลบซึ่ งอ าจส่ งผลกระทบ ในอนาคต ได้  ยั งพ บตัว เลขจ าน วน  49% 
โพสข้อมูลส่วนตัวเช่น ช่ือ อายุ ท่ีอยู่ คนแปลกหน้าสามารถมองและน าข้อมูลไปใช้ได้  และ 
8% โพสหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ  

2) ขอ้มลูดิจิทลัของเยาวชนอาจถกูน ามาใชใ้นทางท่ีผิด 
ปัจจุบนัการคน้หาขอ้มูลเป็นเรื่องง่ายและเสี่ยงต่อการน าขอ้มูลส่วนตวัของ

เยาวชนไปใชใ้นทางที่ไม่เหมาะสม การคน้หาขอ้มลูสว่นตวับนอินเทอรเ์น็ตเป็นเรื่องง่าย บคุคลท่ีไม่
หวงัดีต่อเยาวชนสามารถน าขอ้มูลส่วนตวัไปใชใ้นทางท่ีผิด เช่น การใช้ขอ้มูลเพื่อการทุจริตทาง
การเงิน การโจรกรรมขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ต การคกุคามทางอินเทอรเ์น็ต 

3) ผลกระทบในทางกฎหมาย 
การโพสขอ้ความหรือการกระท าใดๆ บนอินเทอรเ์น็ต เม่ือโพสเสร็จแลว้การ

โพสนัน้จะอยู่นอกเหนือการควบคมุของผูโ้พส เช่น การโพสขอ้ความท่ีหมิ่นผูอ่ื้นอย่างไม่ไดต้ัง้ใจ 
ประมาท  รู ้เท่ าไม่ ถึ งการณ์  ห รือ เจตนา ซึ่ งการกระท าดังกล่าวมีผลในทางกฎหมาย 
สรา้งความเสียหายใหเ้ยาวชนและครอบครวัได ้

จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จึงไดมี้การรเิริ่มจดัตัง้หน่วยงานการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมือง ใหค้รอบคลมุทัง้
เยาวชน และประชาชนทั่วไปเก่ียวกบัการเป็นพลเมืองดิจิทลั ผ่านกลไกลสนบัสนนุท่ีทางรฐัสง่เสรมิ
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ให้ความรู ้ทั้งนี ้การตอบสนองในการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลผ่านการจัดโปรแกรม
การศกึษาเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนานาประเทศ ไดย้ดึแนวคิดเก่ียวกบัการสง่เสรมิ
ใหเ้ยาวชนและประชาชนมีส่วนรว่มในการพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั โดยจะตอ้งมีความรบัผิดชอบ 
การปกป้องตนเองจากภยัคกุคามออนไลน ์การมีจริยธรรมและพฤติกรรมท่ีเหมาะสมจากการใช้
อินเทอรเ์น็ต การใชอ้ินเทอรเ์น็ตอย่างระมดัระวงั (Digital Footprint) การใชอ้ินเทอรเ์น็ต ส่งผลต่อ
ช่ือเสียง (Digital Reputation) ความเป็นพลเมืองดิจิทลั (Digital Citizenship) และการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
(Media Literacy) ลักษณะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ความรูเ้ก่ียวกับการเป็นพลเมือง
ดิจิทลั เกมสม์ลัติมีเดีย กิจกรรม ส าหรบันกัเรียน ผูป้กครอง แผนการสอน วิดีโอสนบัสนนุการเรยีน
การสอน และแหล่งขอ้มูลทางการศึกษาแบบเปิด (OER) โครงการการประชาสัมพันธ์เพื่อการ
เผยแพรต่า่งๆ เช่น 

 

ภาพประกอบ 2 โครงการ Cyber smart program ประเทศออสเตรเลีย 

ท่ีมา http://cybersmart.gov.au/ 

 

ภาพประกอบ 3 โครงการ Commonsense Media (USA) ประเทศสหรฐัอเมรกิา  

ท่ีมา https://www.commonsensemedia.org/educators/ 

https://www.commonsensemedia.org/educators/
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ภาพประกอบ 4 โครงการ Cyberwellness Programme ประเทศสิงคโปร ์

ท่ีมา http://moe.gov.sg/education/programmes/…/cyber-wellness/ 

 

ภาพประกอบ 5 โครงการ National Cyber Safety and Security Standards 

ท่ีมา http://www.ncdrc.res.in/ 

อย่างไรก็ตามองคก์ารยูเนสโก (UNESCO, 2014) ไดท้  าการส ารวจเพื่อตรวจสอบ 
การรเิริม่ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการสง่เสรมิการสรา้งความเป็นพลเมืองดจิิทลัในภมูิภาคเอเชียและ
องคก์รชัน้น าทั่วโลก พบว่า มีองคก์รกลุ่มต่างๆ ทัง้จากภาครฐั เอกชน และหน่วยงานอิสระทั่วโลก  
ใหค้วามส าคญัและมีความพยายามในการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลัโดยมีการท าวิจยัถึงการ
สรา้งแหล่งการเรียนรูอ้อนไลนเ์พื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อทัง้เยาวชนและผูป้กครอง รายงานดงักล่าว  
ถกูวิเคราะหจ์ากองคป์ระกอบส าคัญของการริเริ่มท่ีเนน้ไปในเรื่องการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี
ดิจิทลั พฤติกรรมความรบัผิดชอบ ความปลอดภยัและการปอ้งกนัตนเอง การเห็นคณุคา่และเคารพ
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น ผลจากการวิเคราะห ์พบว่า องคก์รจากภาครฐั เอกชน และหน่วยงานอิสระ
ทั่วโลกมุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลดา้นความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยง 
ท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการใชอ้ินเทอรเ์น็ต (87%) ดา้นความรบัผิดชอบและพฤติกรรมการใชด้ิจิทัล

http://www.ncdrc.res.in/
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อย่างมีจริยธรรม (74%) การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล (39%) และ การเห็นคุณค่าและเคารพ 
ความคดิเห็นของผูอ่ื้น (33%) 

สรุปไดว้่า ในแต่ละประเทศและองคก์รส่วนใหญ่มีเห็นความส าคัญและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมสรา้งความตระหนักผ่านกิจกรรมสนับสนุนหรือพัฒนาความรูแ้ละทักษะโดยการ
แทรกแซงทางการศึกษา นโยบาย จ ากัดเนือ้หาท่ีมีอันตราย รกัษาความปลอดภัย และต่อสูก้ับ
อาชญากรรมในโลกดิจิทลั ความส าคญัของการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั จึงเป็นการท าทกุ
วิถีทางเพื่อปอ้งกนัอนัตรายท่ีเกิดขึน้จากการใชอ้ินเทอรเ์น็ตอย่างไม่เหมาะสม ผิดจรยิธรรมและควร
ได้รบัการป้องกันไม่ให้ผู้เรียนหรือเยาวชนต้องเผชิญ ผู้สอนควรสอนให้นักเรียนหรือเยาวชน 
ใหต้ระหนกัถึงความปลอดภยัในการเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวั การอินเทอรเ์น็ตอย่างมีความรบัผิดชอบ 
ตระหนกัถึงผลท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการกระท า นกัเรยีนจะตอ้งมีจรยิธรรมในการใชอ้ินเทอรเ์น็ต และ
ใชอ้ินเทอรเ์น็ตในทางบวกใหเ้ป็นประโยชนแ์ละคุม้คา่ 

1.4 กลยุทธก์ารจัดการเรียนการสอนใหเ้ยาวชนเป็นพลเมืองดจิทิลั 
การเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบัเยาวชน คือการท่ีเยาวชนมีความรบัผิดชอบต่อการ

กระท าของตัวเองเม่ือเขา้ไปอยู่ในโลกดิจิทัล อินเตอรเ์น็ต ผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ อย่าง
ปลอดภัย มีจริยธรรม ภายใตก้ฎหมาย ซึ่งครูและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็น
พลเมืองดิจิทลัใหก้บัเยาวชน ซึง่เยาวชนของประเทศสหรฐัอเมรกิาไดเ้กิดและเจรญิเติบโตพรอ้มกบั
การปฏิวตัิทางเทคโนโลยีสื่อดิจิทลั ท่ีไม่เคยเป็นแบบนีม้าก่อน ท าใหก้ารใชชี้วิตของเยาวชนตอ้งไป
เปลี่ยนไปอยา่งมาก เยาวชนหนัไปใชเ้วลาในโลกดิจิทลัมากขึน้ เช่น การสนทนา การสง่ภาพ การชม
โทรทัศน ์ภาพยนตร ์และเล่นวิดีโอเกม เป็นตน้ โดยมีหน่วยงานและนักวิชาการไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบักลยทุธก์ารจดัการเรยีนการสอนใหเ้ยาวชนเป็นพลเมืองดจิิทลั ดงันี ้

1) Common Sense (2015) ได้เสนอนโยบายส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
ใหเ้ยาวชนเป็นพลเมืองดจิิทลั โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

1.1) ออกแบบการจัดการศึกษาเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการเป็นพลเมืองดิจิทัล  
ในโรงเรียน โดยการรวบรวมความรูเ้ก่ียวกับสื่อใหม่และบรรจุลงในหลักสูตรเพื่อใหทุ้กโรงเรียน  
ในประเทศสหรฐัอเมรกิาจดัการศกึษาใหก้บัเยาวชน ก าหนดการประเมินผลและสรา้งเนือ้หาอย่าง
มีจรยิธรรม  

1.2) เผยแพรห่ลกัสตูรพืน้ฐานท่ีก าหนดมาตรฐานของรูปแบบพฤติกรรม จรธิรรม
ของพลเมืองดิจิทลัส าหรบั นกัเรียน ผูป้กครอง และครูผูส้อน นกัการศึกษา  และเผยแพรห่ลกัสตูร
ความรู ้ความเป็นพลเมืองดิจิทัลขัน้พืน้ฐานไปยงัทุกโรงเรียน นอกเหนือจากการสอนเพื่อใหเ้กิด
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ทักษะในศตวรรษท่ี 21 แลว้นั้น ผูส้อนจะตอ้งให้เยาวชนสามารถสื่อสาร เช่ือมต่อและท างาน
รว่มกนักบัคนอ่ืน หลกัสตูรจะช่วยใหส้อนเยาวชนพฒันาความเป็นพลเมืองดิ จิทลั ท่ีมีสิทธิ ความ
รบัผิดชอบกฎหมาย จรยิธรรมส าหรบัการใชชี้วิตในโลกดิจิทลั เพิ่มขีดจ ากดัในการสอนความเป็น
พลเมืองดจิิทลัใหค้รูไดเ้ขา้ใจและน าความรูไ้ปสอนเยาวชน  

1.3) ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูพ้ืน้ฐานของความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบัครู 
โดยครูทั่วประเทศตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมและการเตรียมความพรอ้มในพืน้ฐานของความรูเ้รื่อง
ดิจิทลัและความเป็นพลเมือง ซึ่งยงัมีครูและผูบ้รหิารหลายคนยงัไม่มีทกัษะทางดา้นดิจิทลั ครูควร
เขา้ใจการใชส้ื่อดิจิทัล เทคโนโลยีพืน้ฐานและการใชง้าน เพื่อน าความรูค้วามเขา้ใจนั้นไปสอน
ผูเ้รยีนในโรงเรยีน ครูจะตอ้งพฒันาตวัเองและใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวิธีการเช่ือมต่อสื่อดิจิทลัทัง้ใน
โรงเรียนและท่ีบ้าน เพิ่มขีดจ ากัดด้านความรูค้วามเป็นพลเมืองดิจิทัล แนวทางพฤติกรรม  
ท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการใชส้ื่อดิจิทัลให้กับพ่อแม่ผูป้กครอง  โดยการให้ความรูเ้ก่ียวกับ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั และจริยธรรมใหก้ับผูป้กครอง และผูป้กครองมีหนา้ท่ีป้องกันและใหค้  าแนะน า 
กบัลกูใหมี้ความปลอดภยั พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม และการมีจรยิธรรมในโลกดจิิทลัของลกู 

2) Susan M. Bearden (2016) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธส์  าหรบัสรา้งครูผูน้  า
ดา้นการจดัการเรียนการสอนใหเ้ยาวชนเป็นพลเมืองดิจิทลั โดยเริ่มตน้จากการศึกษาและพฒันา
ตนเองเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองดิจิทลั สรา้งตนเองใหเ้ป็นตน้แบบของพลเมืองดิจิทลัท่ีดี สื่อสาร
เก่ียวกบัความส าคญัของความเป็นพลเมืองดิจิทลักบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง  สรา้งเครือข่ายการมีส่วน
รว่มในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทลั การสอดส่องพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล และส่งเสริมและสนับสนุนใหค้วามเป็นพลเมืองดิจิทัลอยู่ในการเรียน 
การสอน อีกทัง้ไดเ้สนอแนวคดิเก่ียวกบักลยทุธด์า้นการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ยาวชนเป็นพลเมือง
ดิจิทลั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1) การระบุผู้น  าและผู้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั 

2.2) การสรา้งวิสยัทศันแ์ละเปา้หมายของการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
2.3) การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล

รว่มกนั 
2.4) การออกแบบแผนการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั เช่น ส าหรบันกัเรยีน 

ระบรุะดบัชัน้ท่ีจะท าการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ระบทุรพัยากรท่ีตอ้งใชเ้พื่อจดัการเรียน
การสอน  ส าหรับครู ระบุประเด็นท่ีครูจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้จัดการเรียนการสอน  
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เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล แนวทางการออกแบบการสอนและการประเมินผลการจัด 
การเรียนการสอน ส าหรบัผูป้กครอง ระบุแนวทางเพื่อการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดจิิทลัของผูป้กครอง 

2.5) การสื่อสารแผนการจัดการให้ผู้ท่ี มีส่วนเก่ียวข้องทั้งหมดได้รับทราบ  
ในเปา้หมายของการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั 

2.6) การฝึกอบรมครูผู้ท  าหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดจิิทลั 

2.7) ด าเนินการตามแผนรวมถึงการใหค้  าแนะน าผูป้กครองในการช่วยสอดส่อง
ดแูลนกัเรยีนรว่มกนั 

3) สมาคมโรงเรียนเอกชนแห่งชาติประเทศสหรฐัอเมริกา (NAIS) ไดเ้สนอกลยุทธ ์
การสรา้งโครงการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลัท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1) การสรา้งวิสยัทัศน ์เก่ียวกับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบั
นกัเรียนมีหลายวิธี ซึ่งสิ่งแรก คือ การสรา้งความเช่ือมั่นกบัผูน้  าของโรงเรียนใหเ้ช่ือมั่นว่าโรงเรียน
ตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบในการแนะน านกัเรยีนเก่ียวกบัการใชชี้วิตบนโลกดิจิทลัท่ีนอกเหนือจากการใช้
คอมพิวเตอรใ์นชั้นเรียน และควรเริ่มตน้การพูดคุยแลกเปลี่ยนในช่วงตน้โครงการอย่างนอ้ย 6 
เดือน ก่อนการด าเนินการโครงการอย่างเป็นทางการ มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1) สรา้งกองก าลังพิ เศษด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารหลกัของโครงการและคณาจารย ์รวมถึงบรรณารกัษ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสื่อ 
ผูอ้  านวยการดา้นเทคนิค ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตร ผูร้บัผิดชอบเพื่อร่วมกันท าหนา้ท่ีรบัผิดชอบ
ดา้นการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลัของโรงเรยีนใหเ้ขา้ใจในเปา้หมายตรงกนั 

3.1.2) รา่งเอกสารความคาดหวงัเก่ียวกับพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 
ท่ีเหมาะสมใหช้ดัเจน 

3.1.3) จัดท าแผนปฏิบัติการส าหรบัการด าเนินโครงการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดจิิทลัและพิจารณาวา่ใครจะเป็นผูร้บัผิดชอบในสว่นใดของโครงการ 

3.1.4) รวบรวมขอ้มูลออนไลนท่ี์เก่ียวกับเนือ้หาของการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทัล เช่น หลักสูตร Digital Literacy และ Citizenship ส าหรบั K-12 ของ Common 
Sense Media เป็นตน้ 

3.1.5) การพูดคุย สนทนากับทั้งครูและผู้ปกครอง และเริ่มต้นสรุปความ
คาดหวงัของโครงการจากครูผูส้อนและผูป้กครอง 
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3.2) การฝึกอบรมครูและผูป้กครอง เป็นการสรา้งการรบัรูเ้ก่ียวกบัโครงการและ 
สง่มอบความช านาญใหก้บัผูถ้่ายทอดเนือ้หาและผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1) จดัประชมุคณะครูในโรงเรยีนเก่ียวกบัโครงการรเิริม่การส่งเสรมิความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลและอภิปรายเก่ียวกับภูมิหลงัและทรพัยากรในชัน้เรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัด 
การเรยีนการสอน และสรา้งความเขา้ใจใหน้กัเรยีนเก่ียวกบัชีวิตดิจิทลั 

3.2.2) การระดมความคิดเพื่อออกแบบการปลกูฝังแนวคิดความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัเขา้ไปในหลกัสตูร 

3.2.3) ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียนด้วยการสื่อสารท่ีเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร และพดูคยุเก่ียวกบัปัญหาการใชเ้ครือ่งมือดจิิทลัทัง้ปัญหาท่ีเกิดท่ีโรงเรยีนและท่ีบา้น 

3.2.4) ก าหนดช่องทางในการสื่อสารเพื่อส่งต่อข้อมูลใหก้ับผูป้กครองอย่าง
ตอ่เน่ืองเพื่อการจดัการและคอยสอดสอ่งดแูลนกัเรยีนจากท่ีบา้น 

สรุปไดว้่า กลยุทธ์ส  าหรบัการจัดการเรียนการสอนให้เยาวชนเป็นพลเมืองดิจิทัล   
เป็นการออกแบบการจดัการศึกษาเพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการเป็นพลเมืองดิจิทลัในโรงเรียน มีการ
เผยแพรห่ลกัสตูรพืน้ฐานท่ีก าหนดมาตรฐานของรูปแบบพฤติกรรม จริยธรรม ของพลเมืองดิจิทลั
ส าหรบั นกัเรยีน ผูป้กครอง ครูผูส้อน และนกัการศกึษา เผยแพรห่ลกัสตูรความรู ้ความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ขัน้พืน้ฐานไปยงัทกุโรงเรยีน ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูพ้ืน้ฐานของความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ส าหรบัครูและผูป้กครอง เป็นตน้ 

1.5 คุณลักษณะความความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
จากการทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร บทความวิชาการ และเว็บไซต์อย่างเป็น

ทางการท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลทั้งหมด 13 กรอบแนวคิด โดยมีบทสรุป
ดงัตอ่ไปนี ้

1) Common Sense Education’s Digital Citizenship Curriculum สร้างหลักสูตร
เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันักเรียน K-12 มีการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองดจิิทลัส าหรบัเยาวชน 8 คณุลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1.1) ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของตนเอง (Privacy & Security) คือ 
การเรยีนรูก้ลยทุธใ์นการจดัการขอ้มลูออนไลนข์องตนเองและรกัษาความปลอดภยัจากความเสี่ยง
ออนไลน ์เช่น การโจรกรรมขอ้มูลและฟิชช่ิง (Phishing: การหลอกลวงทางอินเทอรเ์น็ต เพื่อขอ
ขอ้มูลท่ีส  าคัญ เช่น รหัสผ่าน หรือหมายเลขบัตรเครดิต โดยการส่งขอ้ความผ่านทางอีเมลห์รือ 
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เมสเซนเจอร)์ ส่งเสรมิการเรยีนรูว้ิธีการสรา้งรหสัผ่านท่ีรดักมุ วิธีการหลีกเลี่ยงการหลอกลวง รูท้นั
เลห่ก์ลของผูไ้ม่หวงัดี และรูจ้กัวิเคราะหน์โยบายความปลอดภยัของผูใ้หบ้รกิารออนไลน ์

1.2) ร่องรอยจากการใช้ดิ จิทัลและการมี ช่ือเสียงบนโลกดิ จิทัล  (Digital 
Footprint & Reputation) คือ การเรียนรูเ้พื่อปกป้องความเป็นส่วนตวัของตนเองและเคารพความ
เป็นส่วนตัวของผูอ่ื้น การใชอ้ินเทอรเ์น็ตหรือการพิมพข์อ้ความโพสเขา้ไปในระบบอินเทอรเ์น็ต 
จะถูกบันทึกแบบถาวรและในแต่ละโพสนักเรียนก าลงัสรา้งร่องรอยดิจิทัลท่ีจะสามารถติดตาม
กลบัมาหาพวกเขาไดเ้สมอ การกระตุน้ใหน้กัเรยีนจะพิจารณาว่าสิ่งท่ีพวกเขาแบง่ปันทางออนไลน์
สามารถสง่ผลกระทบตอ่ตวัเองและคนอ่ืนหรอืไม ่

1.3) อตัลกัษณแ์ละตวัตน (Self-Image & Identity) คือ สอนใหน้กัเรยีนรูจ้กัชีวิต
ในโลกดิจิทัลของตนเอง ไดรู้ถ้ึงประโยชนแ์ละความเสี่ยงของการแสดงตนในโลกออนไลนด์ว้ย
ตัวตนต่างๆ และอิทธิพลท่ีมีต่อความตระหนักถึงตัวตนของตนเอง ช่ือเสียงของตนเอง และ
ความสมัพนัธข์องพวกเขา 

1.4) การให้เครดิตและลิขสิทธ์ิ (Creative Credit & Copyright) คือ การรูจ้ัก
ความรบัผิดชอบและสทิธ์ิในฐานะผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน นกัเรยีนจะตอ้งค านึงถึงความรบัผิดชอบและ
สิทธิของตนในฐานะผูส้รา้ง เรียนรูถ้ึงเรื่องลิขสิทธ์ิและการใชง้านอย่างเป็นธรรม การใชชี้วิตใน
วัฒนธรรม "คัดลอก / วาง" หลีกเลี่ยงการลอกผลงาน (Plagiarism) และการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
(Piracy)  

1.5) ความสัมพันธ์และการสื่อสาร  (Relationships & Communication) คือ 
ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งภายในตนเองและกับผู้อ่ืน เพื่อสรา้งการสื่อสารและชุมชนบนโลก
ออนไลนใ์นเชิงบวก การสรา้งเสรมิสรา้งการสื่อสารในชมุชนออนไลนท่ี์ดี 

1.6) การรูเ้ท่าทนัขอ้มลูสารสนเทศ (Information Literacy) คือ การระบปุระเด็น 
การคน้หา การประเมิน และการใชข้อ้มลูข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตัง้แต่การคน้หา
ขอ้มูลไปจนถึงการประเมินคุณภาพ ความน่าเช่ือถือ และความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดม้า และ  
ใหเ้ครดติแหลง่ท่ีมาอยา่งถกูตอ้ง 

1.7) การกลั่นแกล้งทางอินเทอรเ์น็ต (Cyber bullying & Digital Drama) คือ 
การรูจ้กัวิธีการรบัมือในสถานการณท่ี์ถกูกลั่นแกลง้บนโลกออนไลน ์เรยีนรูว้่าการกระท าใดๆ ไม่ว่า
จะเชิงลบหรือเชิงบวกท่ีส่งผลกระทบต่อผู้อ่ืน สอนให้นักเรียนไดรู้จ้ักยืนหยัดและแสดงจุดยืน 
เม่ือเห็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสมและรว่มกนัสรา้งชมุชนออนไลนท่ี์ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั 
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1.8) ความปลอดภัยในอินเทอรเ์น็ต  (Internet Safety) คือ การใช้เทคโนโลยี
อินเทอรเ์น็ตใหเ้ป็นประโยชน ์ในขณะท่ีด ารงตนใหอ้ยู่อย่างปลอดภัยบนโลกออนไลนไ์ด ้ใหรู้จ้ัก
แยกแยะเว็บไซตท่ี์ปลอดภยัและเว็บไซตท่ี์อนัตราย 

ทั้งนี ้การเริ่มต้นการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลควรเริ่มตั้งแต่  K-2 ขึน้ไป  
โดยเริ่มต้นแนะน าเก่ียวกับร่องรอยจากการใช้ดิจิทัลและสรา้งความรูพ้ื ้นฐานเก่ียวกับความ
ปลอดภยัและการกลั่นแกลง้ทางอินเทอรเ์น็ต เพิ่มระดบัของความเป็นพลเมืองสงูขึน้โดยเนน้การใช ้
ICT อย่างชาญฉลาดมากขึน้ สอนการใชก้ลยทุธ์อินเทอรเ์น็ตใหเ้กิดประสิทธิภาพ การใชชี้วิตแบบ
ดิจิทลัและการปอ้งกนัความเสี่ยงขัน้สงูแยกออกเป็น 3-5, 6-8 และ 9 - 12 ตามล าดบั 

2) DQ Institute มีเป้าหมายเพื่อการช่วยให้บุคคลในประเทศต่างๆ สามารถใช้สื่อ
ดิจิทลัและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกนัและลดความเสี่ยง 
และไดก้ าหนดตวัชีว้ดัเก่ียวกบัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเรยีกวา่ ความอจัฉรยิะทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล (DQ - Digital Intelligence) เพื่อการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้เยาวชน
สามารถเขา้เป็นสว่นหนึ่งของพลเมืองดิจิทลัไดอ้ยา่งเหมาะสมแบง่ออกไดเ้ป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ 

2.1) ทักษะในการรกัษาอตัลกัษณ์ท่ีดีของตนเอง (Digital citizen identity) คือ 
การเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีมีคณุภาพ มีความรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งของการมีตวัตนบนโลกดจิิทลั และ
สามารถบรหิารจดัการตวัตนทัง้บนโลกออนไลนแ์ละโลกแห่งความเป็นจรงิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2) ทักษะในการจัดสรรเวลาหน้าจอ  (Screen time management) คือ  
การรูจ้ักควบคุมตัวเองและสามารถแบ่งเวลาในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการเลน่เกมออนไลนแ์ละโซเชียลมีเดียอยา่งรบัผิดชอบ 

2.3) ทักษะในการรับมือกับการคุกคามทางโลกออนไลน์  (Cyberbullying 
management) คือ การรบัมือกบัปัญหาการกลั่นแกลง้บนโลกไซเบอรไ์ดอ้ยา่งชาญฉลาด 

2.4) ทักษะในการรักษาความปลอดภัยของตนเองในโลกออนไลน์ (Cyber 
security management) คือ มีความรูค้วามเขา้ใจและสามารถดแูลดา้นความปลอดภยัของขอ้มลู
บนโลกไซเบอรไ์ด ้เช่น การสรา้งพาสเวิรด์ท่ีคาดเดาไดย้าก หรือการรบัมือกับภัยคุกคามบนโลก
ดิจิทลั 

2.5) ทักษะในการรักษาข้อมูลส่วนตัว  (Privacy management) คือ มีความ
เขา้ใจในเรื่องความเป็นส่วนตวั (Privacy) ทัง้ของตนเองและของผูอ่ื้น ซึ่งรวมถึงการบรหิารจดัการ
ขอ้มลูสว่นบคุคล เช่น การแชรข์อ้มลูตา่งๆ ดว้ยเครือ่งมือดจิิทลั 
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2.6) ทักษะการคิ ดวิ เค ราะห์ มี วิ จ ารณญ าณ ท่ีดี  (Critical thinking) คื อ  
มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์แยกแยะขอ้มลูบนโลกดจิิทลั ตัง้แตว่า่เป็นขอ้มลูจรงิหรือปลอม 
มาจากแหลง่ท่ีมีความน่าเช่ือถือไหม เป็นประโยชนห์รอืเป็นอนัตราย 

2.7) ทักษะในการบริหารจัดการขอ้มูลท่ีผู้ใช้งานมีการทิง้ไวบ้นโลกออนไลน์ 
(Digital footprints) คือ การเขา้ใจถึงสิ่งท่ีตนเองทิง้เอาไวบ้นโลกดิจิทัล ซึ่งบางครัง้อาจถูกผูอ่ื้น
สะกดรอยตามจากสิ่งเล็กๆ นอ้ยๆ เหลา่นัน้ จนอาจมีผลกระทบตอ่ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจรงิได ้
เพื่อใหเ้ด็กๆ รูจ้กับรหิารจดัการชีวิตบนโลกดจิิทลัอยา่งรบัผิดชอบ 

2.8) ทั กษ ะการใช้ เท ค โน โลยี อย่ า ง มี จ ริย ธ รรม  (Digital empathy) คื อ 
ความสามารถในการแสดงน า้ใจบนโลกออนไลนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

3) EU DigComp ไดร้ะบกุรอบความสามารถดา้นดิจิทลั 2.0 ของประชาชนในสหภาพ
ยโุรป ดงัตอ่ไปนี ้

3.1) การรูเ้ท่าทันขอ้มูลและสารสนเทศ (Information and data literacy) คือ 
ความสามารถในคน้หาขอ้มูลท่ีความตอ้งการ เพื่อคน้หาและเรียกขอ้มูลดิจิทัล ประเมินความ
เก่ียวขอ้งของแหลง่ท่ีมาและเนือ้หา จดัเก็บและจดัการขอ้มลูและเนือ้หาดจิิทลั 

3.1.1) การคน้หาและวิเคราะหข์อ้มูลดิจิทัล เพื่อคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการและ
วิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ โดยการวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้เป็นการวิเคราะหโ์ดยรวมว่าขอ้มลูท่ีไดม้า
จากการสืบคน้ขอ้มูลนัน้ตรงตามสิ่งท่ีตอ้งการหรือไม่และขอ้มูลดงักล่าวสามารถน ามาใชง้านใน
สภาพแวดลอ้มแบบดจิิทลัไดห้รอืไม ่

3.1.2) การประเมินขอ้มลู วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบและประเมินความน่าเช่ือถือ
ของแหลง่ขอ้มลูดิจิทลั เพื่อตีความและประเมินผลขอ้มลูดิจิทลั 

3.1.3) การจัดการขอ้มูลดิจิทัล จัดเก็บ คน้หา จัดระเบียบและประมวลผล
ขอ้มลูในสภาพแวดลอ้มแบบดจิิทลั 

3.2) การสื่อสารและการท างานร่วมกัน (Communication and collaboration) 
คือ การโตต้อบปฏิสมัพันธ์และท างานร่วมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลในขณะท่ีตระหนักถึงความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและวัฒนธรรมขึน้พืน้ฐาน ระดบัการมีส่วนร่วมในสงัคมผ่านบริการ
ดิจิทลัภาครฐั เอกชน และการเป็นพลเมืองท่ีมีสว่นรว่ม 

3.2.1) ปฏิสมัพนัธผ์่านเทคโนโลยีดิจิทัล โตต้อบผ่านความหลากหลายของ
เทคโนโลยีดิจิทลัและเขา้ใจวิธีการสื่อสารแบบดิจิทลัท่ีเหมาะสมส าหรบับรบิทท่ีก าหนด 
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3.2.2) การแบ่งปันผ่านเทคโนโลยีดิ จิทัล  แบ่งปันข้อมูลดิจิทัลกับผู้อ่ืน 
ดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเหมาะสม ท าหนา้ท่ีผูส้่งต่อขอ้มลูท่ีมีประโยชนแ์ละรูจ้กักบัการอา้งอิงระบุ
แหลง่ท่ีมา 

3.2.3) การมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล  มีส่วนร่วม 
ในสงัคมโดยใชบ้ริการดิจิทลัภาครฐัและเอกชน เพื่อแสวงหาโอกาสในการเสริมสรา้งพลงัอ านาจ
ตนเอง และเพ่ือการเป็นพลเมืองท่ีมีสว่นรว่มโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเหมาะสม 

3.2.4) การมีมารยาทในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อใหต้ระหนกัถึงบรรทดัฐาน 
พฤติกรรมในขณะท่ีใชแ้ละการโตต้อบในสภาพแวดลอ้มเทคโนโลยีดิจิทลั การมีกลยทุธก์ารสื่อสาร
กบัผูค้นเฉพาะกลุม่และเพ่ือใหท้ราบถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมในยคุดิจิทลั 

3.2.5) การจดัการเอกลกัษณแ์ละความเป็นตวัตน เพื่อสรา้งและจดัการตวัตน
ใหส้ามารถปกปอ้งช่ือเสียงของตนเอง 

3.3) การสรา้งสรรคเ์นือ้หาดิจิทลั (Digital content creation) คือ การสรา้งและ
แก้ไขเนือ้หาดิจิทัล ปรบัปรุงและรวบรวมเนือ้หาเป็นองคค์วามรู ้ท าความเขา้ใจกับลิขสิทธ์ิและ 
การอนญุาตใชข้อ้มลูดิจิทลั 

3.3.1) การพัฒนาเนื ้อหาดิจิทัล  เป็นการสรา้งและแก้ไขเนื ้อหาดิจิทัลใน
รูปแบบตา่งๆ เพื่อแสดงออกผา่นสื่อดิจิทลั 

3.3.2) การรวบรวมและการปรับเนื ้อหาดิจิทัลใหม่  คือ การปรับเปลี่ยน
ปรบัปรุงและรวบรวมขอ้มลูและเนือ้หาเขา้ไวใ้หเ้ป็นองคค์วามรูใ้หม่ 

3.3.3) ลิขสิทธ์ิและใบอนุญาต เขา้ใจว่าลิขสิทธ์ิและการอนุญาตใชก้บัขอ้มลู
และเนือ้หาดจิิทลั 

3.3.4) การเขียนโปรแกรม คือ การวางแผนและพฒันาโปรแกรมส าหรบัระบบ
คอมพิวเตอรเ์พื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้หรอืเพื่อด าเนินการในงานดา้นเฉพาะเจาะจง 

3.4) ความปลอดภยั (Safety) คือ ปกป้องอุปกรณ์ ขอ้มลูส่วนบุคคลและความ
เป็นส่วนตวัในสภาพแวดลอ้มแบบดิจิทัล ปกป้องสุขภาพกายและจิตใจ ตระหนักถึงเทคโนโลยี
ดิจิทลั เพื่อการมีสว่นรว่มทางสงัคมและการรวมตวัทางสงัคม ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีสง่ผลตอ่ดา้น
สิ่งแวดลอ้ม 

3.4.1) การป้องกนัอปุกรณ์ คือ การปกป้องอปุกรณด์ิจิทลัและมีความเขา้ใจ
กับความเสี่ยงและภัยคุกคามในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล ทราบเก่ียวกับมาตรการด้าน  
ความปลอดภยัและความเป็นสว่นตวั 
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3.4.2) การปกปอ้งขอ้มลูส่วนบคุคลและความเป็นส่วนตวั เพื่อปกปอ้งขอ้มลู
สว่นบคุคลและความเป็นสว่นตวัในสภาพแวดลอ้มแบบดจิิทลั ท าความเขา้ใจวิธีการใชแ้ละแบง่ปัน
ขอ้มลูท่ีสามารถระบตุวัตนได ้และเขา้ใจ "นโยบายความเป็นส่วนตวั" ท่ีผูใ้หบ้รกิารแจง้ใหท้ราบว่า
ขอ้มลูสว่นบคุคลถกูน ามาใชอ้ยา่งไร 

3.4.3) การปกป้องตนเองและความเป็นอยู่  เพื่ อให้สามารถหลีกเลี่ยง 
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ภัยคุกคามต่อสุขภาพกายและจิตใจได้ในขณะท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ป้องกันตัวเองจากอันตรายท่ีอาจเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล เช่น  การกลั่นแกล้ง 
ทางไซเบอร ์และ ตระหนกัถึงเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อสรา้งความเป็นอยูท่ี่ดีของสงัคม 

3.4.4) การปกปอ้งสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหต้ระหนกัถึงผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ของการใชง้านเทคโนโลยีดิจิทลั 

3.5) การแก้ปัญหา (Problem solving) คือ ใชเ้ครื่องมือดิจิทัลเพื่อสรา้งสรรค์
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ เพื่อใหท้ันกับวิวฒันาการ เพื่อการปัญหาเพื่อแกปั้ญหาตามความ
ตอ้งการหรอืสถานการณปั์ญหาท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดลอ้มแบบดจิิทลั 

3.5.1) การแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค คือการระบุปัญหาและแกไ้ขปัญหาทาง
เทคนิคท่ีเกิดจากอปุกรณด์ิจิทลั 

3.5.2) การระบคุวามตอ้งการและการตอบสนองทางเทคโนโลยี เพื่อประเมิน
ความตอ้งการและเลือกใชเ้ครือ่งมือท่ีเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหา 

3.5.3) การสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคโนโลยีดิ จิทัล ใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อสรา้งองคค์วามรูแ้ละปรบัปรุงกระบวนการและผลิตภณัฑ ์ 

3.5.4) การระบุช่องว่างดา้นความสามารถดา้นดิจิทัล เพื่อท าความเขา้ใจ
ความสามารถด้านดิ จิทัลของตัวเองท่ีต้องได้รับการปรับป รุงหรือเปลี่ยนแปลงพัฒนา  
ขีดความสามารถของตน แสวงหาโอกาสในการพฒันาตนเองและเพื่อใหท้นักบัวิวฒันาการ 

4) International Society for Technology in Education (2016) ไดเ้สนอกรอบ
ความคิดท่ีเก่ียวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของสมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ 2016 
(ISTE, 2016) คือ นักเรียนตระหนักถึงสิทธิความรบัผิดชอบและโอกาสในการใชชี้วิต  การเรียนรู ้
และการท างานในโลกดิจิทลัท่ีเช่ือมตอ่กนัไวใ้นรูปแบบท่ีปลอดภยั เคารพกฎหมายและมีจรยิธรรม 
ดงัตอ่ไปนี ้

4.1) ปลกูฝังใหน้กัเรยีนสามารถจดัการตวัตนและช่ือเสียงของตนเองโดยการ
สรา้งตวัตนท่ีเป็นตวัแทนในโลกออนไลน ์การแสดงความคิดเห็น การโพสตรู์ปภาพบนสื่อสงัคม



  25 

ออนไลนอ์ย่างสรา้งสรรค ์อีกทัง้ตอ้งปลกูฝังใหน้กัเรยีนตระหนกัถึงความคงอยู่เก่ียวกบัการกระท า
ในโลกดจิิทลั ความคงทนของเนือ้หาดจิิทลัจะคงอยูอ่ยา่งเป็นนิรนัดรถ์ึงแมว้า่จะมีการลบออก 

4.2) ปลูกฝังใหน้ักเรียนใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลรวมไปถึงการโตต้อบทางสงัคม
ออนไลนไ์ปในทางบวก ปลอดภยั เช่น การสื่อสารโตต้อบท่ีท าใหไ้ม่ไดร้บัอนัตราย การรูต้วัตนของ 
ผู้ท่ีคุณก าลังมีปฏิสัมพันธ์ การป้องกันการหลอกลวงแผนการฟิชช่ิงหรือการหลอกลวง  
ทางอินเทอรเ์น็ต เพื่อขอขอ้มูลท่ีส  าคญั รหัสผ่าน หรือหมายเลขบตัรเครดิต โดยการส่งขอ้ความ  
ผ่านทางอีเมลห์รือเมสเซนเจอร ์การเคารพกฎหมาย เช่น การค านึงถึงการปฏิบตัิตามกฎลิขสิทธ์ิ
และการใชง้านท่ีเป็นธรรม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม เช่น การป้องกันหรือ  
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการกลั่นแกลง้ทางอินเทอรเ์น็ต การหลอกหรอืการหลอกลวงและหลีกเลี่ยงการขโมย
ความคดิ 

4.3) ปลูกฝังให้นักเรียนแสดงถึงความเข้าใจ เคารพสิทธ์ิการเป็นเจ้าของ
ขอ้มลูในการใชแ้ละแบ่งปันทรพัย์สินทางปัญญา หรือการเขา้ใจและปฏิบตัิตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ
รวมไปถึงการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล การขออนุญาตใชท้รพัยส์ินทางปัญญาหรือแนวคิดท่ีสรา้งขึน้  
โดยนิตบิคุคล เช่น เพลง ดนตร ีภาพถ่าย ขอ้ความ และการออกแบบ เป็นตน้ 

4.4) ปลกูฝังใหน้กัเรียนจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อรกัษาความเป็นส่วนตวั
และความปลอดภยั เช่น การสรา้งรหสัผ่านท่ีมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบแหลง่ขอ้มลูก่อนท่ีจะให้
ขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเอง ไม่โพสท่ีอยู่หรอืหมายเลขโทรศพัทไ์ม่อย่างชดัเจน เปิดใชง้านการตัง้ค่า 
ความเป็นส่วนตวับนบญัชีสื่อโซเชียล ตระหนกัถึงเทคโนโลยีท่ีใชเ้พื่อติดตามการหรือน าทาง เช่น 
คุก กี ้เว็บ ไซต์  อัลกอริทึมการค้นหาเป้ าหมาย  การค้นหาในประวัติ การเดินทาง GPS  
บนโทรศพัทมื์อถือ ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดสามารถท าใหผู้ไ้ม่หวงัดีท าการคน้หาหรอืตามลา่ไดง้่ายมากขึน้ 

5) Think Young Digital Resilience (Michele Rimini al. 2016) ไดเ้สนอแนวคดิเรือ่ง
ความยืดหยุ่นแบบดิจิทัลซึ่งครอบคลุมทักษะและทัศนคติท่ีท าใหเ้ยาวชนสามารถหลีกเลี่ยงหรือ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยงท่ีต้องเผชิญ ในระบบออนไลน์มีชุดทักษะและ
คณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

5.1) ความตระหนกัถึงความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้เม่ือใชอ้ินเทอรเ์น็ต 
5.2) กลยทุธด์า้นความรู ้ความเขา้ใจในการมีสว่นรว่มและการแกไ้ขปัญหา 
5.3) การสรา้งมาตรการปอ้งกนัดา้นเครือ่งมือดิจิทลัเพื่อรบัมือตอ่ความเสี่ยง 
5.4) แนวทางสื่อสารขณะเผชิญกบัความเสี่ยงหรอืสถานการณท่ี์เกิดปัญหา 
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6) UNESCO (2016) ได้วิ เคราะห์องค์ประกอบส าคัญ ท่ีแต่ละประเทศได้ให้
ความส าคญัหรอืจดุเนน้ท่ีของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั คือ การใชป้ระโยชน ์ICT การมี
สว่นรว่มออนไลน ์ความรบัผิดชอบ พฤตกิรรมจรยิธรรม การปอ้งกนัความเสี่ยง/ ความปลอดภยัและ
เห็นคุณค่าและเคารพความคิดเห็น โดยสรุปคุณลกัษณะออกเป็น 4 คุณลกัษณะ คือ ดา้นความ
ปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการใช้อินเทอรเ์น็ต  ด้านความรบัผิดชอบ  
ด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอรเ์น็ต อย่างมีจริยธรรม  และการใช้ประโยชน์จากอินเทอรเ์น็ต 
(UNESCO, 2016) อีกทัง้ยงัมีการก าหนดกรอบความสามารถของพลเมืองดิจิทลัเบือ้งตน้ทัง้หมด  
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

6.1) การรูด้ิจิทัล (Digital Literacy) เป็นกลุ่มทักษะจ านวนมาก เช่น การรูเ้ท่า
ทนัเทคโนโลยีขัน้พืน้ฐาน การรูเ้ท่าทนัขอ้มลูสารสนเทศ การสรา้งสรรคแ์ละการประยกุตใ์ช ้ 

6.2) ความปลอดภัยแบบดิ จิทัล  (Digital Safety) การใช้เทคโนโลยีดิ จิทัล 
อย่างปลอดภัยและยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ดา้นความปลอดภัยแบบดิจิทัล เช่น การปรบัการก าหนดค่าเพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและ 
ความเป็นสว่นตวั การปิดกัน้เนือ้หาท่ีเป็นอนัตราย 

6.3) การมีส่วนรว่มแบบดิจิทลั (Digital Participation) การเช่ือมต่อเพื่อสื่อสาร
ความรว่มมือและการมีสว่นรว่มทางออนไลนร์ว่มกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

6.4) ความฉลาดทางอารมณ์แบบดิ จิทัล  (Digital Emotional Intelligence)  
เป็นการก าหนดค่านิยมและทัศนคติส  าหรบัการเป็นพลเมืองดิจิทัล เช่น จริยธรรมดิจิทัล สิทธิ 
การเคารพความหลากหลาย และยงัมีความเก่ียวขอ้งในดา้น "ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม"  
เพื่อสะทอ้นถึงการบรรลโุอกาสและประโยชนจ์ากการใช ้ICT ผา่นการกระท าของตน  

7) NetSafe (New Zealand) ไดเ้สนอกรอบในการก าหนดกลยทุธเ์ก่ียวกบัการปกปอ้ง
ตนเองจากความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตและการพัฒนาพฤติกรรมออนไลน ์
ท่ีปลอดภยัและมีความรบัผิดชอบ ไดก้ าหนดคณุลกัษณะความความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีประสบ
ความส าเรจ็ดงัตอ่ไปนี ้

7.1) เป็นผูมี้ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7.2) ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเขา้รว่มในกิจกรรมดา้นการศกึษา วฒันธรรม เศรษฐกิจ 
7.3) มีทกัษะการคิดวิเคราะหแ์ละมีวิจารณญาณเม่ือเขา้ไปอยู่ในโลกไซเบอร ์
7.4) มีความรูด้า้นภาษา สญัลกัษณแ์ละขอ้ความทางเทคโนโลยีดิจิทลั 
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7.5) ตระหนักถึงความทา้ทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
สามารถจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.6) ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเช่ือมโยงกับคนอ่ืนๆ ไปใน
ทางบวก 

7.7) แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

7.8) เคารพแนวคิดเรื่องความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารในโลก
ดิจิทลั 

7.9) สนบัสนนุและสง่เสรมิคณุคา่ของการเป็นพลเมืองดจิิทลัอยา่งจรงิจงั 
8) Mike Ribble (2011) ไดก้ าหนดความสามารถและองคป์ระกอบความเป็นพลเมือง

ดิจิทลัและจดัหมวดหมูเ่ป็น 9 องคป์ระกอบ ดงัตอ่ไปนี ้
8.1) การเข้าถึงดิ จิทัล  (Digital Access) คือ มีสิท ธิเท่าเทียมในการเข้าสู่

อินเทอรเ์น็ตดว้ยอปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกสต์า่งๆ และมีสว่นรว่มในสงัคมดิจิทลั 
8.2) การพานิชดิจิทัล (Digital Commerce) คือ การท าธุรกรรมหรือการเงิน  

การซือ้ขายสินคา้ ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  ในสงัคมออนไลนมี์การซือ้ขายสินคา้เหมือนสงัคม
ทั่วไป แต่เน่ืองจากผูข้ายและผูซ้ือ้ไม่ไดพ้บปะกันต่อหนา้ หรืออาจไม่รูจ้กักัน จึงตอ้งเขา้ใจกติกา 
ในการท าธุรกรรมออนไลนเ์พื่อปอ้งกนัการไม่เอาเปรยีบกนั 

8.3) การสื่อสาร (Digital Communication) คือ การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
ในอินเทอรเ์น็ต ดว้ยเครื่องมือ วิธีการต่างๆ และช่องทางสื่อสารท่ีเหมาะสม เช่น การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์สื่อสารผ่านตวัหนงัสือ หรอืวิดีโอคอนเฟอรเ์รนซ ์

8.4) การรูด้ิจิทัล (Digital Literacy) คือ ความสามารถในการใช้ดิจิทัล ในการ
ระบ ุเขา้ถึง ประเมิน จดัการ บรูณาการ สรา้ง สื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

8.5) การมีมารยาทในการใชด้ิจิทัล (Digital Etiquette) คือ การใชด้ิจิจทัลท่ีไม่
ส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้น มีความเหมาะตามบริบท เคารพผูอ่ื้น ไม่มีส่วนร่วมในการกลั่นแกลง้ผูอ่ื้น  
บนอินเทอรเ์น็ต 

8.6) กฎหมายดิจิทลั (Digital Law) คือ เขา้ใจในการกระท าท่ีถือว่าผิดกฎหมาย
ดิจิทัล ไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร ์ไม่แบ่งปันไฟลข์อ้มูลผิดกฎหมาย ไม่แฮ็กเขา้ระบบเครือข่าย 
การแอบอา้งใหผู้อ่ื้นเสียหาย และการอา้งอิงแหลง่ท่ีมาของลขิสทิธ์ิ 
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8.7) สิทธิและความรบัผิดชอบดิจิทัล (Digital Rights and Responsibilities) 
คือ การใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีความรบัผิดชอบ ค านึงถึงการกระท าท่ีส่งผลรา้ยต่อตวัเอง ครอบครวั 
สงัคม หรอืระดบัประเทศ รบัผิดชอบในสิ่งท่ีเขียน พดู และกระท าลงไปในอินเทอรเ์น็ต 

8.8) สุขภาพในการใชด้ิจิทัล (Digital Health and Wellness) คือ การใช้เวลา
กบัดิจิทลัอยา่งเหมาะสม ไม่เสพติดอินเทอรเ์น็ต วิดีโอเกมท่ีมีเนือ้หารุนแรง การพนนัออนไลน ์และ 
การกระท าท่ีสง่ผลกระทบตอ่สายตา กระดกูสนัหลงั สมอง 

8.9) ความปลอดภัยในการใช้ดิจิทัล (Digital Security) คือ เรียนรูว้ิธีป้องกัน
ตวัเองจากภยัออนไลน ์การป้องกันความปลอดภยัส่วนบุคคล ความปลอดภยัจากการแฮกเกอร ์
การปอ้งการไวรสัและสง่ตอ่ไวรสั ไม่โจรกรรมขอ้มลูของผูอ่ื้น รูจ้กัวิธีปอ้งกนัตวัเองจากผูค้ิดรา้ย เช่น 
ไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นตวั ตดิตัง้โปรแกรมปอ้งกนัไวรสั ส  ารองขอ้มลูบอ่ยๆ 

9) Global Digital Citizen Foundation: Crockett (Lee Watanabe Crockett, 
2017) ได้เสนอแนะเก่ียวความสามารถพื ้นฐานท่ีส าคัญครอบคลุมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ดงัตอ่ไปนี ้

9.1) รอ่งรอยการใชด้ิจิทลั คือ การตระหนกัถึงการกระท าใดๆ บนโลกออนไลน์ 
ท่ีจะคงอยูต่ลอดไป 

9.2) อา้งอิงแหลง่ท่ีมา คือ การใหเ้ครดติและท่ีมาของขอ้มลู 
9.3) การกลั่นแกลง้ออนไลน์ คือ การรงัแกของเด็กและเยาวชนในยุคไฮเทค 

ใหเ้กิดกรณีพิพาทโดยท่ีใชเ้ครื่องมือสื่อสารอย่างโทรศพัทมื์อถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร ์เช่ือมต่อ
เครอืข่ายสงัคมออนไลนเ์ป็นเครือ่งมือหลกัในการรงัแกและกลั่นแกลง้กนั 

9.4) การขโมยความคิด คือ การกระท าบางอย่างโดยท่ีไม่ได้รับอนุญาต 
จากเจา้ของผลงานหรือการลอกเลียนแบบทางภาษาและความคิดของคนอ่ืน แลว้น ามาเผยแพร่
เสมือนวา่เป็นผลงานท่ีตวัเองคดิขึน้มา 

9.5) ความรบัผิดชอบส่วนบุคคล คือ การส่งเสรมิความรบัผิดชอบ การควบคมุ
ตัวเองในสถานการณ์ทางจริยธรรมและคุณธรรมและความสัมพันธ์ทุกประเภท นอกจากนีย้ัง
เก่ียวกบัการดแูลรา่งกายจิตใจและจิตวิญญาณ 

10) Susan M. Bearden (2016) ได้แสนอแนวคิดเก่ียวกับความรู ้ความสามารถ
เก่ียวกบัความเป็นพลเมืองดจิิทลัในหนงัสือ ดงัตอ่ไปนี ้
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10.1) ตระหนักถึงความปลอดภัย คือ ใชด้ิจิทัลอย่างปลอดภัย รูจ้ักแยกแยะ
เว็บไซตท่ี์ปลอดภัยและเว็บไซตท่ี์อนัตราย ปกป้องอุปกรณ์ ความเป็นส่วนตวัในสภาพแวดลอ้ม 
แบบดจิิทลั 

10.2) ความเป็นส่วนตวัและการปอ้งกนัตนเอง คือ การจดัการขอ้มลูส่วนบคุคล
ของตนเองและรกัษาความปลอดภยัจากความเสี่ยงออนไลน ์

10.3) ความสมัพนัธแ์ละการสื่อสาร คือ การมีปฏิสมัพนัธแ์ละกับผูอ่ื้น บนโลก
ออนไลนใ์นเชิงบวก การสรา้งเสรมิสรา้งการสื่อสารในชมุชนออนไลนท่ี์ดี 

10.4) การกลั่นแกล้งทางอินเทอรเ์น็ต  คือ การรับมือในสถานการณ์ ท่ีถูก 
กลั่นแกลง้บนโลกออนไลนห์รอืการกระท าท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผูอ่ื้น 

10.5) รอ่งรอยจากการใชอ้ินเทอรเ์น็ตและช่ือเสียง คือ เขา้ใจสถานการณก์ารใช้
อินเทอรเ์น็ตหรือการพิมพ์ขอ้ความโพสเขา้ไปในระบบอินเทอรเ์น็ตจะถูกบันทึกแบบถาวรและ 
ในแตล่ะโพสนกัเรยีนก าลงัสรา้งรอ่งรอยดิจิทลัท่ีจะสามารถติดตามกลบัมาหาพวกเขาได ้

10.6) การสรา้งตวัตนท่ีดีบนโลกออนไลน์ คือ การรูถ้ึงประโยชนแ์ละความเสี่ยง
ของการแสดงตนในโลกออนไลนด์ว้ยตวัตนตา่งๆ ท่ีก่อใหเ้กิดช่ือเสียง และความสมัพนัธ ์

10.7) การรูเ้ท่าทันข้อมูลสารสนเทศ  คือ การระบุประเด็น การค้นหา การ
ประเมิน และการใชข้อ้มลูข่าวสารตา่งๆ  

10.8) การใหเ้ครดิตและลิขสิทธ์ิ คือ การรูจ้กัความรบัผิดชอบและสิทธ์ิในฐานะ 
ผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน ค านงึถึงความรบัผิดชอบและสิทธิของตนในฐานะผูส้รา้ง เรยีนรูถ้ึงเรื่องลขิสิทธ์ิ
และการใชง้านอยา่งเป็นธรรม 

11) วรลกัษณ ์สงวนแกว้ (2559) พลเมืองดิจิตอลท่ีมีคณุลกัษณะท่ีดี (Good Digital 
Citizens) มีองคป์ระกอบหลายประการ รวมไปถึงการมีทักษะและความรูท่ี้หลากหลายในการใช้
อินเทอรเ์น็ต ผ่านอปุกรณแ์ละช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ เช่น โซเชียลเนตเวิรก์ (Facebook, 
Twitter, Instagram, Line) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสรู์ปแบบใหม่ (แท็บเล็ต และมือถือสมารท์
โฟน) เป็นตน้ และคณุลกัษณะของการเป็นพลเมืองดจิิตอลท่ีสมบรูณส์รุปไดโ้ดยยอ่ ดงันี ้

11.1) การตระหนกัถึงความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอ่ื้น 
ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนควรตระหนักว่าบุคคลมีโอกาสในการเข้าถึงและมีศักยภาพ  
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน พลเมืองดิจิทัลท่ีดีจึงไม่ควรเลือกปฏิบตัิและดูหมิ่นบุคคล  
ผูข้าดทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั หากแต่จะตอ้งช่วยกนัแสวงหามาตรการต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้ง
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ความเสมอภาคในการเขา้ถึงเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะท าให้สังคมและประเทศนั้นๆ ก้าวเข้าสู่ 
ยคุดิจิทลัไดอ้ยา่งภาคภมูิ 

11.2) การเป็นผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคท่ีมีจรยิธรรม เป็นท่ีทราบกนัโดยทั่วไป
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ปลี่ยนแปลงระบบตลาดแบบดัง้เดิม (Traditional Marketplace) ไปสู่
ตลาดในระบบอิเลคทรอนิกส ์(Electronic-Marketplace) และไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย 
ดังจะเห็นได้จากความหลายหลายของประเภทสินค้าท่ีสามารถซือ้หาได้ในระบบออนไลน ์
ตลอดจนบริการประเภทต่างๆ ท่ีผูบ้ริโภคสามารถท าธุรกรรมไดอ้ย่างสะดวก พลเมืองยุคดิจิทัล
จะตอ้งมีความซื่อสตัยแ์ละมีศีลธรรมในการท านิติกรรมและธุรกรรมทุกประเภทบนโลกออนไลน ์
เช่น ไมซ่ือ้ขายและท าธุรกรรมท่ีผิดกฎหมาย เช่น การดาวนโ์หลดสิ่งท่ีขดัตอ่กฎหมาย ตลอดจนการ
ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีเพื่อหลอกลวงผูอ่ื้นใหซ้ือ้สินคา้และบรกิารท่ีไม่มีคณุภาพ เป็นตน้ 

11.3) การเป็นผู้ส่งสารและรับสารท่ี มีม ารยาท  รูปแบบการสื่ อสารได้มี 
การพฒันาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงศตวรรษท่ี 21 ดงัจะเห็นไดจ้ากรูปแบบการสื่อสาร
ผ่านอินเตอรเ์น็ตท่ีสะดวก รวดเร็วและมีความเช่ือมโยงทั่ วโลก เช่น อีเมล์และโซเชียลมีเดีย
หลากหลายประเภท ปัจจบุนัมีผูใ้ชช้่องทางการสื่อสารดงักล่าวอย่างไม่เหมาะสม เช่น การส่งสาร  
ท่ีมีเจตนาหมิ่นประมาทผูอ่ื้นและการส่งสารท่ีมีเจตนาให้สงัคมเกิดความแตกแยก ทัง้ท่ีกระท าไป
โดยเจตนาหรือรูเ้ท่าไม่ถึงการณ ์ดงันัน้ พลเมืองดิจิทลัท่ีดีจะตอ้งมีมารยาทและความรบัผิดชอบ 
ต่อการกระท าของตนในโลกออนไลน ์หรือ ท่ีเรารูจ้กักนัดีในนามของ (Digital Etiquette) ท่ีจะเป็น
เครือ่งมือในการย า้เตือนสติ ตลอดจนการกระท าท่ีเหมาะสมในการสื่อสารทกุประเภทในยคุดิจิทลั 

11.4) การเคารพต่อกฎหมายและกฎระเบียบ ปัจจุบันการท าธุรกรรมและ 
นิติกรรมทางอิเลคทรอนิกสอ์ยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายและกฎระเบียบว่าดว้ยการท าธุรกรรม
ทางอิเลคทรอนิกสซ์ึง่มีวตัถปุระสงคห์ลกัในการปอ้งกนัและปราบปรามการละเมิด ในรูปแบบตา่งๆ 
ท่ีมีลกัษณะเป็นอาชญากรรมทางอีเล็กทรอนิกส ์เช่น การลกัขโมยและการจารกรรมขอ้มลูประเภท
ต่างๆ เช่น ขอ้มูลทางธุรกิจและขอ้มูลส่วนบุคคล ตลอดจนมาตรการคุม้ครองเก่ียวกับทรพัยส์ิน  
ทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ ดงันัน้ พลเมืองยคุติจิทลัท่ีดีจะตอ้งตระหนกัและรบัทราบถึงกฎหมาย
และกฎระเบียบดงักล่าว ตลอดจนมีความยบัยัง้ชั่ งใจต่อการกระท าของตนท่ีอาจเป็นการละเมิด
สทิธิของบคุคลอ่ืน 

11.5) การใชเ้ทคโนโลยีใหมี้ความเหมาะสมและไม่ส่งผลเสียต่อสขุภาพ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีขาดความเหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อสขุภาพโดยรวม เช่น ความเครียดต่อ
สขุภาพกายและสขุภาพจิตตลอดจนการก่อใหเ้กิดการสูญเสียสมัพนัธภ์าพในสงัคมได ้พลเมือง  
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ยุคดิจิทัลจะตอ้งควบคุมการใชอุ้ปกรณ์อิเลคทรอนิกสใ์หมี้ความเหมาะสมเพื่อป้องกันมิใหเ้กิด
อาการเสพติดต่อ สิ่งดังกล่าวจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมได ้นอกจากนี ้การลดปริมาณ  
การสื่อสารแบบออนไลน์มาเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบดัง้เดิมในบางโอกาสจะก่อใหเ้กิดผลดี 
ตอ่สมัพนัธภาพของบคุคลใกลชิ้ดอีกดว้ย 

11.6) เรยีนรูว้ิธีการเสรมิสรา้งความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี พลเมืองดจิิทลั
นอกจากจะตอ้งเป็นผู้ท่ีมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพแลว้จะตอ้งใฝ่รู ้และ 
ใหค้วามส าคญักับมาตรการเพื่อความปลอดภยัและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลดว้ย (Digital 
Security) เน่ืองจากในยุคดิจิทัลนัน้ผูมี้เจตนากระท าผิดและหลอกลวงสามารถใชเ้ทคโนโลยีท่ีมี
ความทนัสมยัเพื่อหลอกลวงผูอ่ื้นไดง้่ายกวา่กระบวนการสื่อสารแบบดัง้เดมิ วิธีการเสรมิสรา้งความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถกระท าได้โดยง่ายมีหลากหลายวิธี เช่น  
การติดตัง้ระบบป้องกันการโจรกรรมและการท าลายขอ้มูลใหก้ับอุปกรณ์การสื่อสารทุกประเภท 
ตลอดจนรูเ้ท่าทนัต่อรูปแบบและกลอบุายของอาชญากรอิเลคทรอนิกสท่ี์มกัมีการพฒันารูปแบบ
ของการกระท าผิดอยูเ่สมอ 

12) Moonsun Choi (2017) ไดท้  าการศึกษาและออกแบบมาตรวัดความสามารถ
ความเป็นพลเมืองยุคดิจิตอลของผูใ้หญ่วัยและเยาวชน เพื่อการศึกษาดา้นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย การศึกษาครั้งนี ้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของความเป็นพลเมืองดิ จิทัล  
4 องคป์ระกอบ ดงันี ้จรยิธรรมของการใชด้ิจิทลั การรูเ้ท่าทนัสื่อและสารสนเทศ การมีสว่นรว่ม และ 
การน าเสนอหรอืทดัทานกลุม่อ านาจเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

12.1) จริยธรรมของการใชด้ิจิทลั (Digital Ethics) หมายถึง การมีส่วนรว่มของ
ผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตในดา้นความปลอดภยั จรยิธรรม พฤติกรรมความรบัผิดชอบออนไลน์ การศกึษา
บางสว่นเนน้ไปท่ีแนวคดิการมีสว่นรว่มทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม  

12.2) การรู ้เท่ าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy) 
หมายถึง ความสามารถในการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ต ประเมินสารสนเทศ สื่อสาร และท างานรว่มมือ
กบัผูอ่ื้นโดยใชอ้ินเทอรเ์น็ต ความสามารถดา้นภมูิปัญญา สติปัญญาในการวิเคราะหแ์ละตีความ
ขอ้มลูออนไลนแ์ละความสามารถในการสื่อสารกบัคนอ่ืนในเครอืข่าย 

12.3) การมีส่วนร่วม (Participation/Engagement) หมายถึง การมีส่วนร่วม 
ในการใชอ้ินเทอรเ์น็ตเพื่อเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม เช่น การใช้
อินเทอรเ์น็ตเพื่อแสดงออกทางการเมือง การมีส่วนรว่มทางการเมือง การเขา้รว่มพรรคการเมือง  
ทัง้ในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาต ิ 
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12.4) การน าเสนอหรือทัดทานกลุ่มอ านาจเพื่อการเปลี่ยนแปลง ( Internet 
Political Activism) หมายถึง การสีส่วนรว่มทางการปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงสภาพสงัคมท่ีเป็นอยู่
และส่งเสรมิความยตุิธรรมทางสงัคมผ่านทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทัง้ในระดบั
ท้อ ง ถ่ิ น และระดับ ชาติ  โดยกลุ่ ม นี ้ มี ค วามคล้ายกัน กลับ กลุ่ ม ท่ี  3  (ก ารมี ส่ วน ร่วม 
Participation/Engagement) แต่แตกต่างกันตรงท่ีเป็นการกระท าของหน่วยงานและมีเป้าหมาย 
ท่ีชดัเจน 

13) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน Child and Youth Media Institute (2557) ไดเ้สนอ
แนวคิดในการพัฒนาพลเมืองรูเ้ท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ในดา้นคุณลักษณะ  
ดา้นความรู ้และดา้นทกัษะตามจดุเนน้ของชว่งอายุ 13 - 18 ปีดงัตอ่ไปนี ้

13.1) ดา้นคณุลกัษณะเห็นคณุคา่ และเคารพในตนเองและผูอ่ื้น จดัการอารมณ์
และความเครียดได ้ไม่หลงช่ือ ตรวจขอ้มลูอย่างรอบดา้นและไม่ด่วนตดัสินผูอ่ื้น มีมารยาทในการ
ใชส้ื่อ และมีท่าทีในการสื่อสารผ่านสื่ออย่างเหมาะสม เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูอ่ื้น 
และรูจ้กัปกปอ้งตนเองจากความเสี่ยงตา่งๆ จากสื่อทัง้ในสงัคมจรงิและสงัคมออนไลน์ ใชก้ารผลิต
และการเผยแพรส่ื่อ สารสนเทศและดิจิทลัอย่างรบัผิดชอบ เพื่อสรา้งประโยชนแ์ก่สงัคม สนใจใน
ข่าวสาร ปัญหา และขอ้ถกเถียงสาธารณะและกระตือรอืรน้ เรยีนรูเ้พื่อท าความเขา้ใจ ยอมรบัและ
เคารพในวฒันธรรมท่ีแตกตา่งหลากหลาย 

13.2) ดา้นความรู ้ความรูเ้ก่ียวกบัสื่อ สารสนเทศและดิจิทลั กระบวนการผลิตสื่อ 
และการตีความเชิงสัญญะ ความเข้าในสื่อและการสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม กฎหมาย
เบือ้งตน้และจรยิธรรมเก่ียวกบัสื่อ สารสนเทศและดิจิทลั กบัความเป็นพลเมือง และอิทธิพลของสื่อ
ต่อสังคม บทบาทสื่อ การสื่อสารและกระบวนการขัดเกลาทางสังคมในสังคม  ประชาธิปไตย  
สื่อเชิงพาณิชยก์ับพฤติกรรมการบริโภค อิทธิพลของสื่อ สารสนเทศ ดิจิทัล และโลกาภิวตันท่ี์ มี 
ตอ่การ เปลี่ยนแปลงของสงัคมไทย 

13.3) ดา้นทักษะ ทักษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู ้ 
ในสงัคม พหวุฒันธรรม ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ตีความ ประเมินคณุคา่ของสารสนเทศ
ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ทักษะการเผชิญสถานการณ์ความขัดแยง้และลดความ
ขดัแยง้และโดยใชส้นัตวิิธี 

1.6 การเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการเป็นพลเมืองดิจิทลัเป็นการ

สง่เสรมิใหน้กัเรยีนท ากิจกรรมออนไลนท์ัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรยีนใหเ้หมาะสมและสรา้งความ
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มั่นใจว่าอินเทอรเ์น็ตและเทคโนโลยีจะไม่ส่งผลกระทบกับนักเรียน อีกทั้งยังมุ่งเน้นให้นักเรียน  
มีทกัษะในการท างานเพื่อพฒันาตนเองและประเทศชาติในอนาคต  โดยเป้าหมายของการส่งเสรมิ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั คือ การช่วยใหน้กัเรียนสามารถตดัสินใจไดอ้ย่างชาญฉลาด รบัผิดชอบ 
และมีความเคารพ เม่ือใชส้ื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยใหน้ักเรียนเขา้ใจ  
ในผลกระทบดา้นจรยิธรรมท่ีอยู่เบือ้งหลงัการตดัสินใจของนกัเรียนท่ีกระท าบนโลกออนไลน์ และ
การพฒันาพลเมืองดิจิทลัถือเป็นอีกกา้วหนึ่งท่ีท าใหโ้รงเรยีนจ าเป็นจะตอ้งใหค้วามสนใจ เน่ืองจาก
มีการแบ่งระหว่างชีวิตแบบอนาล็อก (Offline) และแบบดิจิทลั (Online) ออกจากกันอย่างชดัเจน 
ซึง่เป็นผลมาจากการแพรห่ลายของอปุกรณส์่วนบคุคลท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ มีช่องทางการเขา้ถึง
อินเทอรเ์น็ตไดอ้ย่างง่ายดาย ท าใหเ้กิดความแตกต่างในดา้นการสอดสอ่งดแูลผูเ้รยีนในยุคท่ีมีการ
เขา้ถึงระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัหอ้งคอมพิวเตอรข์องโรงเรียนหรือเขา้ถึงโดยใชเ้ครื่อง
คอมพิวเตอรท่ี์บา้น (Dotterer, g., Hedges, a., & Parker, 2016) สถานศึกษาทุกแห่งต่างมุ่งเนน้ 
ส่งเสริม และพัฒนาใหน้ักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีวิจารณญาณเป็นพืน้ฐาน ซึ่งการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลมีวิธีการจัดการเรียนรู ้และวิธีการวดัผลท่ีมีความ
คลา้ยคลึงและแตกต่างกันในบางส่วน ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอผลการวิเคราะห์การจัดการศึกษา
เก่ียวกับความเป็นพลเมืองและการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
แนวคดิการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั มีรายละเอียดดงันี ้

1) ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร, (2557) 
ได้เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  
ในสังคมไทยซึ่งผู้สอนสามารถเลือกกิจกรรมการเรียนรูป้ระชาธิปไตยท่ีสอดคล้องกับสาระ  
การเรยีนรู ้ดงันี ้

1.1) จัดกิจกรรมการเรียนรูว้ิถีประชาธิปไตยโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ใชว้ิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบมีส่วนท่ีหลากหลายไดแ้ก่ การเล่นเกม การร่วมแสดงความ
คิดเห็น การรว่มอภิปรายโดยเสร ีการฝึกปฏิบตัิ ฝึกการวิเคราะหจ์ากสถานการณต์า่งๆ 

1.2) ให้ผู้เรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย และเป็นพลเมืองดี 
ในสังคมประชาธิปไตย เป็นผู้มี จิตสาธารณะ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนพฤติกรรม
ประชาธิปไตยในสงัคมอย่างจริงจงั เช่น การรณรงคเ์ลือกตัง้  การท างานเป็นทีม ภาวะผูน้  า และ
สมาชิกกลุม่ 
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1.3) ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาตนเอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทอ้งถ่ิน และ
ประเทศชาติตามวิถีประชาธิปไตย เรยีนรูด้ ้วยตนเอง ติดตามขอ้มลูข่าวสาร ฝึกฝนทกัษะวิเคราะห์
แยกแยะข่าวสารท่ีถกูตอ้ง 

2) ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (2555) ไดเ้สนอเก่ียวกับการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง ดงันี ้

2.1 ผู้สอนท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรผู้ด  าเนินกระบวนการให้ผู้เรียนสามารถ  
มีความคดิ และมุง่พฒันาตนเองใหมี้คณุสมบตัิของความเป็นพลเมืองไดด้ว้ยตนเอง  

2.2) การเรียนการสอนเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง มีกระบวนการท่ีเป็น 
แนวระนาบ มิใช่แนวดิ่งท่ีมีผูส้อนเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจและเป็นผูผู้กขาดความรู ้โดยมี
ผูเ้รยีนคอยท าหนา้ท่ีจดจ าและท าตามท่ีผูส้อนบอก และวดัผลการเรยีนว่าผูเ้รยีนคนใดจ าและตอบ
ตามท่ีผูส้อนไดส้อนในชัน้เรียน หากเป็นแนวระนาบผูส้อนจะเป็นผูเ้รียนรูร้่วมกันกับผูเ้รียนและ
เรยีนรูจ้ากผูเ้รยีนดว้ย 

2.3) การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นพลเมืองในข้อต่างๆ ไม่ได้เกิดจาก 
การฟังบรรยาย หากตอ้งใชกิ้จกรรมและการลงมือปฏิบตัิ 

2.4) การเรยีนการสอนเพื่อสรา้งความเป็นพลเมือง จะตอ้งตดิตามประเมินผล
การพัฒนาตนเอง โดยให้มีกระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง และสรุปบทเรียนการเรียนรู ้
(Reflection) โดยใหผู้เ้รยีนไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั และแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัผูส้อนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3) ทิพยพ์าพร ตันติสุนทร (2558) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
เพื่อสรา้งพลเมือง (Civic Education) โดยการปลกูฝังคา่นิยม การฝึกฝน การปฏิบตัิ กิจกรรมตา่งๆ 
ดว้ยหลกัการท่ีส าคญั ดงันี ้

3.1) การศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองตอ้งเริ่มตัง้แต่เด็ก และด าเนิน
ตอ่ไปไมส่ิน้สดุจนกระทั่งถึงระดบัอดุมศกึษา และเขา้สูว่ยัท างาน 

3.2) การศกึษาเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองตอ้งส่งเสรมิเสรีภาพและทกัษะ
การคิดและการแสดงออกมากกว่าการรบัฟังและท าตามแบบการศึกษาระบบเดิม ซึ่งเป็นการ
ครอบง าในลกัษณะเผด็จการแฝงในกระบวนการเรยีนการสอน 

3.3) การศึกษาเพื่อพฒันาความเป็นพลเมืองตอ้งส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน คือ 
การเคารพคุณค่าของความเป็นมนุษยท่ี์เสมอกันเพราะทุกชีวิตมีคุณค่าจึงควรให้ความเคารพ  
ตอ่ความแตกตา่งโดยไม่ท ารา้ยกนัและมีความยตุิธรรม 
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3.4) การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองต้องส่งเสริมการเรียนรูท้าง 
การเมืองเพื่อฝึกทกัษะทางประชาธิปไตยและแนวทางการมีสว่นรว่มทางการเมือง  

3.5) การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองตอ้งการสื่อท่ีมีพลัง มีอิสระ 
ในการสรา้งเพื่อการสรา้งพลเมืองใหมข่องประเทศ 

3.6) การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจาก 
ทั้งระบบของสังคม จึงจะเปลี่ยนประชาชนให้เป็นผู้ท่ีเห็นอนาคตร่วมกันต่อทิศทางการสรา้ง
พลเมืองใหม่ มีพลงัความรู ้คิดคน้วิธีการและหลกัสตูรในการจดัการเรยีนรูใ้หม่ ใหค้วามส าคญักบั
การพฒันาพลเมืองและมีพลงัทางการเมือง  

4) Donna Young (2015) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนท่ีอยู่เกรด 5 - 12 โดยใหค้วามเห็นว่า ในช่วง
เวลาท่ีผา่นมาการจดัการเรยีนการสอนท่ีมุ่งเนน้ใหน้กัเรยีนเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
อีกทัง้มุ่งเนน้ใหน้ักเรียนเขา้ใจว่าอะไรคือรอ่งรอยบนโลกออนไลน ์ เขา้ใจผลกระทบจากการการ 
โพสขอ้มลูส่วนตวัของตนเองท่ีมีความเสี่ยง การใชข้อ้ความด่าทอ การเสียดสีเป็นเรื่องปรกติ หรือ
แมแ้ต่โพสรูปตนเองแลว้แสดงสถานท่ีอยู่ในขณะท่ีโพสซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อผูไ้ม่หวงัดีกับ 
ตัวนักเรียนได ้ดว้ยเหตุนีก้ารจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีภูมิคุม้กันตนเองต่อภัยคุกคาม 
ท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัตวันกัเรยีนเองดว้ยแนวคดิการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั การจดัการเรยีน
การสอนนักเรียนเกรด 5 - 12 มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลโดยการจัดการเรียน 
การสอนจะตอ้งมีแนวทางเพื่อการคน้หาค าตอบโจทยพ์ลเมืองดิจิทลัคืออะไร และมีความส าคญั
อย่างไร ความเป็นส่วนตวัมีความส าคญัอย่างไรกับเยาวชนยุคดิจิทัล  นักเรียนเกรด 5 - 8 มีสิทธ์ิ
ไดร้บัการใหมี้บญัชีโซเชียมีเดียหรือไม่ อะไรท่ีท าใหก้ารสรา้งสรรคข์อ้มลูดิจิทลัมีความถกูตอ้งและ
เหมาะสม การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนดว้ยการอภิปรายถึงความหมายของความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลทั่วไปและการน าเสนอคลิปวิดีโอ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นประเด็น
ปัญหา คน้หาองคป์ระกอบท่ีส าคญัของความเป็นพลเมืองดิจิทลั เช่น จรยิธรรมในการเขียนอีเมล ์
สงัคมออนไลน ์นักล่าออนไลน ์ความเป็นส่วนตวั การกลั่นแกลง้ทางดิจิทลั ลิขสิทธ์ิ และรอ่งรอย
ดิจิทลั เป็นตน้ 

5) Susan M. Bearden (2016) ไดเ้สนอแนวคิดการสอนใหเ้ยาวชนเป็นพลเมือง
ดิจิทลั โดยการน าบทเรียนเก่ียวกบัการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลัผสานเขา้กับการส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองให้เป็นบทเรียนในชีวิตประจ าวนั และเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ทัง้นีค้รูตอ้งไดร้บัการศึกษาและเห็นดว้ยกบัแนวคิดเรื่องการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลัก่อน 
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จากนัน้ครูสอนโดยใชก้ารยกวิดีโอเหตกุารณส์ าคญัแบบกรณีศกึษาท่ีสามารถชีใ้หเ้ห็นถึงประโยชน์
และโทษท่ีเกิดจากการกระท ากิจกรรมต่างๆ บนอินเทอรเ์น็ตแลว้ให้นักเรียนเขียนบล็อกและ 
สอนแสดงความคิดเห็นในบล็อกใหน้กัเรยีน โดยใชก้ระดานสนทนาออนไลนโ์ดยใชเ้ครื่องมืออย่าง 
Facebook Edmodo ใช ้Twitter เพื่อขยายและเพิ่มการอภิปรายในชัน้เรยีน 

6) NYC Department of Education, (2015) เสนอแนวคิดการจัดการเรียน 
การสอนเพื่อใหค้วามรูท้ัง้ผูใ้ชง้านอินเทอรเ์น็ตทั่วไปและการเรียนการสอนในโรงเรียนใหมี้ขอ้มูล
ความรูเ้ก่ียวกบัความปลอดภยัออนไลนท่ี์และส่งเสริมวฒันธรรมของโลกไซเบอรท์ั่วโลกและยงัได้
เสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลในแต่ละช่วงวัย
ดงัตอ่ไปนี ้

6.1) ระดับ Grades K-2 มีแนวคิดหลักส าหรบัการเรียนรูข้องนักเรียนใน
ระดบั คือ สิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุคือการเขา้ใจและมุ่งมั่นท่ีจะไม่แบ่งปันขอ้มลูส่วนบุคคลใหก้ับทุกคนท่ี
พ บ 
ในระบบออนไลน์ ส่งเสริมให้นักเรียนพูดคุยอย่างเปิดเผยกับพ่อแม่หรือผูป้กครองเก่ียวกับสิ่งท่ี  
พวกเขาเห็นทางออนไลนแ์ละควรบอกพวกเขาเสมอหากใครตอ้งการขอ้มลูสว่นบคุคล เม่ือเลน่เกม
ออนไลนน์ักเรียนตอ้งกระท าตามกฎเก่ียวกับความปลอดภัยบนอินเทอรเ์น็ตของครอบครวัและ
โรงเรียน ทัง้นีย้งัไดเ้สนอ เทคนิคการสอนความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัการเรียนรูข้องนกัเรียนในระดบันี ้
ไดแ้ก่ การน าเสนอเนือ้หาการเรียนการสอนหรือโปรแกรมการสอนของครูผูส้อนจะตอ้งเป็นท่ี
น่าสนใจ สามารถโตต้อบกบัผูเ้รยีนไดอ้ย่างฉบัพลนั การพดูคยุหรอืค าแนะน าของครูผูส้อนจะตอ้ง
ค่อนขา้งสัน้และเรียบง่าย ส าหรบันกัเรียนหลายคนในช่วงอายนีุถื้อเป็นเรื่องยากท่ีจะรกัษาความ
สนใจในระยะยาวหรือยาวเกินไป ดงันัน้ วตัถปุระสงคห์ลกัของครูผูส้อนในระดบันีค้ือการสอนให้
พวกเขารกัษาความปลอดภยัและเสริมสรา้งสิ่งท่ีควรท าแบบออนไลน์ในขณะท่ีผูป้กครองมีส่วน
รว่มในการดแูลอย่างใกลชิ้ดในขณะท่ีก าลงัใชเ้ครื่องมือดจิิทลั 

6.2) ระดับ Grades 3 - 5 มีแนวคิดหลักส าหรับการเรียนรูข้องนักเรียน 
ในระดับคือ สิ่งส  าคัญคือการเขา้ใจและมุ่งมั่นท่ีจะไม่แบ่งปันขอ้มูลส่วนบุคคลกับทุกคนท่ีพบ  
ในระบบออนไลน ์ซึง่รวมถึงช่ือจรงิท่ีอยู่หมายเลขโทรศพัท์ ขอ้มลูทางการเงิน ช่ือโรงเรยีน รหสัผ่าน
หรอืขอ้มลูส่วนตวัอ่ืนๆ ส่งเสรมิใหน้กัเรียนพดูคยุอย่างเปิดเผยกบัพ่อแม่หรอืผูป้กครองเก่ียวกบัสิ่ง 
ท่ีพวกเขาเห็นทางออนไลนแ์ละควรบอกพ่อแม่หรือผูป้กครองทุกครัง้หากใครตอ้งการขอ้มูลส่วน
บุคคลหรือท าใหรู้ส้ึกไม่สบายใจ นักเรียนตอ้งกระท าตามกฎของครอบครวัและโรงเรียนท่ีตัง้ขึน้
เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยขณะออนไลน์ ทั้งนี ้ยังได้เสนอเทคนิคการสอนความรู ้พื ้นฐานส าหรบั 



  37 

การเรียนรูข้องนักเรียนในระดับนี ้ ได้แก่ การน าเสนอเนือ้หาการเรียนการสอนหรือโปรแกรม 
การสอนของครูผู้สอนจะต้องเป็นท่ีน่าสนใจ  สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้อย่างฉับพลัน  
ช่วยนกัเรยีนเม่ือพวกเขาก าลงัท างานในกลุม่เลก็ๆ ซึง่จะช่วยใหพ้วกเขาท างานไดอ้ย่างรวดเรว็และ
รอบคอบเพื่อให้ได้ภาพจ าลอง  นักเรียนในระดับนี ้ส่วนใหญ่ใช้อินเทอรเ์น็ตเป็นประจ าและ
เพลิดเพลินกบัการแบ่งปันสิ่งท่ีพวกเขารูจ้กั ในช่วงตน้ของการสอนเปิดโอกาสใหพ้วกเขาแบ่งปัน
ขอ้มลูท่ีตนเองสนใจสัน้ๆ แลว้รว่มกนัแสดงความคดิเห็นในประเดน็ตา่งๆ รว่มกนัภายในกลุม่ 

6.3) ระดบั Middle and High School มีแนวคิดหลกัส าหรบัการเรียนรูข้อง
นกัเรยีนในระดบันี ้คือ สิ่งส  าคญัคือการเขา้ใจและมุ่งมั่นท่ีจะไม่แบง่ปันขอ้มลูส่วนบคุคลกบัทกุคน
ท่ีพบในระบบออนไลน์ หรือบุคคลท่ีพวกเขามองว่าเป็น เพื่อนทางออนไลน์ซึ่งรวมถึงช่ือจริงท่ีอยู่
หมายเลขโทรศพัท ์ขอ้มลูทางการเงิน ช่ือโรงเรียน รหสัผ่านหรือขอ้มลูส่วนตวัอ่ืนๆ แมว้่านกัเรียน
หลายคนในระดบันีท้ราบถึงวิธีการหลกัๆ ในการรกัษาความปลอดภยัในขณะออนไลน ์แต่ก็ตอ้ง
มุ่งมั่นส่งเสริมดา้นจริยธรรมดว้ย ไดแ้ก่ โพสเฉพาะสิ่งท่ีคุณจะรูส้ึกสบายใจกับคนทัง้โลกรวมทั้ง 
พ่อแม่ อย่าใชอ้ินเทอรเ์น็ตเพื่อเผยแพรข่่าวซุบซิบหรอืท ารา้ยช่ือเสียงหรอืสรา้งความเสียหายใหก้บั
ผูอ่ื้น นกัเรยีนควรท าความเขา้ใจกบัเครื่องมือรกัษาความปลอดภยัท่ีสามารถใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์
ส่วนใหญ่เพื่อป้องกนัขอ้มลูส่วนบุคคลและคอมพิวเตอรข์องตนเองจากไวรสัสปายแวรแ์ละสแปม  
นกัเรยีนตอ้งเขา้ใจว่าหากมีบางสิ่งบางอย่างหรอืคนออนไลนท์ าใหรู้ส้กึอดึอดันกัเรยีนมีสิทธ์ิท่ีจะไม่
ตอบกลับ และควรบอกผู้ใหญ่ ท่ีเช่ือถือได้ นักเรียนต้องมุ่งมั่ นท่ีจะไม่พบปะกับคนท่ีได้พบ 
ทางออนไลน์ ทั้งนีย้ังไดแ้นะน า เทคนิคการสอนความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัการเรียนรูข้องนักเรียน 
ในระดับนี ้ ได้แก่ หลีกเลี่ยงการบรรยายหน้าห้องเพื่อส่งต่อความรูไ้ปสู่นักเรียน การผลักดัน 
ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มอภิปรายประเด็นส าคญัใหม้ากขึน้ นกัเรยีนในกลุ่มอายนีุรู้จ้กัอินเทอรเ์น็ตเป็น
อย่างดีและสว่นใหญ่ใชอ้ินเทอรเ์น็ตเป็นประจ า วิธีการสอนของครูคือการมีสว่นรว่มในการสนทนา
โดยการขอความเห็นอย่างสม ่าเสมอ มุ่งเนน้เสรมิสรา้งใหพ้วกเขาปลอดภยัและสรา้งความเขา้ใจ 
ในสิ่งท่ีหมายถึงการเป็นพลเมืองดจิิทลัท่ีดี 

7) Common Sense Education’s Digital Citizenship Curriculum ( 2015) 
เสนอหลกัสตูรการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันกัเรยีน โดยสง่เสรมิความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัส าหรบัเยาวชนดว้ยกระบวนการจดัการเรยีนรูโ้ดยครูผูส้อนเป็นผูน้  าการเรยีนรูแ้ละเนน้ผูเ้รยีน
เป็นส าคญั คือ การสรา้งขอ้ตกลงเก่ียวกบัแนวทางการจดัการเรียนรูร้ว่มกนั การน าเสนอประเด็น
การเรียนรู ้วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู ้วิธีการจดัการเรียนรู ้และวิธีการประเมินผล  ผูส้อนด าเนินการ
สอนดว้ยการน าเสนอคลิปวิดีโอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นประเด็นปัญหา  ขอ้ดี ขอ้เสีย 
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ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพลเมืองดิจิทัล  ผู้สอนกระตุน้ให้ผู้เรียนอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับคลิปวิดีโอสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นประเด็นปัญหา ขอ้ดี ขอ้เสียท่ีเก่ียวขอ้งกับ  
การพฒันาพลเมืองดิจิทัล ผูส้อนสรุปผลการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  และผูส้อนประเมินผล 
การจดัการเรยีนรูด้ว้ยขอ้สอบ 

8) Mike S. Ribble & Bailey, G.D. (2015) ได้ให้ค  าแนะน าเก่ียวกับการจัด 
การเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลในโรงเรียนโดยให้ครูเป็นผู้น  าจัดการเรียนรู ้ 
ในห้องเรียนดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบสะท้อนกลับ 4 ขั้นตอน (Four-stage reflection 
model for teaching digital citizenship) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

8.1) ขัน้การสรา้งการรบัรู ้(Awareness) คือ การช่วยใหน้กัเรยีนมีความรู ้
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลพืน้ฐาน นอกจากนั้นแลว้ครูยังเป็นผูช้ักชวนให้นักเรียนมีส่วนร่วม  
ในการอภิปรายเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเหมาะสม กฎกติกา กฎหมาย จรรยาบรรณท่ีเป็น
ท่ียอมรบัและความแตกตา่งระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเป็นท่ียอมรบัและในทางท่ีผิด 

8.2) ขั้นการแนะน าการกระท า  (Guided Practice) ฝึกฝนการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม เรียนรูแ้ละส ารวจความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้เม่ือใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั รบัทราบขอ้ตกลง หลกัปฏิบตัิเม่ือใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 

8.3) ขั้ น ก า ร ส ร้ า ง ต้ น แ บ บ แ ล ะ ก า ร ส า ธิ ตี  (Modeling and 
demonstration) การสรา้งตน้แบบการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลท่ีดีโดยครูสรา้งกิจกรรมการเรียนรูท่ี้
สง่เสรมิใหน้กัเรยีนสรา้งตน้แบบท่ีดีของตนเอง เช่น มารยาทในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือในหอ้งเรยีนท่ี
เหมาะสม 

8.4) ข้อ เส น อแน ะแล ะก า รวิ เค ราะห์  (Feedback and analysis)  
การพดูคยุสรุปประเด็นและขอ้คน้พบจากการส่งเสรมิการเรยีนรูโ้ดยกระตุน้ใหผู้เ้รยีนวิเคราะหแ์ละ
ส ารวจว่าเหตใุดจึงควรใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสม สะทอ้นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของตนเอง  
ท่ีเกิดขึน้ซ  า้ๆ เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจวา่จะกระท าอีกหรอืไม่ 

9) Clifton J. Boyle III. (2010) ไดศ้กึษาผลการใชห้ลกัสตูร Digital Citizenship
ของ M.Ribble โดยวิจัยกึ่ งทดลองและตรวจสอบความเป็นพลเมืองดิ จิทัลของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ (เกรด  9) ดว้ยวิธีท่ีครูเป็นผู้น  าจัดการเรียนรูใ้นห้องเรียนด้วยรูปแบบ 
การจดัการเรยีนรูแ้บบสะทอ้นกลบั 4 ขัน้ตอน (Four-stage reflection model for teaching digital 
citizenship) ได้แก่  ขั้นการสรา้งการรับรู ้(Awareness)  ขั้นการแนะน าการกระท า (Guided 
Practice)  ขัน้การสรา้งตน้แบบและการสาธิต (Modeling and demonstration) และ ขอ้เสนอแนะ
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และการวิเคราะห์ (Feedback and analysis) โดย 2 สัปดาห์แรก ครูเป็นผู้น  าจัดการเรียนรู  ้
กลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอรด์  าเนินการสอนในหอ้งเรียนตามขัน้ตอนและเนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่ม 
ในกิจกรรมการเรยีนรูใ้หม้ากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การน าเสนอสื่อแสดงใหเ้ห็นสถานการณก์ารใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลัในทางท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม กระตุน้ใหน้กัเรยีนเสดงความคดิเห็นในประเดน็ท่ีก าหนด 
และในสปัดาหถ์ัดมาเป็นการเรียนโดยใหผู้เ้รียนไปศึกษาดว้ยตนเองผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
เพื่อการเรยีนรูท่ี้ถกูออกแบบขึน้ จากนัน้เปิดโอกาสใหน้กัเรียนรว่มกนัน าเสนอขอ้คน้พบและแสดง
ความคดิเห็นในหอ้งเรยีน และประเมินผลดว้ยแบบทดสอบและใหค้ะแนนรายบคุคล  

10) ฐิติยา เนตรวงษ์ (2015) ไดท้  าการวิจยัพฒันาความเป็นพลเมืองดิจิทลัและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้e-Learning เป็นเครื่องมือในการจดัการเรียนรู ้และวดัประเมินผล
โดยแยกประเด็นค าถามเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัเป็น 5 ดา้น คือ 1) ความเขา้ใจประเด็น
ทางสังคม 2) ความเข้าใจประเด็นทางวัฒนธรรม 3) ความเข้าใจประเด็นความเป็นมนุษย ์ 
4) การปฏิบตัิตนอย่างมีจรยิธรรมและตามครรลองกฎหมาย เพื่อประเมินความเป็นพลเมืองดิจิทลั 
และ 5) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
Clifton J. Boyle III. (2010) ได้ศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรพลเมืองดิ จิทัล 

ในโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษา การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยักึ่งทดลองเพื่อตรวจสอบความแตกต่าง
ของประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดิจิทลั ระหว่างผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนการจดั  
การเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดิจิทัล (กลุ่มทดลอง) กับ กลุ่มนักเรียนท่ีไม่ได้เข้ าร่วม 
การจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดิจิทัล (กลุ่มควบคุม) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดิจิทัล (กลุ่ม
ทดลอง) มีคะแนนบรรทัดฐานของพฤติกรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสูงขึน้และมากกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัยะส าคญั และ กลุม่ทดลองมีคะแนนสงูกว่ากลุม่ควบคมุในเจ็ดพฤติกรรมอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

Chris A. Suppo (2013) ไดส้  ารวจความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียนและผูน้  าเก่ียวกับ
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดิจิทัลในโรงเรียนของรัฐเพนซิวาเนีย 
สหรฐัอเมรกิา การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพเพื่อส ารวจความคิดเห็นผูบ้ริหารโรงเรียน
และผูน้  าเก่ียวกบัหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนความเป็นพลเมืองดิจิทลัในโรงเรยีนของรฐัเพนซิ
วาเนีย สหรฐัอเมริกา จากผลการวิจยัสรุปไดว้่า ผูบ้ริหารและผูน้  าการจดัการเรียนการสอนความ
เป็นพลเมืองดิจิทลัของโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมธัยมศึกษาในรฐัเพนซิวาเนียประเทศ
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สหรฐัอเมรกิาเช่ือมั่นว่านอกจากทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัดั้งเดิมแลว้ ทกัษะความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลมีความส าคัญและความจ าเป็นอย่างมาก ควรติดตามและตรวจสอบอย่างใกลชิ้ด อีกทั้ง
ผลการวิจัยในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่าขาดการใช้หลักสูตรหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็น
ทางการ ซึ่งผลการวิจัยทัง้หมดในครัง้นีจ้ะเป็นแรงผลกัดนัและทา้ทายใหก้ารวิจัยในครัง้ต่อไปได้
คน้หาวิธีการใหม่ๆ เพื่อจดัการเรยีนการสอนความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหแ้น่ใจ
วา่ผูเ้รยีนในโรงเรยีนในรฐัเพนซิวาเนียประเทศสหรัฐัอเมรกิาจะไดเ้ป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีมีบรรทดัฐาน
ของพฤติกรรมและความรบัผิดชอบ มีความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีประสิทธิภาพ  
ในอนาคต 

ฐิติยา เนตรวงษ์ (2015) ศึกษาการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลและผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนโดยใช ้e-Learning รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของนกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุิต ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทลัในภาพรวมหลงัทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.89 มีค่าสูงขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนทดลองมีค่าเท่ากับ 3.10 การพัฒนาความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัคิดเป็นรอ้ยละ 15.85 โดยพบว่า นักศึกษาทุกคนมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลสงูขึน้   คะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.24 มีค่าสูงขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับก่อน
ทดลองในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 6.57 คิดเป็นรอ้ยละ 23.37 โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 
มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึน้คะแนนพฒันาการของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเป็นกลุม่ทดลองอยู่ใน
เกณฑ ์10.00 - 45.00 เปอรเ์ซน็ต ์คา่เฉลี่ยรอ้ยละคะแนนพฒันาการของกลุม่ตวัอยา่งเท่ากบั 23.37 
และ ความสัมพันธ์ความเป็นพลเมืองดิจิทัลและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธข์องเพียรส์นั ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธพ์บว่า ภาพรวม
ความเป็นพลเมืองดจิิทลัและผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนมีความ สมัพนัธก์นั โดยตวัแปรทัง้สองสมัพนัธ์
ตามกนัในทิศทางบวกในระดบัคอ่นขา้งสงู (r = 0.799) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

Abdulrahman Al-Zahrani (2015) ได้ศึกษาการตรวจสอบการจัดการศึกษา 
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ดว้ยวิธีการส ารวจความคิดเห็นโดยใชแ้บบสอบถามจาก
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์โดยพบว่า นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ดา้นคอมพิวเตอรใ์นระดบัสูง  
มีส่วนรว่มในการใชค้อมพิวเตอรเ์พื่อการเรียนรูข้องตนเองเเละมีส่วนรว่มในการเเลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ในสงัคมดิจิทลั การเคารพตนเองและเคารพผูอ่ื้น การปกปอ้งตวัเองและความปลอดภยัสงูกว่ากว่า
นักศึกษาท่ีมีประสบการณ์ดา้นคอมพิวเตอรใ์นระดับนอ้ย จากการวิจัยในครัง้นีแ้สดงให้ เห็นว่า 
การสง่เสรมิใหมี้การจดัการเรยีนการสอนเพื่อการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลัในมหาวิทยาลยั  
มีผลท าใหน้ักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรูข้อง
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ตนเองสงูขึน้ มีความเคารพตนเองและเคารพผูอ่ื้นสงูขึน้ และมีความตระหนกัตอ่การปกปอ้งตนเอง
และความปลอดภยัจากการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัสงูขึน้  

สรุปไดว้่า การวิจยัเพื่อทดลองใชห้ลกัสตูรพลเมืองดิจิทลั ท าใหต้วัผูเ้รยีนเองเช่ือมั่นว่า
นอกจากทักษะการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเพิ่มขึน้แลว้ ความเป็นพลเมืองดิจิทัลยังมีความส าคัญ 
นกัศึกษากลุ่มตวัอย่างมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรูข้องตนเองสูงขึน้ 
และจากการศึกษาการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้ 
e-Learning พบว่า ความเป็นพลเมืองดิ จิทัลในภาพรวมหลังทดลองมีค่าเฉลี่ยสูงขึ ้น  จาก
ผลการวิจยัท่ีไดก้ล่าวมา จะเห็นไดว้่าพลเมืองดิจิทลัมีความส าคญัทัง้ต่อประชาชนทั่วไป ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน และนกัเรยีน ซึง่ยงัมีตวัแปรท่ีตอ้งศกึษาเพิ่มเติมในเรือ่งของคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ในบรบิทของเยาวชนไทยท่ีควรประกอบไปดว้ยอะไร 
หรือรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ควรมีองคป์ระกอบและขัน้ตอนอย่างไร ท่ีจะ
ท าใหก้ารจดักิจกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. รูปแบบการเรียนการสอน 
2.1 ความหมายของรูปแบบการสอน 

รูปแบบเป็นตวัแบบท่ีใชเ้ป็นตวัอย่าง และเป็นแบบแผนของกระบวนการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ  ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ ไม่มีองคป์ระกอบ
ตายตวั โดยมีการพฒันารูปแบบผ่านกระบวนการทดสอบอย่างเป็นระบบเพื่อใหเ้กิดความเช่ือถือได้
หรือเป็นสิ่งท่ีสรา้งหรือพฒันาขึน้จากแนวคิด ทฤษฎี เพื่อถ่ายทอดความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ 
โดยใชส้ื่อท่ีท าใหเ้ขา้ใจง่ายและกระชบัถกูตอ้ง และสามารถตรวจสอบเปรยีบเทียบกบัปรากฏการณ์
จรงิไดเ้พื่อช่วยใหต้นเองและคนอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึน้ 

Saylor, J.G. , and others (1981) กล่าวว่า รูปแบบการสอน ( teaching mode) 
หมายถึง แบบ (pattern) ของการสอนท่ีมีการจดักระท าพฤติกรรมขึน้จ านวนหนึ่งท่ีมีความแตกตา่ง
กนั เพื่อจดุหมายหรอืจดุเนน้ท่ีเฉพาะเจาะจงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

Gunter, M. R., Estes, T. H., and Schwab, J. H. (1990) กล่าวว่า รูปแบบการเรยีน
การสอน คือ กระบวนการทีละขั้นตอนอันน าไปสู่ผลการเรียนรูท่ี้เฉพาะเจาะจง  และรูปแบบ 
การจดัการเรยีนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพควรอนญุาตใหผู้เ้รยีนไดมี้ส่วนรว่มในกระบวนการเรียนรู ้
อย่างกระตือรือรน้ เด็กไดผ้่านทุกขัน้ตอนการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ือง ซึ่งทัง้หมดนีค้วรสะทอ้นใหเ้ห็น 
ทัง้การคิด การเรยีนรูแ้ละพฤตกิรรม 
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Joyce, Bruce R., and Weil, Marsha (1996) กล่าวว่า รูปแบบการสอน คือ แผน 
(plan) หรอื แบบ (pattern) ท่ีเราสามารถใชเ้พื่อการสอนโดยตรงในหอ้งเรยีน หรอืการสอนเป็นกลุม่ย่อย 
หรือเพื่อจัดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงหนังสือ ภาพยนตร ์เทปบันทึกเสียง โปรแกรม
คอมพิวเตอรช์่วยสอน และหลักสูตรรายวิชา ซึ่งแต่ละรูปแบบจะให้แนวทางในการออกแบบ  
การเรยีนการสอน ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รยีนบรรลวุตัถปุระสงคต์่างๆ กนั รูปแบบการสอนคือ การบรรยาย
สิ่งแวดล้อมทางการเรียน รูปแบบการสอน ก็คือ รูปแบบของการเรียน ท่ีช่วยผู้เรียนให้ได้รับ
สารสนเทศ ความคดิ ทกัษะ คณุคา่ แนวทางของการคิด และแนวทางในการแสดงออกของผูเ้รยีน 

Orlich. D. C., Harder, R. J., Callahan, R. C., Trevisan, M. S., and Brown, A. H. 
(2010) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน คือ สิ่งท่ีประกอบดว้ยตวับ่งชีโ้ดยกวา้ง ซึ่งครอบคลุม
ความคิดรวบยอดจานวนหนึ่งท่ีแตกต่างกัน  โดยแสดงถึงรายละเอียดท่ีถูกจัดวางอย่างเป็น
โครงสรา้งในลกัษณะของระบบ 

ชนาธิป พรกุล ( 2551) ให้ค  าจ ากัดความรูปแบบการสอนว่าหมายถึง  แบบแผน 
การด าเนินการสอนท่ีจัดเป็นระบบ  สอดคล้องกับหลักการเรียนรู ้ มีการพิสูจน์หรือทดสอบว่า 
มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูต้ามจดุมุง่หมายเฉพาะ 

ทิศนา แขมมณี (2552) กล่าวว่า รูปแบบการสอน หมายถึง สภาพหรือลกัษณะของ
การจดัการเรยีนการสอนท่ีจดัขึน้อยา่งมีระบบระเบียบ มีแบบแผนตามหลกัปรชัญา ทฤษฎี หลกัการ 
แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ โดยอาศัยวิธีสอน และเทคนิคการสอนต่างๆ เขา้มาช่วยให้สภาพ 
การเรยีนการสอนนัน้เป็นไปตามหลกัการท่ียดึถือ  

วิชยั ประสิทธ์ิวฒุิเวชช ์(2542) กล่าวว่า การจดัการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการท่ีมีระบบ
ระเบียบครอบคลมุการด าเนินงานตัง้แตก่ารวางแผนการจดัการเรยีนรูจ้นถึงการประเมินผล 

Hough, John B. and Duncan, James K (1970) อธิบายความหมายของการจัด 
การเรียนรูว้่าหมายถึง กิจกรรมของบุคคลซึ่งมีหลกัและเหตผุล เป็นกิจกรรมท่ีบุคคลไดใ้ชค้วามรู ้
ของตนเองอย่างสรา้งสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้ผูอ่ื้นเกิดการเรียนรูแ้ละความผาสุก  ดังนั้นการจัด 
การเรยีนรูจ้งึเป็นกิจกรรมในแง่มมุตา่งๆ 4 ดา้น คือ 

1) ดา้นหลกัสตูร (Curriculum) หมายถึง การศึกษาจุดมุ่งหมายของการศึกษา
ความเขา้ใจในจุดประสงคร์ายวิชาและการตัง้จุดประสงคก์ารจัดการเรียนรูท่ี้ชัดเจน  ตลอดจน 
การเลือกเนือ้หาไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

2) ดา้นการจัดการเรียนรู  ้(Instruction) หมายถึง การเลือกวิธีสอนและเทคนิค
การจดัการเรยีนรูท่ี้เหมาะสม เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนบรรลถุึงจดุประสงคก์ารเรยีนรูท่ี้วางไว ้
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3) ดา้นการวดัผล (Measuring) หมายถึง การเลือกวิธีการวดัผลท่ีเหมาะสมและ
สามารถวิเคราะหผ์ลได ้

4) ดา้นการประเมินผลการจดัการเรียนรู  ้(Evaluating) หมายถึง ความสามารถ
ในการประเมินผลของการจดัการเรยีนรูท้ัง้หมดได ้

Good, Carter V. (1974) ได้อธิบายความหมายของการจัดการเรียนรูว้่าการจัด 
การเรยีนรู ้คือ การกระท าอนัเป็นการอบรมสั่งสอนผูเ้รยีนในสถาบนัการศกึษา 

Hills, P.J. A (1982) ใหค้  าจ ากัดความของการจัดการเรียนรูไ้วว้่า การจัดการเรียนรู ้
คือ กระบวนการใหก้ารศกึษาแก่ผูเ้รยีน ซึง่ตอ้งอาศยัปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน 

จากท่ีนกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของรูปแบบการเรยีนการสอนในทศันะ
ต่างๆ นั้น สามารถสรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการใดใดท่ีผู้สอน 
พงึกระท า อาทิเช่น การจดัประสบการณ ์การสรา้งสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน หรอืการจดักิจกรรม
ต่างๆ ท่ีท าให้ผู้เรียนเกิดความรู ้ความเข้าใจตามท่ีผู้สอนได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ ซึ่งมีขั้นตอน
ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การวางแผนการจัดการเรียนรู ้การจัดการเรียนรู ้การวัดผล 
การจดัการเรยีนรู ้ไปจนถึงการประเมินผลการจดัการเรยีนรู ้

2.2 องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
ทิศนา แขมมณี (2552) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของรูปแบบการเรยีนการสอนจะตอ้ง

มีองคป์ระกอบตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1) มีปรชัญา หรือทฤษฎี หรือหลกัการ หรอืแนวคิด หรือความเช่ือท่ีเป็นพืน้ฐาน

หรอืเป็นหลกัของรูปแบบการสอนนัน้ๆ 
2) มีการบรรยาย หรอือธิบายสภาพ หรอืลกัษณะของการจดัการเรยีนการสอน 
3) มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ

ของระบบใหส้ามารถน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการพิสูจน์ ทดลองถึง
ประสิทธิภาพของระบบนัน้ 

4) มีการอธิบายกระบวนการสอน วิธีสอน และเทคนิคการสอน ในฐานะท่ีเป็น
องคป์ระกอบยอ่ยท่ีส าคญัของระบบนัน้ๆ 

Joyce, Bruce R., and Weil, Marsha. (1996) อธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของรูปแบบมีดงันี ้
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1) หลกัการของรูปแบบ เป็นส่วนส าคญัท่ีกล่าวถึงความเช่ือ แนวคิดของทฤษฎี 
ท่ีรองรบัรูปแบบการเรียนการสอน หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นตัวก าหนด 
จดุประสงค ์เนือ้หา กิจกรรรม และขัน้ตอนการด าเนินการในรูปแบบการเรยีนการสอน 

2) จุดประสงค ์เป็นส่วนท่ีระบุถึงความคาดหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้จากการใช้
รูปแบบการเรยีนการสอน 

3) เนือ้หา เป็นสว่นท่ีระบถุึงเนือ้หา และกิจกรรมท่ีใชใ้นการเรยีนการสอนเพื่อให้
บรรลจุดุประสงคข์องรูปแบบ 

4) กิจกรรม และขัน้ตอนการด าเนินการ เป็นส่วนทีระบถุึงวิธีการปฏิบตัิในแต่ละ
ขัน้ตอนเมื่อน ารูปแบบการเรยีนการสอนไปใช ้

5) การวัด และประเมินผล เป็นส่วนท่ีประเมินถึงประสิทธิภาพของรูปแบบ 
การเรยีนการสอน 

Kibler, R. J. (1974) ไดเ้สนอรูปแบบการเรยีนการสอนควรมีองคป์ระกอบ คือ 
1) จดุมุ่งหมายการเรียนการสอน เป็นผลผลิตทางการเรียนการสอนท่ีมุ่งหวงัให้

เกิดในผู้เรียน ซึ่งมีความครอบคลุมพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ ทางด้านสติปัญญา (cognitive 
domain) ด้านอารมณ์หรือ จิตใจ (affective Domain) และด้านการปฏิบัติ  (psychomotor 
domain) 

2) การวดัพฤติกรรมพืน้ฐานเป็นการตรวจสอบความพรอ้มความรูพ้ืน้ฐานและ
ทกัษะเบือ้งตน้ของผูเ้รยีนก่อนการเรยีนการสอนจรงิๆ 

3) การจดักระบวนการเรียนการสอนเป็นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาพฤติกรรม
ของผูเ้รยีนโดยเริม่ตน้ท่ีพฤตกิรรมพืน้ฐาน ตอ่เน่ืองจนถึงพฤตกิรรมปลายทาง 

4) การประเมินผลรวมเป็นการประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการเรียนการสอน
บรรลจุดุประสงคเ์พียงใด มีวิธีการจดัการเรยีนการสอนเหมาะสมเพียงใด เป็นตน้ 

ในการออกแบบการเรียนการสอน ผู้สอนต้องค านึงถึงองค์ประกอบของรูปแบบ 
การเรยีนการสอน 3 ประการ (พิมพนัธ ์ เดชะคปุต ์และ พเยาว ์ยินดีสขุ, 2556) ดงันี ้
 

1) วตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูห้รือจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้(objective) ควรเขียนเป็น
วตัถปุระสงคเ์ชิงพฤตกิรรม (behavioral objectives) โดยเนน้ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาในเรือ่งตอ่ไปนี ้

1.1) ความรู ้(knowledge: K) 
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1.2) ทกัษะกระบวนการ (process: P) ทกัษะกระบวนการคิดการปฏิบตัิและ
แสดงออก 

1.3) คุณสมบัติ และเจตคติ (attribute and attitude: A) คือ ความสนใจ 
พอใจ รวมทัง้ลกัษณะนิสยั 

2) ประสบการณ์การเรียนรู ้(learning experiences) ในส่วนนี้ประกอบด้วย 
2 สว่น 

2.1) เนือ้หาสาระ (content) ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้
2.2) กระบวนการจัดการเรียน รู ้ (process of learning) เป็ นขั้น ตอน 

การจดัการเรยีนรูต้ัง้แตข่ัน้น า ขัน้กิจกรรม ขัน้สรุป 
3) การประเมินผล (evaluation) เป็นการตีคา่ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึง่ตอ้งใช้

ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการประเมินการเรียนรูต้ามสภาพจริง (authentic 
assessment) หรอืการประเมินการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 

2.3 ลักษณะส าคัญของรูปแบบการสอน 
จากการศกึษาพบวา่ รูปแบบการสอน ควรมีลกัษณะส าคญั ดงันี ้

1) มีแนวคิดหรอืหลกัการพืน้ฐาน รูปแบบการสอนจะตอ้งมีแนวคิดหรอืหลกัการ
พื ้นฐาน ซึ่งอาจมาจากแนวคิดทางการศึกษา เช่น ให้ผู้เรียนเรียนรูจ้ากประสบการณ์ตรง  
มีกระบวนการเรยีนรูแ้บบสืบสอบ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรยีนรู ้เช่น มีพฒันาการทางดา้นสติปัญญา 
อารมณ์ และสังคมควบคู่กันไป ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู ้หรือแนวคิดเก่ียวกับ  
ศาสตรต์า่งๆ เป็นตน้ รูปแบบการสอนหนึ่งๆ อาจจะมีแนวคิดหรอืหลกัการพืน้ฐานเพียงอย่างเดียว 
ดงัเช่น รูปแบบการสอนส่วนใหญ่ของ จอยซ ์และเวล หรือมีแนวคิดมากกว่าหนึ่งไดด้ังท่ี Stern 
(1984) เสนอไวว้่า แนวคิดของรูปแบบการสอนควรเป็นสหวิทยาการ (multidisciplinary) แนวคิด
หรอืหลกัการพืน้ฐานนีจ้ะเป็นหลกัหรือแนวทางในการเลือก ก าหนดและจดัระเบียบความสมัพนัธ์
ขององคป์ระกอบใหส้อดคลอ้ง ตอ่เน่ือง และสมัพนัธก์นั 

2) มีองคป์ระกอบและความสัมพันธ์ขององคป์ระกอบ ลักษณะนีจ้ัดเป็นสิ่ง
ส  าคัญยิ่ งท่ีผู้ออกแบบหรือผู้พัฒนารูปแบบการสอนจะต้องตระหนักถึง ในการก าหนด  
ตวัองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบใหเ้ป็นไปอย่างเป็นเหตเุป็นผล และสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดพืน้ฐานของรูปแบบ การก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบการสอนจะขึน้อยู่กับความรู ้
ประสบการณ ์และความละเอียดรอบคอบของผูพ้ฒันาท่ีจะตอ้งคิด วิเคราะห ์จนสามารถมองเห็น
ความส าคญัและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบไดอ้ย่างแจ่มชดั จนสามารถก าหนดองคป์ระกอบ
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ของการสอนโดยทั่วไป องคป์ระกอบของการสอนเฉพาะสาขาวิชา และจะตอ้งพิจารณาก าหนด
องคป์ระกอบใหเ้หมาะสม คือมีความสมัพนัธแ์ละสง่ผลโดยตรงตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน นอกจากนี ้
Stern (1984) กล่าวว่า รูปแบบการสอนควรมีลกัษณะของการใหค้วามส าคญัขององคป์ระกอบ
ทัง้หมดรว่มกนั (multi factor view) กล่าวคือ ในรูปแบบการสอน องคป์ระกอบแตล่ะองคป์ระกอบ
จะมีความส าคญัทัดเทียมกัน องคป์ระกอบทั้งหมดจะตอ้งมีบทบาทร่วมกันจึงจะท าใหรู้ปแบบ  
การสอนนั้นๆ มีประสิทธิภาพตามต้องการได้ ซึ่งตัวอย่างของการก าหนดองค์ประกอบและ
ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ ดงัท่ี ทิศนา แขมมณี (2552) ยกตวัอย่างไวด้งันี ้รูปแบบการสอน
กระบวนการกลุม่มาจากแนวคิดการใหผู้เ้รยีนเรยีนรูจ้ากประสบการณด์ว้ยตนเอง ดงันัน้จึงก าหนด
องค์ประกอบ กระบวนการให้มีการท ากิจกรรมของผู้เรียน เพื่อให้ได้เรียนรูด้ ้วยตนเอง และ
องค์ประกอบวิธีสอนจะก าหนดให้ใช้การสอนแบบอุปนัย ( inductive) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้
สรุปหลกัการจากตวัอยา่งหรอืกิจกรรมท่ีไดท้  าดว้ยตนเอง เพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นไปตามแนวคิดหลกั
ของรูปแบบการสอน 

3) มีการพัฒนาหรือออกแบบอย่างเป็นระบบ รูปแบบการสอนเป็นผลของ 
การพัฒนาหรือออกแบบจัดองค์ประกอบอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การศึกษา
วิเคราะหข์อ้มูลและองคป์ระกอบการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดองคป์ระกอบท่ีส าคญัและจ าเป็น  
จดัความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์นั น าแผนการจดัองคป์ระกอบไปทดลอง
ใชส้อนในห้องเรียนจริง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการปฏิบัติ และยืนยันผลท่ีเกิดขึน้ว่า 
สามารถช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูใ้นสิ่งท่ีตอ้งการไดจ้รงิ จงึจะยอมรบัไดว้า่การจดัองคป์ระกอบนี้
เป็นรูปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

4) มีผลต่อพัฒนาการของผูเ้รียนในดา้นต่างๆ รูปแบบการสอนท่ีพฒันาขึน้จะ
ส่งผลต่อพัฒนาการในดา้นต่างๆ ของผูเ้รียน ดงัท่ี จอยซ ์และเวล (Joyce, Bruce R., and Weil, 
Marsha, 1996) กล่าวไวว้่า รูปแบบการสอนแต่ละแบบจะส่งผลต่อผู้เรียนต่างกันออกไปตาม
แนวคิดและหลกัการของรูปแบบการสอนนั้น  เช่น รูปแบบการสอนการฝึกการสืบสอบ (inquiry 
training) มี เป้าหมายเพื่ อท่ีจะพัฒนากระบวนการคิดค้นด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตรใ์นการสืบเสาะหาความรู ้หรือเป็นการมุ่งท่ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีกระบวนการสืบ
สอบ เป็นตน้ 
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2.4 หลักการการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้ส าหรับโมบายเลิรน์น่ิง 
โดยรูปแบบการออกแบบระบบการเรียนท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบ

และพฒันาระบบการเรียนรู ้IPO+8 ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนใหญ่ และ 8 ขัน้ตอน
ยอ่ย (จินตวีร ์คลา้ยสงัข.์ 2560) ดงันี ้

1. ปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วยขั้นการวิเคราะห์ปัจจัยป้อนเข้าของระบบ 
(Input) ประกอบดว้ย 5 ขั้น ซึ่งขั้นตอนท่ีส าคัญทั้ง 5 นีจ้ะเป็นแนวทางในการพิจารณาการวาง
แผนการใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีจะตอบโจทย์ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
ในการเรียนการสอน น าไปสู่การใชส้ื่อการเรียนการสอน ท่ีตรงกับพืน้ฐาน ความตอ้งการ และ
เหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนมากท่ีสุด และท่ีส าคัญท่ีสุดของการใช้สื่อการเรียนการสอน  
ท่ีเหมาะสม ทั้งในดา้นวิชาการคือ การบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้และทัง้ดา้นความพึงพอใจ  
ของผูเ้รยีน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ขั้น ท่ี  1 การวิ เคราะห์ปัญหา /ความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน 
(Instruction Problems) คือ การวิเคราะห์ปัญหา/ความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  
เป็นขัน้แรกในการออกแบบการเรยีนการสอนซึง่จะช่วยใหผู้ส้อนสามารถระบสุภาพปัญหาท่ีแทจ้รงิ
และตดัปัญหาท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกไปได ้น าไปสูก่ารวางแผนการใชส้ื่อการเรยีนการสอน ในการเรยีน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ปัญหา/ความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน  
มีขัน้ตอนท่ีส าคญัดงันี ้

1.1) ก า รป ร ะ เมิ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร โด ย ร ว ม  (Need Assessment)  
มีองคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ การระบปัุญหาท่ีเป็นปัจจยัเก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงาน การระบคุวาม
ตอ้งการจ าเป็น และการจดัล าดบัความส าคญัเพื่อน าไปพิจารณาขอ้มลูพืน้ฐานเพื่อประสิทธิผล
ของการวางแผนการใชส้ื่อการเรยีนการสอน ในการเรยีนการสอน มีกระบวนการในการด าเนินงาน
ไดแ้ก่ การวางแผน การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลู และการสรุปผล 

1.2) การวิเคราะหเ์ป้าหมายของการเรียนการสอน (Goal Analysis) น าไปสู่
การวางแผนการใชส้ื่อในการเรยีนการสอนท่ีตรงกบัเปา้หมายของการเรยีนท่ีไดต้ัง้ไว ้ประกอบดว้ย
ขัน้ตอนคือ การก าหนดเปา้หมาย การจดัล าดบัเปา้หมาย และวางแผนการใชส้ื่อการเรยีนการสอน 
ท่ีเหมาะสมกบัเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้

1.3) การประเมินประสิทธิภาพการท างาน (Performance Assessment)  
ในการประเมินสภาพการท างานจะสงัเกตและพิจารณาไดจ้ากพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาของผูเ้รยีน
ในระหว่างการท างาน โดยมากมกัจะใชส้  าหรบัการออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรม ซึง่การประเมิน
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การท างานจะท าใหเ้ห็นปัญหาท่ีเกิดขึน้และเม่ือรูส้าเหตท่ีุแน่ชดัก็จะสามารถแกไ้ขไดถ้กูตอ้ง และ
สามารถวางแผนการใชส้ื่อการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสมตอ่ไปได ้

ขัน้ท่ี 2 การวิเคราะหล์กัษณะของผูเ้รียน (Leaner Characteristics) คือ ขอ้มูล 
ท่ีไดจ้ากขัน้นีจ้ะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งส  าหรบัการวางแผนการใชส้ื่อการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสม
กบักลุ่มเปา้หมาย โดยสามารถพิจารณาจากลกัษณะทั่วไปของผูเ้รยีน ไดแ้ก่ บคุลิกลกัษณะทั่วไป 
คือ ความสามารถจ าเพาะพืน้ฐานในการใชส้ื่อพืน้ฐาน สื่ออิเล็กทรอนิกสต์่างๆ ตลอดจนรูปแบบ
การเรียนรูข้องผูเ้รียน รวมถึงการพิจารณาเก่ียวกับขอ้มูลการศึกษา เช่น สาขาวิชาท่ีจบ คะแนน
เฉลี่ยท่ีไดร้บั เป็นตน้ และลกัษณะเฉพาะ เช่น แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ตลอดจนทัศนคติในวิชาชีพ 
ความคาดหวัง ตลอดจนความช านาญในดา้นต่างๆ ฯลฯ และสุดท้ายคือ การวิเคราะห์บริบท  
ท่ีสัมพันธ์กับผูเ้รียน ซึ่งเป็นการน าขอ้มูลสภาพความเป็นจริงของสิ่งแวดลอ้มรอบๆ ตัวผูเ้รียน  
มาวิเคราะหว์่ามีผลกระทบอย่างไรบา้งเก่ียวกับการออกแบบและการสื่อสารระหว่างการเรียน  
การสอน โดยอาจจ าแนกออกเป็น บรบิททั่วไปและบรบิทการเรยีนการสอน 

ขั้นท่ี 3 การวิเคราะห์เนื ้อหาบทเรียนท่ีสัมพันธ์กับเป้าหมายในการเรียนรู ้ 
ท่ีก าหนดไว ้(Task Analysis) คือ การวิเคราะหเ์นือ้หาบทเรยีนท่ีสมัพนัธก์บัเปา้หมายในการเรยีนรู ้
ท่ีก าหนดไว้ท าได้โดยพิจารณาจากความรูแ้ละทักษะท่ีจ าเป็นต้องมีในบทเรียนเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้และความรูพ้ืน้ฐานท่ีผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งมีมาก่อน จากนัน้ควรจดัเรยีงการลงมือ
ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน โดยจะไดจ้ากการวิเคราะห์หัวขอ้ของเนือ้หา ซึ่งจะท าให้สามารถแยก
เนือ้หาเป็นสว่นๆ อยา่งชดัเจน เป็นระบบ และเห็นโครงสรา้งของเนือ้หา และทกัษะ อีกประการหนึ่ง
คือการวิเคราะหข์ัน้ตอนของเนือ้หาซึง่ควรค านงึถึงวา่พืน้ฐานความรูอ้ะไรมาก่อนบา้ง เพื่อใหผู้เ้รยีน
เรียนรูไ้ดต้รงตามเป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไว้ โดยการวิเคราะหข์ัน้ตอนของเนือ้หานีค้วรจดัท าเป็นแผนผัง
เพื่อใหเ้ขา้ใจในทุกรายละเอียดขัน้ตอนและเห็นภาพชดัเจนว่าผูเ้รียนตอ้งท าอะไรบา้งเพื่อใหบ้รรลุ
เปา้หมายการเรยีนรูท่ี้ก าหนดไว ้

ขัน้ท่ี 4 การวิเคราะหว์ตัถุประสงค ์(Instructional Objective) คือการวิเคราะห์
วตัถปุระสงค ์จะช่วยใหเ้กิดกระบวนการเรียนการสอนและการวดัผลสมัฤทธ์ิการเรียนการสอนได้
อย่างชดัเจนและถูกตอ้ง ตรงตามเป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไว ้อีกทัง้ยงัส่งผลต่อการผลิตและใชส้ื่ออย่าง
เป็นระบบ ตลอดจนคณุภาพการเรียนการสอยในระยาวต่อไป โดยวตัถปุระสงคท์างการเรียนการ
สอนนั้นสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) และดา้นทักษะพิสยั (Psychomotor Domain) ดา้นพุทธิพิสยั ไดแ้ก่ ความรู ้
ความจ าและความเข้าใจ ตลอดจนการอภิปราย ซักถาม หรือด าเนินกิจกรรมกลุ่มโดยมี
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วตัถุประสงคเ์พื่อเสริมสรา้งพุทธิพิสยัในการคิด วิเคราะห ์การประเมินค่า และการสรรคส์รา้งสิ่ง
ใหม่ ส่วนดา้นจิตพิสัย ซึ่งประกอบดว้ย การรบัรู ้การตอบสนอง การเห็นคุณค่า การจัดระบบ
คา่นิยม และการแสดงคณุลกัษณะตามค่านิยมนัน้ ไดแ้ก่ การแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างเพื่อนรว่ม
ชัน้เรียน การรว่มระดมสมองเพื่อใหต้กผลึกทางความคิด และการเขียนบนัทึกสะทอ้นการเรียนรู ้
ในขณะท่ีใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมทางดา้นเจตคติของผูเ้รียนระหว่างการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
ส าหรบัดา้นทักษะพิสัย ซึ่งประกอบดว้ย การเลียนแบบจากการสาธิต การปฏิบัติตามขั้นตอน 
ความถูกตอ้งแม่นย า/ความเท่ียง และการประสานงานของส่วนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้
การก าหนดวัตถุประสงคข์องการเรียนการสอนนั้นจะตอ้งมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายในการ
จดัการเรยีนการสอน เนือ้หา และงานท่ีสมัพนัธ ์และสื่อท่ีใช ้

ขั้น ท่ี  5 การวิ เคราะห์รูปแบบการน าเสนอเนื ้อหากิจกร รม ท่ี เหมาะสม 
(Appropriate Setting of Contents and Activities) และการออกแบบกลยุทธ์การเรียนการสอน 
(Instructional Strategies) คือ การวิเคราะหรู์ปแบบการน าเสนอเนือ้และหากิจกรรมท่ีเหมาะสม 
(Appropriate settings of contents and actives) สามารถท าไดโ้ดยพิจารณาจากคุณลักษณะ
ของผูเ้รียนและการวิเคราะหผ์ูเ้รียน ประกอบดว้ยการระบุความรูแ้ละทกัษะท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งมี  
มาก่อน การจดัรูปแบบการน าเสนอเนือ้หาโดยเริ่มจากสิ่งท่ีผูเ้รียนคุน้เคยและจากความสนใจของ
ผูเ้รียนพัฒนาไปสูเ้นือ้หาท่ียากและซับซอ้นยิ่งขึน้ การน าเสนอเนือ้หาให้มีความสอดคลอ้งกับ
สถานการณท่ี์ผูเ้รยีนอาจตอ้งเผชิญในชีวิตจรงิ สดุทา้ยคือรูปแบบการน าเสนอเนือ้หาโดยพิจารณา
จากความสมัพนัธข์องหลกัการและเนือ้หา อาจท าไดโ้ดยการจดักลุม่เนือ้หาท่ีมีความคลา้ยคลงึกนั 
จากมโนทศันท่ี์เป็นรูปธรรมไปยงัมโนทศันท่ี์เป็นนามธรรม เป็นตน้ นอกจากนีก้ารออกแบบกลยทุธ์
การเรียนการสอนก็มีความส าคญั โดยมีวตัถปุระสงคส์งูสดุคือเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถเรียนรูไ้ดต้าม
วตัถุประสงคไ์ดร้บัความรูแ้ละมีความพึงพอใจ โดยควรพิจารณาเลือกใชก้ลยุทธท่ี์สอดคลอ้งกับ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนและวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ทัง้นี ้ 
กลยุทธก์ารสอนมีมากมายหลายประเภท ในท่ีนีข้อเสนอกลยุทธก์ารสอนซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภท 
ตามลกัษณะของเนือ้หาสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทุกๆ วิธีการสอน โดยผูอ้อกแบบการเรียน
การสอนอาจเลือกกลยทุธใ์ดกลยทุธห์นึ่ง หรอืผสมผสานหลายๆ กลยทุธเ์ขา้ดว้ยกนั เป้าหมายหลกั
คือ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัผูเ้รยีน กลยทุธก์ารใชส้ื่อการเรยีนการสอนมีดงันี ้

5.1 การใชส้ื่อเพื่อการเรยีนการสอนเนือ้หาท่ีเป็นขอ้เท็จจรงิโดยเนน้ใหผู้เ้รยีน
ไดมี้ประสบการณต์รงกบัขอ้เท็จจรงินัน้หรอืการอธิบาย 
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5.2 การใชส้ื่อเพื่อช่วยในการเรียนการสอนเนือ้หาท่ีเป็นมโนทัศน์โดยการ
ยกตวัอย่างประกอบการอธิบายนัน้ๆ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเช่ือมโยงมโนทัศนก์ับตวัอย่างต่างๆ  
ท่ีเป็นรูปธรรมได ้

5.3 การใช้สื่อเพื่อช่วยในการเรียนการสอนเนือ้หาท่ีเป็นกฎและหลักการ
เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงจากกฎและหลกัการไปสูก่ารประยกุตใ์ช ้

5.4 การใชส้ื่อเพื่อช่วยในการเรียนการสอนเนือ้หาท่ีเป็นกระบวนการโดยให้
เห็นความตอ่เน่ืองในแตล่ะขัน้ตอนของกระบวนการนัน้ๆ 

5.5 การใชส้ื่อเพื่อช่วยในการเรียนการสอนเนือ้หาท่ีเน้นการพัฒนาทักษะ
ระหว่างบุคคล เน้นการพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู  ้
ทางสงัคมของแบนดูรา โดยกลวิธีนีอ้าจเริ่มสงัเกตจาก การสาธิต และการเขา้รว่มแสดงบทบาท
สมมติ เป็นตน้ 

5.6 การใช้สื่อเพื่อช่วยในการเรียนการสอนเนือ้หาท่ีเก่ียวกับทัศนคติ เช่น 
ความเช่ือและพฤติกรรมการตอบสนองของผูเ้รียน โดยกลยุทธ์ในการพัฒนาทัศนคติมีรากฐาน 
มาจากทฤษฎีการเรียนรูท้างสังคมของแบนดูราเช่นเดียวกัน ดังนั้น การสังเกตการณ์น าเสนอ
สถานการณ ์และการแสดงบทบาทสมมติจึงเป็นกลยทุธส์  าคญัในการสอนทศันคติ 

2. กระบวนการ (Process) หรอืการเลือกใชส้ื่อการเรยีนการสอน มี 2 ทางเลือก ไดแ้ก่ 
การเลือกใชส้ื่อการเรยีนการสอนท่ีมีอยูแ่ลว้อยา่งเหมาะสม หรอืดดัแปลง ปรบัปรุงแกไ้ขสื่อการเรยีน
การสอนท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ และ การออกแบบสื่อการเรียนการสอนใหม่เน่ืองจากสื่อท่ีมีอยู่เดิมไม่
สามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยตรงและไมส่ามารถดดัแปลงได ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี 6 กีเลือกใชส้ื่อ 
ขั้น ท่ี  6.1 การเลือกใช้สื่อการสอนท่ีมีอยู่แล้ว (Use of Existing Media) 

สามารถเลือกใชต้ามการเรยีนการสอนท่ีจดัเป็น 4 รูปแบบ ดงันี ้ 
6.1.1 การเลือกใชส้ื่อการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนแบบกลุ่ม

ใหญ่ การเรียนการสอนรูปแบบนีจ้ะเนน้ผูเ้รียนจ านวนมาก ผูเ้รียนมีปฏิสมัพนัธก์บัทัง้ผูเ้รียนดว้ย
กันเองและกับผูส้อนจ ากัด ดังนั้น จึงควรเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน ท่ีมีประสิทธิภาพสูงใน
ระหวา่งการน าเสนอเนือ้หาจงึมีความส าคญัมากเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย 

6.1.2 การเลือกใชส้ื่อการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
ย่อย เป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็กท่ีเนน้การพบปะและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูเ้รียน  
มีปฏิสมัพันธ์กับทั้งผูเ้รียนดว้ยกันเองและกับผูส้อนค่อนขา้งสูง สื่อการเรียนการสอน ท่ีน ามาใช้ 
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จึงไม่มีความส าคญัมากนกั เน่ืองจากการเรียนการสอนในลกัษณะนีจ้ะเนน้ท่ีปฏิสมัพนัธท่ี์เกิดขึน้
ระหว่างการเรียนการสอนเป็นส าคญั ดงันัน้ สื่อการเรียนการสอน ท่ีเอือ้ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
จงึมีความส าคญัท่ีสดุ 

6.1.3 การเลือกใชส้ื่อการเรยีนการสอน ในการเรยีนการสอนแบบทางไกล 
เป็นการเรยีนการสอนท่ีเนน้ผลลพัธก์ารเรยีนรูท่ี้ผูเ้รยีนไดร้บัจากการเรยีนท่ีตรงกบัวตัถปุระสงคท่ี์ได้
ตัง้ไว ้เนน้การท่ีใหผู้เ้รียนประเมินตนเองเป็นส าคญั เน่ืองจากเป็นการเรียนการสอนแบบทางไกล 
สื่อการเรยีนการสอน จึงควรมีประสิทธิภาพสงูในระหว่างการน าเสนอเนือ้หา อีกทัง้ยงัควรมีความ
หลากหลาย ดังเช่น การบันทึกวิดีทัศน์ระหว่างการเรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าไป
ทบทวนได ้การจัดท าสื่อเสริมต่างๆ ทั้งในรูปแบบสื่อเสียงและสื่อประสมเพื่อให้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน และเพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุในการเรยีนการสอนรูปแบบนี ้

6.1.4 การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนแบบเน้น
อตัราความกา้วหนา้ของแต่ละบุคคล เป็นการเรียนการสอนท่ีค่อนขา้งอิสระ เป็นความสนใจของ
ผูเ้รยีน สื่อการเรยีนการสอน ท่ีใชจ้ึงควรมีความหลากหลายเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
มากท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นสื่อวีดิทศันร์ะหว่างการเรียนการสอนส าหรบัการทบทวนเนือ้หา การจดัท า 
สื่อเสริมต่างๆ ทั้งในรูปแบบสื่อเสียงและสื่อประสมส าหรบัผูเ้รียน และสื่อเว็บท่ีผูเ้รียนสามารถ
เขา้ถึงแหล่งความรู ้ตลอดจนการติดต่อสื่อสารทั้งกับผูส้อนและผูเ้รียนเม่ือไหร่และเวลาใดก็ได ้
เครื่องมือท่ีใช ้เช่น ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (Learning Management System) ระบบ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน (Web Performance Support System) ห้องเรียนเสมือนจริงทั้งแบบ
ประสานเวลา (Web/Virtual Synchronous Classroom) และแบบไม่ประสานเวลา (Web/Virtual 
Asynchronous Classroom) กะดานสนทนา (Discussion Board) ห้องสนทนา (Chart room) 
เป็นตน้ 

ขั้น ท่ี  6.2 การออกแบบการสื่อการเรียนการสอนใหม่  (Design of New 
Media) ในกรณีท่ีผูส้อนตอ้งออกแบบสื่อการเรียนการสอนใหม่เน่ืองจากสื่อท่ีมีอยู่เดิมไม่สามารถ
น ามาใช้ได้โดยตรงและไม่สามารถดัดแปลงได้นั้น ผู้สอนอาจมีความรูค้วามสามารถในการ
ออกแบบและพฒันาสื่อการเรยีนการสอนและสามารถผลิตสื่อเองได ้หรืออาจมีกลุ่มผูผ้ลิตเนือ้หา
ส าหรบัการเรียนการสอนผลิตให ้โดยขัน้ตอนแรกของการผลิตสื่อเองไดข้องการผลิตสื่อคือ การ
ก าหนดวตัถุประสงคข์องสื่อการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ทัง้ใน
ดา้นของขอ้ความและกราฟิก การออกแบบขอ้ความท าไดโ้ดยการเขียนสคริปต ์ในขณะท่ีการ
ออกแบบกราฟิกท าได้ด้วยการเขียนสตอรี่บอรด์ ทั้งการเขียนสคริปต์และสตอรี่บอรด์นี ้มี
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วตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้ห็นล าดบัขัน้ตอนตามเนือ้หาท่ีตอ้งการ ผูผ้ลิตอาจแยกการเตรียมการในส่วน
ขอ้ความและกราฟิกออกจากกนัหรอือาจรวมอยู่ในเอกสารชดุเดียวกนั สรุปไดว้่าในดา้นการผลิตมี
ขัน้ตอนตา่งๆ ประกอบดว้ย (1) การท ากรอบความคิด (Concept board) และ (2) รูปแบบบทเรยีน 
(Prototype) การเขียนสครปิตแ์ละการจดัท าสตอรี่บอรด์ (Scripting and Storyboarding) ทัง้นี ้ใน
สว่นของการออกแบบกราฟิกนัน้ ประเด็นในการพิจารณาท่ีหนึ่ง คือ การออกแบบสาร (Designing 
for Message) และประเด็นในการพิจารณาท่ีสอง คือ การประยกุตใ์ชห้ลกัการในการออกแบบสื่อ
ตา่งๆ ซึง่ประกอบดว้ย หลกัการออกแบบสื่อพืน้ฐาน (Design Principle) หลกัการในการออกแบบ
สื่อเว็บ (Web Design Principle) เพื่อให้สื่อการเรียนการสอนท่ีผลิตขึน้มานั้นมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตอ่การถ่ายทอดขอ้มลูและมีสนุทรยีภาพ 

6.2.1 การออกแบบสาร (Designing for Message) เป็นการออกแบบ
สารท่ีเขา้ใจง่าย สื่อความหมาย และตรงกับสิ่งท่ีตอ้งการสื่อสารจะน าไปสู่การเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยกระบวนการออกแบบสารแบง่ออกไดเ้ป็น 3 สว่น ดงันี ้

1) การเตรยีมสารก่อนเริม่สอน เป็นการเตรยีมผูเ้รยีนใหพ้รอ้มส าหรบั 
การเรียนการสอน ซึง่ในขัน้นีแ้บ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ แบบทดสอบก่อนเรยีนเพื่อช่วยกระตุน้
ใหผู้เ้รยีนตระหนกัถึงหวัขอ้ท่ีส  าคญัในเนือ้หา โดยเป็นค าถามปลายเปิดและใชเ้วลาสัน้ในการตอบ 
การน าเสนอวตัถปุระสงคเ์ชิงพฤติกรรมท่ีเขา้ใจง่ายและตรงประเด็น การสรุปภาพรวมของเนือ้หา 
และการสรุปความคดิรวบยอดหรอืกรอบมโนทศันอ์าจเช่ือมโยงจากความรูเ้ดิมไปยงัความรูใ้หม่ 

2) การออกแบบสารส าหรบัตวัอกัษร เช่น การใชค้  าท่ีมีความแปลก
ใหม่ในการเริ่มตน้การน าเสนอ การใช้ค  าถามเกริ่นน า การน าเสนอสารควรมีความเก่ียวเน่ือง
สอดคลอ้งกนั และควรสอดคลอ้งกบัพืน้ฐานของผูเ้รียน นอกจากนีก้ารช่วยกระตุน้ความรูเ้ดิมเพื่อ
เช่ือมโยงกับความรูใ้หม่สามารถท าไดโ้ดยการเปรียบเทียบเพื่อใหเ้ห็นความแตกต่าง การล าดบั
เนือ้หาตามล าดบัเวลาท่ีเกิดขึน้ การก าหนดมโนทศันแ์ละยกตวัอยา่งและการเนน้ค าส าคญั เป็นตน้ 

3) การเลือกใช้ภาพและกราฟิกส าหรบัการเรียนการสอน การใช้
รูปภาพประกอบขอ้ความสามารถท าใหเ้กิดการเรยีนรูไ้ดง้่ายขึน้ โดยเฉพาะกบัเนือ้หาท่ีมีความเป็น
นามธรรมมากๆ ซึ่งวตัถปุระสงคใ์นการน าภาพมาใชส้  าหรบัการเรียนการสอนในแต่ละรูปแบบจะ
ส่งผลต่อการเรียนรูต้่างกัน คือ การน าภาพมาใชเ้พื่อการตกแต่ง (Decoration) เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ใหก้บัการรบัสารการน าภาพมาใชเ้พื่ออธิบายขอ้ความ (Representation) เพื่อใหผู้ร้บัสารสามารถ
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนนัน้ได ้การน าภาพมาใชเ้พื่อช่วยแปลความหมาย ( Interpretation) ใชส้  าหรบั 
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สิ่งท่ีเป็นนามธรรมท่ียากตอ่การเขา้ใจ การน าภาพมาใชเ้พื่อจดจ าขอ้มลู (Transformation) ซึ่งเป็น
ประโยชนใ์นกรณีท่ีตอ้งการใหผู้ร้บัสารสามารถจดจ าขอ้มลูได ้

การประยุกตใ์ชห้ลกัการในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นหลักการออกแบบสื่อพืน้ฐาน (Design Principle) หลักการออกแบบสื่อเว็บ (Web 
Design Principle) และหลกัการออกแบบสื่อมลัติมีเดีย (Multimedia Principle) ท่ีสามารถใชไ้ด้
ทั้งในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน (Computer Assisted Instruction) และใน
รูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning Courseware) ส าหรบัการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
(Web Based Instruction) ซึ่งส่วนใหญ่ผูเ้รียนจะศึกษาเรียนรูด้ว้ยตนเอง การออกแบบบทเรียน
ตามแนวทางนีจ้ึงถือเป็นสิ่งส  าคญัท่ีส่งผลใหก้ารเรียนประสบผลส าเรจ็ อีกทัง้ยงัเอือ้ใหผู้เ้รียนเกิด
การเรยีนรูด้ว้ย โดยในการประยกุตใ์ชห้ลกัการในการออกแบบส่ือการเรยีนการสอนตา่งๆ สรุปดงันี ้

1) หลกัในการออกแบบสื่อ (Design Principle) ในการออกแบบ
สื่อการเรยีนการสอนส าหรบัการเรยีนการสอนนัน้ นอกจากค านงึถึงกลุม่เปา้หมาย ความสะดวกใน
การใชง้านของผูใ้ชง้านแลว้ ความสวยงามและสนุทรียภาพของตวัสื่อถือว่ามีความส าคญัเช่นกนั 
ดงันัน้หลกัการออกแบบจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัท่ีผูอ้อกแบบส่ือควรพิจารณาซึง่ประกอบดว้ย 

1.1) การเนน้ย า้ (Emphasis) เป็นการเนน้ขอ้ความส าคญัจะ
ช่วยเพิ่มการจดัขอ้มลูใหเ้ป็นระบบระเบียบยิ่งขึน้ โดยการเนน้จะมีบทบาทส าคญัในการออกแบบ
เพื่อใหเ้ขา้ใจเนือ้หาไดง้่ายขึน้ 

1.2) ความตรงกนัขา้ม (Contrast) เป็นหลกัความตรงกนัขา้ม
เป็นอีกหนึ่งหนทางท่ีง่ายและรวดเรว็ท่ีสดุในการดงึความสนใจของผูเ้รยีนมายงัสารนัน้ๆ หลกัความ
ตรงกันขา้มน ามาใชร้่วมกับหลักการเน้นย า้เพื่อจัดองคป์ระกอบของสื่อไม่ให้ดูเหมือนกันมาก
จนเกินไป 

1.3) ความสมดลุ (Balance) มีกรอบในการพิจารณาคือ การ
ท่ีน า้หนกัทางสายตาขององคป์ระกอบภายในหนึ่งหนา้มีการจดัวางอยา่งเท่ากนั รูปแบบการจดัวาง
ท่ีมีความสมดลุ 2 แบบคือ การจดัสมดลุแบบสมมาตรกนั (Symmetrical Balance) จะเป็นการจดั
วางองคป์ระกอบทางสายตาท่ีสมมาตรกันไม่ว่าจะเป็นดา้นขา้งทัง้สอง หรือดา้นบนและดา้นล่าง  
ซึ่งถ้าต้องการให้งานดูมีชีวิตชีวามากขึน้ อาจพิจารณาการออกแบบโดยการจัดสมดุลแบบ  
ไม่สมมาตร (Asymmetrical Balance) 
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1.4) การจดัแนวบรรทดัเป็นเสน้ตรง (Alignment) คือ การจดั
ส่วนประกอบต่างๆ ของหน้ากระดาษให้เรียงอยู่ในระนาบเดียวกัน เพื่อให้งานดูเป็นระเบียบ 
สะอาดตา 

1.5) การท าซ า้ (Repetition) เป็นการจัดวางองค์ประกอบ
หลายๆ ชิน้โดยก าหนดต าแหน่งใหเ้กิดมีช่องว่างอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งจะท าให้มีจังหวะและเป็น
รูปแบบขึน้ 

1.6) การใชส้ี (Colors) การเลือกสีท่ีเหมาะสมเพื่อใชก้ับสื่อ
ต่างๆ จะช่วยท าให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูด และสามารถสื่อความหมายไดอ้ย่างชัดเจน การ
ออกแบบสื่อและการคดัเลือกใชส้ีนัน้จึงควรค านงึถึงกลุม่เปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องสื่อท่ีจดัท า
ขึน้ดว้ย 

6.2.2 หลักการออกแบบสื่อเว็บไซต์ (Website Design) เพื่ อให้การ
ออกแบบบทเรียนการเรียนการสอนผ่านเว็บมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ควรพิจารณาหลักการต่างๆ 
เหล่านีเ้ป็นพิเศษ กล่าวคือ ความเรียบง่าย (Simplicity) การน าเสนอขอ้มลูเฉพาะท่ีจ าเป็นโดยยึด
หลกัความเรียบง่าย ไม่มีสิ่งรบกวนสายตาหรืออาจสรา้งความร  าคาญใหแ้ก่ผูใ้ช ้ความสม ่าเสมอ 
(Consistency) โดยการใช้รูปแบบ (Format) ระบบน าทาง (Navigation) และโทนสี (Colors 
Tone) เดียวกนัตลอดทัง้เว็บไซต ์การออกแบบหนา้จอ (Screen Design) ท่ีสมดลุกนัระหว่างเมน ู
รายการเลือก เนือ้หา ภาพประกอบ จะช่วยใหผู้เ้รยีนสนใจมากขึน้ 

6.2.3 หลักการสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Principle) หลักการท่ีใช้ใน 
การออกแบบสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ส  าหรับการเรียนการสอนสาม ารถสรุปหลักการส าคัญๆ  
ได ้3 หลกัการ ดงันี ้

1) การประยุกต์ใช้หลักการมัลติมีเดียด้วยการใช้ภาพประกอบ 
(Multimedia Principle) หลักการนีส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไ้ด ้โดยการใส่ภาพท่ีมี
ความหมายควบคูก่บัขอ้ความนัน้ จะสง่ผลใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ เรว็ขึน้ และจ าไดย้าวนานมากขึน้ 

2) การประยกุตใ์ชห้ลกัการประสาทสมัผสั (Modality Principle) อุป
สรรคส์  าคญัในการเรียนรูส้ิ่งใหม่ของผูเ้รียน คือ ความสามารถในการจดจ า ซึ่งการน าเสนอขอ้มลู
ทั้งในรูปแบบเสียงและภาพจะท าใหเ้พิ่มความสามารถในการจดจ ามากกว่าการเลือกน าเสนอ
ขอ้มลูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอย่างเดียว และดีกว่าการน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบภาพและ
ขอ้ความ ทัง้นีเ้น่ืองจากคนเราจะรบัรูไ้ดด้ีจากการเห็นและการฟัง 
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3) การประยุกต์ใช้หลักการความซ ้า ท่ี ไม่ จ า เป็ น  (Redundancy 
Principle) ความซ า้ซอ้นขององคป์ระกอบในบทเรียนมัลติมีเดียจะเกิดขึน้เม่ือขอ้มูลท่ีเหมือนกัน  
ถูกน าเสนอในรูปแบบท่ีหลายหลายแตกต่างกัน เช่น การน าเสนอขอ้มูลท่ีเหมือนกันแก่ผูเ้รียน  
ในรูปแบบท่ีแตกต่างกัน 2 รูปแบบขึน้ไป เช่นการใช้ภาพ แอนิเมชนั ขอ้ความ และเสียง บรรยาย 
ท่ีซ  า้กบัขอ้ความ โดยการเพิ่มรายละเอียดท่ีเกินความจ าเป็นลงไปในนี ้

3. ขัน้การประเมินผลสื่อการเรยีนการสอน (Output) เป็นการประเมินผลการเรยีนจาก
การใชส่ื้อการเรียนการสอนและเป็นการประเมินกระบวนการท่ีมีผลต่อสมัฤทธ์ิหรือผลส าเร็จของ
ผูเ้รยีนใชใ้นการเรยีนการสอนประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้การประเมินผลการเรยีนจากการใช้
สื่อการเรยีนการสอน และขัน้การประเมินประสทิธิภาพสื่อการเรยีนการสอน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ขัน้ท่ี 7 การประเมินผลการเรียนจากการใชส้ื่อการเรียนการสอน (Instructional 
Evaluation) โดยทั่วไปการประเมินผลจากการเรยีนจากการใชส้ื่อการเรยีนการสอน มีดงันี ้

7.1 การประเมินผลระหว่างขั้นเตรียมการเรียนการสอน เป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพของเนือ้กาและสื่อท่ีใชใ้นการเรียนการสอนเปรียบเสมือนขัน้ตอนของการควบคุม
คณุภาพ มีกรอบใหพ้ิจารณา ไดแ้ก่ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไวห้รือไม่ ผูเ้รียน 
มีความสามารถในการใชค้วามรู ้ทกัษะ ในระดบัท่ีเป็นท่ียอมรบัหรือไม่ มีขอ้บกพรอ่งอย่างไรบา้ง 
เวลาท่ีใชเ้พื่อใหเ้กิดการเรียนรูมี้ความเหมาะสมหรือไม่ กิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมส าหรบั  
ทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนหรอืไม่ และ ปฏิกิรยิาของผูเ้รยีนมีตอ่กิจกรรม สื่อการเรยีนการสอน และวิธีการ
ประเมินผล เป็นตน้ เม่ือพิจารณาประเด็นดงักลา่วแลว้ จงึสรุปประเด็นในการแกไ้ขปรบัปรุง 

7.2 การประเมินผลหลงัการเรียนการสอน เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของเนือ้หา (วตัถปุระสงค ์กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผล) คา่ใชจ้่ายในการ
ด าเนินการ และประโยชนท่ี์ไดร้บัหลงัเสรจ็สิน้การเรยีนการสอน โดยมีกรอบในการพิจารณา ไดแ้ก่ 
การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงคท์ั้งหมดท่ีตั้งไวห้รือไม่ หลังจากการสอน 
ผา่นไปแลว้ การน าความรูด้งักลา่วไปประยกุตใ์ชไ้ดห้รอืไม่ ทัง้นีแ้บบทดสอบท่ีชะในการประเมินผล
จะตอ้งสมัพนัธก์บัวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรูเ้ชิงพฤตกิรรม 

7.3 การติดตามผลหลงัจากการเรยีนการสอนผ่านไประยะหนึ่งแลว้ เป็นการ
ติดตามผลว่าการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นประโยชน์ หรือมีคุณค่าท่ีผู้เรี ยนสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ และพิจารณาถึงขอ้จ ากดัท่ีตอ้งปรบัแกอี้กดว้ย โดยการประเมินผลในลกัษณะนี ้
จะเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่งดว้ยกัน เช่น การสอบถามโดยใชแ้บบสอบถาม  
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การสมัภาษณ ์และการวดัความรูค้วามสามารถจากแบบวดัความรูค้วามสามารถ เป็นตน้ โดยการ
ประเมินนีจ้ะเนน้การประเมินพฤตกิรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีพงึประสงคห์รอืไม่  

ขั้นท่ี 8 การประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน (Media Evaluation)  
ในการประเมินประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน 
การตรวจสอบโครงสรา้งภายในสื่อ และ ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสื่อ โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

8.1 การตรวจสอบโครงสรา้งภายในสื่อ โดยตรวจสอบสิ่งท่ีปรากฏในสื่อต่อ
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ถา้ส่วนท่ีปรากฏลกัษณะท่ีชดัเจน สะดวกแก่การรบัรู ้ถือว่าสื่อนัน้เป็นสื่อท่ีมี
ศกัยภาพสูงในการสื่อสาร โดยการตรวจสอบท่ีส าคญัประอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ ลกัษณะของสื่อ  
มีประเด็นในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ ลกัษณะตามประเภทของสื่อ มาตรฐานการออกแบบ มาตรฐาน
ทางเทคนิควิธี มาตรฐานความงาม และ เนือ้หาของสื่อ โดยเนือ้หาจะต้องผ่านการวิเคราะห ์  
เรียบเรียงล าดบัการน าเสนอเนือ้หามีความถูกตอ้ง ครบถว้น เขา้ใจง่าย และเนือ้หาและกิจกรรม
ตอ้งมีความสมัพนัธก์นั 

8.2 การตรวจสอบคุณภาพสื่อ โดยตรวจสอบการทดลองใช้สื่อการเรียน 
การสอนกับตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย มีการด าเนินงาน คือ การทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดสอบ  
กลุ่มเล็ก และการทดสอบกลุ่มใหญ่ โดยเครื่องมือท่ีใชค้ือ แบบทดสอบเพื่ อตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิ
ของผู้เรียนว่าผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และแบบสังเกตเพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุง  
โดยประเด็นในการสงัเกต เช่น เขา้ใจไดง้่าย การเสนอตวัชีแ้นะ ระยะเวลา ความเหมาะสม เป็นตน้ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในการประเมินสื่อใดๆ ก็ตาม ประเด็นหลักในการพิจารณา คือ 
ลักษณะและคุณภาพของสื่อ ท่ีรวมถึงการออกแบบท่ีถูกต้องตามหลักการออกแบบของสื่อ  
การเรียนการสอนประเภทนัน้ๆ ตลอดจนความสวยงาม และเนือ้หาสาระในสื่อท่ีมีความถูกตอ้ง
และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการเรยีนการสอน 

สรุปไดว้่า รูปแบบการออกแบบระบบการเรียน 3 ขัน้ตอนใหญ่ และ 8 ขัน้ตอนย่อย คือ 
ปัจจยัน าเขา้ (Input) ขัน้การวิเคราะหปั์จจยัป้อนเขา้ของระบบ ซึ่งจะเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัส าหรบั
การพิจารณาการวางแผนการใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีจะตอบโจทย์ด้านการใช้สื่อ การเรียน 
การสอนท่ีเหมาะสมในการเรียนการสอน น าไปสู่การใชส้ื่อการเรียนการสอน ท่ีตรงกับพืน้ฐาน 
ความตอ้งการ และเหมาะสมกับลักษณะของผูเ้รียนมากท่ีสุด และท่ีส าคัญท่ีสุดของการใชส้ื่อ  
การเรยีนการสอน ท่ีเหมาะสม ทัง้ในดา้นวิชาการคือ การบรรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้และทัง้ดา้น
ความพึงพอใจของผูเ้รียน  และ กระบวนการ (Process) หรือการเลือกใชส้ื่อการเรียนการสอน  
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มี 2 ทางเลือก ไดแ้ก่ การเลือกใชส้ื่อการเรียนการสอนท่ีมีอยู่แลว้อย่างเหมาะสม หรือดัดแปลง 
ปรบัปรุงแกไ้ขสื่อการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ก่อนแลว้ และ การออกแบบสื่อการเรียนการสอนใหม่
เน่ื อ งจากสื่ อ ท่ี มี อยู่ เดิ ม ไม่ ส ามารถน ามาใช้ ได้ โดยตรงและไม่ สามารถดัดแปลงได  ้ 
ขั้นการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน (Output) เป็นการประเมินผลการเรียนจากการใช้สื่อ 
การเรยีนการสอนและเป็นการประเมินกระบวนการท่ีมีผลตอ่สมัฤทธ์ิหรอืผลส าเรจ็ของผูเ้รยีนใชใ้น
การเรียนการสอนประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้การประเมินผลการเรียนจากการใชส้ื่อการ
เรยีนการสอน และขัน้การประเมินประสทิธิภาพสื่อการเรยีนการสอน 

2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ชลติ กงวาราวุฒิ (2557) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบศิลปภิวฒัน์

ผ่านคลาวดเ์ทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลงานสรา้งสรรคต์ามแนวเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ผลการวิจัย
พบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบศิลปฏิวัฒนผ์่านคลาวดเ์ทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลงาน
สรา้งสรรคต์ามแนวเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดความคิด  
2) การบนัทึกความคิด 3) การรา่งความคิด 4) การสรา้งสรรค ์5) การแลกเปลี่ยนทบทวนความรู ้ 
6) การประยุกตชิ์น้งาน และ 7) การประเมินผล ดา้นผลงานสรา้งสรรคแ์ละผลงานสรา้งสรรค์ 
ตามแนวเศรษฐกิจสรา้งสรรค ์2. นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบศิลปฏิวัฒนผ์่าน
คลาวดเ์ทคโนโลยีมีความคิดสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 05 
3. นกัศกึษาท่ีเรยีนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบศิลปฏิวฒันผ์่านคลาวดเ์ทคโนโลยีมีคณุภาพผลงาน
สรา้งสรรคอ์ยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 4. นกัศึกษาท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบศิลปฏิวฒันผ์่าน
คลาวดเ์ทคโนโลยี มีคุณภาพผลงานสรา้งสรรคต์ามแนวเศรษฐกิจสรา้งสรรคอ์ยู่ในระดับมาก  
5. ความคิดสรา้งสรรค์กับผลงานสรา้งสรรค์มีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05  6. ความคิดสรา้งสรรคก์บัผลงานสรา้งสรรคต์ามแนวเศรษฐกิจสรา้งสรรคข์องผูเ้รียน 
มีความสัมพันธ์กันสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  7. ผลงานสรา้งสรรค์กับผลงาน
สรา้งสรรคต์ามแนวเศรษฐกิจสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีนมีความสมัพนัธก์นัสงูอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  8. นกัศกึษามีความพึงพอใจตอ่การเรยีนโดยใชรู้ปแบบการสอนแบบศิลปฏิวฒันผ์่าน
คลาวด์เทคโนโลยีอยู่ในระดับมากท่ีสุด 9. ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่ารูปแบบการสอนแบบ
ศิลปฏิวฒันผ์่านคลาวดเ์ทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมผลงานสรา้งสรรคต์ามแนวเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

กนิษฐา บางภู่ภมร (2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลับดา้นร่วมกับการเรียนรูแ้บบน าตนเอง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
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นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี ผลการวิจบัพบว่า รูปแบบการเรียนรการสอนแบบหอง้เรียนกลบัดา้น
รว่มกบัการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง เพื่อสง่เสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะหข์องนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ขั้นเตรียมความพรอ้ม คือ การเรียนรูแ้บบน า
ตนเองตามรูปแบบ 5C ประกอบดว้ย ก าหนดจดุมุ่งหมายและขอบเขตของเนือ้หาการเรียนรู ้สรา้ง
แผนการเรียนรู ้เลือกสรรแหล่งทรพัยากรการเรียนรู ้ประมวลผลการเรียนรูเ้พื่ อสรา้งความเขา้ใจ
อย่างถ่องแท ้สรุปการเรียนรู ้ซึ่งเป็น การเตรียมความพรอ้มนอกหอ้งเรียน 2) ขัน้ด าเนินการเรียน
การสอน คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในหอ้งเรียน ประกอบดว้ย ผูเ้รียนรว่มแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากสิ่งท่ีไดศ้ึกษามาก่อนเขา้หอ้งเรียน ผูเ้รียนศึกษากิจกรรมการเรียนการสอนตามใบงาน 
การเรียนรูแ้ละลงมือปฏิบัติ ผูเ้รียนน าเสนอผลงานการเรียนรู ้(กลุ่ม/เดี่ยว) ซึ่งเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และ 3) ขั้นประเมินผลการเรียนรู ้คือ การประเมินผล
ระหว่างจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย การประเมินความสามารถในการเรยีนรู ้(ในหอ้งเรยีน
และนอกหอ้งเรยีน) การประเมินเม่ือสิน้สดุการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย การวดัความสามารถใน
การคิดวิเคราะหห์ลงัเรยีน โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินรูปแบบท่ีพฒันาขึน้ในระดบัมากท่ีสดุ 2) ผลการ
จดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบการเรยีนการสอนท่ีพฒันาขึน้พบว่า (1) คะแนนเฉลี่ยนความสามารถใน
การคิดวิเคราะหล์ะผลสมัฤธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
(2) คะแนนความสามารถในการเรียนรูใ้นห้องเรียนและนอกห้องเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ .05 และ (3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ี
พฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมาก 

วทัญญู สุวรรณประทีป (2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็นฐานและแนวคิดห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
โดยใชก้รณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหาเป็นฐานและแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้นเพื่อเสริมสรา้ง
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคท่ี์พัฒนาขึน้ใช้ช่ือว่า “ PRASID Model” โดยมี
องคป์ระกอบ 5 ส่วนคือ 1) หลกัการการเรียนรูโ้ดยใชก้รณีศึกษาซึ่งเป็นสถานการณ์หรือปัญหา 
เป็นตวักระตุน้ใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้นอกชัน้เรียนและน าขอ้มูลมาอภิปรายร่วมกันในชัน้เรียน  
2) วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์และ
ความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบัติท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับกฎหมายในชีวิตประจ าวัน  
3) ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู ้6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ท่ี 1 เตรียมตวั (Preparing: P) ขัน้ท่ี 2 ทบทวน
กรณีศึกษา (Reviewing: R) ขัน้ท่ี 3 วิเคราะหปั์ญหา (Analyzing: A) ขัน้ท่ี 4 รวบรวมและคน้ควา้
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ขอ้มูล (Searching: S) ขัน้ท่ี 5 สรา้งทางเลือกอภิปรายแนวทางแกปั้ญหาและสะทอ้นความคิด 
(Initiating, discussing and reflecting: 1) ขั้นท่ี 6 ตัดสินใจ (Deciding and acting: D) 4) การ
วัดและประเมินผลประกอบด้วยทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาทดสอบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรคแ์ละประเมินผลการน าเสนอผลงาน 5) ปัจจยัและ
เง่ือนไขในการน ารูปแบบไปใช ้ไดแ้ก่ ครูตอ้งจดัเตรยีมสื่อการเรยีนรูแ้ละกรณีศกึษาท่ีใกลต้วัผูเ้รยีน
ผู้เรียนต้องสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้ง่ายและมีความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้า  
นอกห้องเรียนและการเลือกกรณีศึกษาและปัญหาตอ้งสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของผูเ้รียนพบว่า 
รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้มีค่าประสิทธิภาพเท่ากบั 80.12 / 81.30 2. ประสิทธิผลของ
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้พบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องกฎหมายเก่ียวกับ

ชีวิตประจ าวนัของผูเ้รียนหลงัเรยีนโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูมี้ค่าเฉลี่ย (�̅� = 21.93, S.D. = 
2.24) สงูกว่าค่าเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ผูเ้รียนมีความสามารถ 

ในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรคผ์่านเกณฑ์รอ้ยละ 70 (�̅� = 76.12, S.D. = 3.52) 3) ผูเ้รียน 
มีความสามารถในการน าเสนอผลงานการปฏิบตัิท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบักฎหมายในชีวิตประจ าวนัอยูใ่น

ระดับมาก (�̅� = 4.20, S.D. = 1.81) และ 4) ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้รูปแบบการจัด 

การเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.33, S.D. = 1.08) 
รกัถ่ิน เหลาหา ธาดา จนัตะคณุ และ กิตติพงษ์ ชินสขุ (2562) ศกึษาการพฒันารูปแบบ

การเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัทางโดยใชร้ะบบหอ้งเรียนเสมือนจริงรว่มกับปัญหาเป็นหลกัเพื่อพฒันา
ความสามารถในการแก้ ปัญ หาและการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญ าณ ส าห รับนักศึ กษ า  
ในระดบัอดุมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า (1) ไดรู้ปแบบการเรียนรูห้อ้งเรียนกลบัทางโดยใชห้อ้งเรยีน
เสมือนจริงร่วมกับปัญหาเป็นหลกัเพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณส าหรบันักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตามวิธีการเชิงระบบ (System Approach) 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบหลัก ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 การเตรียมก่อนการเรียนการสอน  
10 กระบวนการ  องค์ประกอบ ท่ี  2 กระบวนการหรือ กิจกรรมการเรียน รู ้ประกอบด้วย  
10 กระบวนการ และองคป์ระกอบท่ี 3 ผลผลิตมี 2 ผลผลิต (2) ผลการประเมินอยู่ในเกณฑร์ะดบั

เหมาะสมมาก (�̅�= 4.70, S.D. = 0.42) (3) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักศึกษาหลังไดร้บัการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบคน้พบสูงกว่ากอนไดร้บัการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูอ้ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ภาพรวมความสามารถในการแก้ปัญหาของ
นกัศกึษาดีขึน้ในแตล่ะหน่วยการเรยีนรูเ้ม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ในขัน้ระดมสมองเพื่อระบุ
ปัญหาขัน้ประเมินแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุดนักศึกษามีพัฒนา  
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การของความสามารถในการคิดแกปั้ญหาสงูขึน้ในแตล่ะหน่วยการเรยีนรูแ้สดงใหเ้ห็นว่านกัศกึษา
มีพฒันาการของความสามารถในการแกปั้ญหาดีขึน้ 

ปิยะวดี พงษ์สวสัดิ์ และ ปณิตา วรรณพิรุณ (2563) ศึกษาการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนแบบหอ้งเรียนกลบัด้านโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบสืบเสาะเชิงวิทยาศาสตรบ์นสงัคมคลาวด์
เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรูต้ลอดชีวิตส าหรบันกัศึกษาปริญญาตรี ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบ
การเรยีนการสอนฯ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ (1) ปัจจยัน าเขา้ ไดแ้ก่ ผูส้อน ผูเ้รยีน 
วตัถุประสงค ์เนือ้หา สภาพแวดลอ้มสงัคมคลาวน ์การท างานรว่มกัน การสื่อสาร การเช่ือมโยง 
และการแบ่งปัน (2) กระบวนการเรียนรู ้ไดแ้ก่ การเตรียมการก่อนการเรียนการสอน (ปฐมนิเทศ 
ลงทะเบียน ทดสอบ จัดกลุ่ม) ขัน้การเรียนการสอน (เรา้ความสนใจ ศึกษาและคน้ควา้ สรุปผล 
น าเสนอ ขยายความรู ้ประยกุตแ์ละประเมินผล) (3) ผลผลิต ไดแ้ก่ ทกัษะพืน้ฐาน ทกัษะดา้นการ
เรียนรู ้ทักษะดา้นการวิเคราะห ์ทักษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีและสารสนเทศ ทักษะดา้นการใช้
ภาษาและการสื่อสาร และ (4) ขอ้มลูป้อนกลบั 2) ระบบการเรียนการสอนฯ มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 3) ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยใชรู้ปแบบฯ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผูเ้รียนท่ีเรียน
แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ผูเ้รยีนท่ีเรยีนโดยใชรู้ปแบบฯ มีทกัษะการเรยีนรู ้
ตลอดชีวิตสงูกว่าผูเ้รียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 5) ผูเ้รียนท่ีเรียน 
โดยใชรู้ปแบบฯ มีคะแนนผลงานอยูใ่นระดบัมาก 6) ผูเ้รยีนท่ีเรยีนโดยใชรู้ปแบบฯ มีความพงึพอใจ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 7) ผลการประเมินรบัรองรูปแบบฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
มากท่ีสดุ 

สรุปไดว้่า จากงานวิจยัขา้งตน้รูปแบบการเรียนการสอนแบบจะมีขัน้ตอนต่างๆ ท่ีคลา้ย
และเหมือนกันอยู่หลายขั้นตอนท่ีประกอบไปดว้ย การเตรียมตัว การวิเคราะห์ปัญหา ก าหนด
ความคิด การรวบรวมและคน้ควา้ขอ้มลู การด าเนินการเรยีนการสอน การสรา้งสรรค ์การตดัสนิใจ 
การอภิปรายและสะทอ้นคิดแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้นวทางแกปั้ญหา ตลอดจนการประเมินผลการ
เรยีนรู ้ซึง่ขัน้ตอนดงักลา่วไดมี้การสงัเคราะหจ์ากผูว้ิจยัและผ่านผูเ้ช่ียวชาญแลว้เพื่อน ารูปแบบท่ีได้
ไปใชใ้นการทดลองวิจยั ส  าหรบัตวัผูว้ิจยัเองจะไดน้ ารูปแบบการเรยีนการสอนจากงานวิจยัข้างตน้
ไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง  
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ต่อไปว่าจะตอ้ง
ประกอบดว้ยขัน้ตอนอะไรบา้ง 



  61 

3. หอ้งเรียนกลับด้าน 
การเรียนการสอนแบบพลิกกลบัการเรียน (Flipped Learning) ท่ีถือว่าเป็นการบุกเบิก

และถูกใช้ในการเรียนการสอนอย่างไดผ้ลเกิดขึน้ในปี  2007 โดยผูส้อนสอนวิชาเคมี 2 คน คือ 
Jonathan Bergmann และ Aaron Sams พวกเขาเป็นผูส้อนสอนวิชาเคมีของโรงเรียนมัธยมวู๊ด
แลนปารค์ (Woodland Park High School) รฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมริกา พวกเขาเป็น 
ผู้ค้นพบวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยท่ีเขาทั้งสองมีความตั้งใจท่ีจะสอนผู้เรียน  
ในห้องเรียนวิชาเคมีของเขามีความเขา้ใจและประสบความส า เร็จในการเรียนให้ไดม้ากท่ีสุด  
และพวกเขาไดเ้ขียนหนงัสือท่ีช่ือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class 
Every Day เผยแพร่ประสบการณ์ในการสอนดว้ยวิธีการท่ีพวกเขาเรียกว่าห้องเรียนกลับดา้น  
(Flipped Classroom) โดยเริม่จากการท่ีเขามีความกงัวลเก่ียวกบัผูเ้รียนท่ีไม่ค่อยมีเวลาเรยีนและ
ขาดเรยีนบอ่ยอนัเน่ืองมาจากการท่ีผูเ้รยีนตอ้งเดินทางไกลไปยงัโรงเรยีนอ่ืนๆ เพื่อรว่มกิจกรรมและ
แข่งขันกีฬาเป็นเวลาติดต่อกันหลายวัน  พวกเขาจึงได้เริ่มบันทึกวิ ดีโอการสอนของตัวเอง 
ในหอ้งเรยีนโดยใชโ้ปรแกรมบนัทกึหนา้จอคอมพวิเตอร ์เริม่จากการสาธิตตวัอยา่งการทดลองตา่งๆ 
จากในเนือ้หาการเรยีนหรือบนัทึกวิดีโอการน าเสนอภาพนิ่งท่ีมีค าอธิบายประกอบ แลว้ส่งขึน้ไปไว้
ในเว็บไซตย์ทูปู เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ไปศกึษาและดาวนโ์หลดวิดีโอเก็บไวใ้นอปุกรณ์มือถือเคลื่อนท่ี 
(Mobile Devices) ส่วนตวัของผูเ้รียน พวกเขาไดเ้ขียนรายงานในหนงัสือว่าหลงัจากท่ีไดใ้ชว้ิธีการ
หอ้งเรยีนกลบัดา้น พบว่า ผูเ้รยีนเริม่มีปฏิสมัพนัธม์ากขึน้ในหอ้งเรยีนเพราะว่านอกจากจะมีความ
ยืดหยุน่ทางดา้นการใชเ้วลาในการเรยีนแลว้ผูเ้รยีนยงัสามารถใชอ้ปุกรณ์มือถือเคลื่อนท่ีของตนเอง
เพื่อศกึษาวิดีโอไดต้ามตอ้งการ ซึง่ผูเ้รยีนสามารถท าความเขา้ใจเนือ้หาไดม้ากขึน้ ในขณะท่ีความ
สนใจของแต่ละคนผูเ้รียนพบว่าสงูขึน้และผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนมากขึน้  (Hamdan, 
N., P. McKnight, K. McKnight and K.M. Arfstrom, 2013) 

3.1 ความหมายของหอ้งเรียนกลับด้าน 
การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นตอ้งอาศยัการวางแผนท่ีดีจาก

ผู้สอนเน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรูใ้นห้องเรียนมีส่วนส าคัญท่ีจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึง
ความหมายและความคิดรวบยอดตา่งๆ จากเนือ้หา โดยเฉพาะกิจกรรมการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนหาก
ผูส้อนมีการจดัสรรเวลาในการรว่มกิจกรรมท่ีเหมาะสมแลว้จะส่งผลใหผู้เ้รียนเขา้ใจในเนือ้หาจาก  
สิ่งท่ีผูส้อนตอ้งการสื่อถึง ท าใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอดส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถท่ีน าสิ่งท่ีไดท้  า
ในหอ้งเรยีนไปตอ่ยอดในการสรา้งชิน้งานหรอืการน าเสนอผลงานไดด้ว้ยตนเองผา่นเครื่องมือตา่งๆ 
ของตนเองตอ่ไป 
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Mcmahon, W. (2012) ไดใ้หค้วามหมายหอ้งเรยีนกลบัดา้นไวว้า่ หอ้งเรยีนกลบั
ดา้น (Flipped Classroom) เป็นรูปแบบการสอนโดยผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูจ้ากการบา้นท่ีไดร้บัผ่าน
การเรยีนรูด้ว้ยตนเองจากสื่อวิดีโอ (Video) นอกหอ้งเรยีนหรอืจากท่ีบา้น สว่นการเรยีนในหอ้งปกติ
นัน้จะเป็นการเรียนแบบสืบคน้หาความรูท่ี้ไดร้บัรว่มกนักบัเพื่อนรว่มชัน้ โดยมีผู้สอนเป็นผูค้อยให้
ความช่วยเหลือชีแ้นะ 

Bergmann, J. and A. Sams (2012) ไดก้ล่าวว่า หอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped 
Classroom) เป็นแนวคิดการสอนส าหรบัผูเ้รยีนท่ีมีความแตกตา่ง ซึง่โดยภาพรวมในระดบัพืน้ฐาน
ของวิธีการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น คือ การเปลี่ยนวิธีการสอนแบบส่งเนือ้หาการเรียนตรงถึง
ผูเ้รยีนหนา้หอ้งเรยีน หรอืวิธีการบรรยายในหอ้งเรียนมาเป็นการบรรยายในรูปแบบดิจิทลั (Digital 
Format) เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถศกึษาไดจ้ากนอกหอ้งเรยีนและสามารถทบทวนท าความเขา้ใจและ
ปฏิบตัิสิ่งท่ีไดจ้ากการเรยีนนอกหอ้งเรยีนไดใ้นเวลาเรยีน 

Millard, E. (2012) ไดก้ล่าวว่า วิธีการเรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น เป็นวิธีการ
เรียนรูปแบบหนึ่งท่ีเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ีของการเรียนรูใ้นการบรรยายหน้าห้องเรียน  
ในแบบดัง้เดิม ใหไ้ปอยู่นอกหอ้งเรียนโดยการเรียนรูน้อกหอ้งเรียนนัน้จะเรียนผ่านทางสตรีมมิ่ง
วิดีโอ (Streaming Video) ประเภทต่างๆ ผูเ้รียนสามารถก าหนดเวลาในการชมสตรีมมิ่งวิดีโอได้
ด้วยตนเองในเวลาท่ีพวกต้องการ  ส่วนการเรียนในห้องเรียนได้มีการสลับสับเปลี่ยนให้มี 
การปฏิสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันของผู้เรียนท่ีมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมากขึน้ดว้ย
กิจกรรมการเรยีนตา่งๆ เช่น การแบง่ผูเ้รยีนออกเป็นกลุม่เล็กๆ เพื่อการแกปั้ญหาและการอภิปราย
ในหอ้งเรยีน 

สรุศกัดิ์ ปาเฮ (2556) ไดใ้หค้วามหมายของหอ้งเรียนกลบัดา้นว่า เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการเรียนการสอนโดยท่ีผูเ้รียนจะไดเ้รียนรูจ้ากการบา้นท่ีไดร้บัผ่านการเรียนดว้ยตนเอง
จากสื่อวิดีโอนอกห้องเรียนหรือท่ีบา้น ส่วนการเรียนในห้องเรียนปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบ  
สืบคน้หาความรูท่ี้ไดร้บัร่วมกันกับเพื่อนร่วมหอ้งเรียนโดยมีผูส้อนเป็นผูค้อยใหค้วามช่วยเหลือ
ชีแ้นะ 

วิจารณ์ พานิช (2556) ได้กล่าวถึงวิธีการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านว่า
หอ้งเรียนกลบัดา้นเป็นวิธีท่ีใชเ้วลาในหอ้งเรียนใหเ้กิดคณุค่าสงูสดุแก่ผูเ้รียน กล่าวคือ ใชเ้พื่อฝึก
ประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นสถานการณต์่างๆ เพื่อช่วยใหเ้กิดการเรียนรูแ้บบรูจ้ริง (Mastery Learning) 
โดยผูส้อนไม่ไดเ้ป็นเพียงผูท่ี้ถ่ายทอดความรูใ้หก้ับผูเ้รียนโดยตรงอีกต่อไป ซึ่งหวัใจของหอ้งเรียน
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กลบัดา้น คือผูส้อนเนน้ท าหนา้ท่ีช่วยแนะน าการเรียนของผูเ้รียน ไม่ใช่ท าหนา้ท่ีถ่ายทอดความรู ้
ผูส้อนเปลี่ยนจากบทบาทปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนทัง้หอ้งเรยีนเป็นมีปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้รยีนเป็นรายคน 

สรุปไดว้า่ หอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped Classroom) คือ กระบวนการเรยีนการสอน หรอื
กิจกรรมระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีนท่ีไดถ้กูวางแผนเตรยีมการสอนลว่งหนา้มาเป็นอยา่งดีจากผูส้อน 
ซึ่งผูส้อนจะเป็นเพียงผูแ้นะน าการเรียนของผูเ้รียนท่ีมีลักษณะการเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ และ 
การสอนของผูส้อนเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเดิมท่ีผูส้อนเป็นผูบ้รรยายหนา้หอ้งเรียนส่งผ่านเนือ้หา
การเรียนโดยตรงถึงผูเ้รียนหนา้หอ้งเพียงอย่างเดียวมาเป็นผูส้อนใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีและ
ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ บนอปุกรณด์ิจิทลัท่ีมีอยู่ของผูเ้รียน เช่น สมารท์โฟน แท็บเล็ต 
มาใชเ้ป็นอุปกรณ์ส าหรบัการเรียนรูเ้นือ้หาการเรียนผ่านสื่อดิจิทัลท่ีมีการออกแบบและพัฒนา  
โดยผูส้อนไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ส่วนการเรียนในหอ้งเรียนนัน้จะเป็นการเรียนเพื่อน าความรูท่ี้ไดจ้าก  
การเรียนดว้ยตนเองท่ีบา้นหรือนอกห้องเรียนมาแบ่งปันความรูป้ระสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อน 
ในหอ้งเรยีนโดยอาจใชว้ิธีการสนทนาและการอภิปรายในกลุม่ของตนเองโดยมีผูส้อนเป็นผูค้อยให้
ความช่วยเหลือชีแ้นะ 

3.2 ลักษณะของหอ้งเรียนกลับดา้น 
จากการศึกษาหาความหมายของหอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) ท่ีแสดงให้

เห็นถึงกระบวนการเรยีนการสอน หรอื กิจกรรมระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีนท่ีไดถ้กูวางแผนเตรยีมการ
สอนล่วงหนา้มาเป็นอย่างดีจากผู้สอนและผูเ้รียนท าการเรียนรูด้ว้ยตนเองจากท่ีบา้นหรือนอก
หอ้งเรยีนแลว้จึงมาท ากิจกรรมการเรยีนเพื่อคน้พบ แบง่ปัน สรุป ขอ้มลูการเรยีนท่ีหอ้งเรยีน อีกทัง้
ผู้สอนควรมีความยืดหยุ่นทั้งในเรื่องของการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เป็นเครื่องมือ
ประกอบการสอน เพื่อการบนัทึกวิดีโอและเผยแพร ่โดยเฉพาะการบรรยายในหอ้งเรยีนท่ีไดท้  าการ
บันทึกเอาไว้แล้วส าหรับแจกจ่ายให้กับผู้เรียนเพื่อน ากลับไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติต่อท่ีบ้าน  
เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถควบคมุการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง สว่นการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน
ในหอ้งเรียน การวางแผนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูท่ี้ดีมีความ
เหมาะสมของผูส้อนมีความส าคญั ผูส้อนควรมีการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีนใหพ้รอ้มส าหรบั
การจดักิจกรรมการเรียนต่างๆ ทัง้ในเรื่องของอุปกรณป์ระกอบการเรียน บรรยากาศในหอ้งเรียน 
เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายโปรเจคเตอร ์ระบบเครือข่ายไรส้าย และบริหารจัดการเวลาท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนมีความยืดหยุ่นตามกิจกรรมเนือ้หา  
การเรยีนรูข้องแตล่ะเนือ้หาดว้ยการน าเทคโนโลยีมาประยกุตใ์ชใ้นหอ้งเรยีน เช่น กิจกรรมการตอบ
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ค าถามโดยใช้อุปกรณ์คลิกเกอร ์การอภิปรายกลุ่มผ่านโซเชียลมีเดีย การน า เสนอผลงาน 
หนา้หอ้งเรยีนโดยใชแ้ท็บเลต็ หรอืสมารท์โฟนเป็นเครือ่งมือช่วยในการน าเสนอหนา้หอ้งเรยีน 

ดงันัน้ จะเห็นไดว้่าลกัษณะแนวทางในการจดัการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น
ประกอบไปดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั คือ  

1) การเรียนรูผ้่านการปฏิบัติ (Active Learning) ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรูม้ากกว่า
เนือ้หาวิชา เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเช่ือมโยงความรู ้หรอืสรา้งความรูใ้หเ้กิดขึน้ในตนเอง ดว้ยการ
ลงมือปฏิบตัิจรงิผา่นสื่อหรอืกิจกรรมการเรยีนรู ้การเรยีนรูแ้บบรว่มกนั ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย การจัดกิจกรรมกลุ่มใหญ่ การจัด
กิจกรรมการสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง การจดักิจกรรมความคิดรเิริม่สรา้งสรรคชิ์น้งานและนวตักรรม 
การสนับสนุนจากบุคลากรภายนอก  การจัดกิจกรรมการปฏิบัติในห้องเรียน ท่ีมีครูผู้สอนเป็น 
ผูแ้นะน า กระตุน้ หรืออ านวยความสะดวก ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูข้ึน้ ความหมายและน าไปใช้ 
ในสถานการณอ่ื์นๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้(Learning Environments) สิ่งต่างๆ ท่ีอยู่ รอบๆ 
ตวัผูเ้รียน ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม สง่ผลต่อผูเ้รยีนทัง้ทางบวกและทางลบ และมีผลกระทบ
ต่อ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน ทัง้นี ้การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
วัยและระดับของผู้เรียนจะเป็นสิ่ งท่ีสนับสนุนท าให้ผู้เรียนมีความรู ้สึก ท่ีอยากเรียนและ 
เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูเ้พิ่มขึน้  เช่น เครื่องมือ สื่อ เทคโนโลยีการสอน การใช้เครื่องมือ  
สื่อและเทคโนโลยีส  าหรบัการเรียนการสอน และการสื่อสารผ่านสื่อสงัคม (Social Media) การใช้
อุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Devices) การใชโ้ปรแกรมหรือชุดค าสั่ง (Software)หรือแอปพลิเคชัน 
(Application) ในการเรียนการสอน การใชอ้ินเทอรเ์น็ตความเรว็สงู การใชเ้วลาท่ีมีความเหมาะสม
กับกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสถานในการเรียนท่ีมีความเหมาะสม การจัดหาอุปกรณ์ 
ท่ีเหมาะสมส าหรบัผูเ้รียน การเตรียมเนือ้หาท่ีมีความเหมาะสมส าหรบัการสอน การประยุกตใ์ช้
แหล่งเรยีนรูใ้นรูปแบบการเผชิญหนา้หรอืในระบบออนไลน ์การจดัเตรียมพืน้ท่ีในหอ้งเรยีนส าหรบั
การจัดกิจกรรมห้องเรียนท่ีถูกสุขลักษณะ มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและ
สนบัสนนุการเรยีนรูมี้บรรยากาศในการเรยีนท่ีดี 

3.3 การออกแบบการเรียนรู้แบบหอ้งเรียนกลับดา้น 
การออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นตอ้งอาศยัการวางแผนท่ีดี

จากผูส้อนเน่ืองจากกิจกรรมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนมีส่วนส าคญัท่ีจะส่งผลใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจถึง
ความหมายและความคิดรวบยอดต่างๆ จากเนือ้หา โดยเฉพาะกิจกรรมการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน 
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หากผูส้อนมีการจดัสรรเวลาในการรว่มกิจกรรมในเวลาท่ีเหมาะสมแลว้จะส่งผลใหผู้เ้รียนเขา้ใจ  
ในเนือ้หาจากสิ่งท่ีผูส้อนตอ้งการสื่อถึง ท าใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอดส่งผลใหผู้เ้รยีนสามารถ 
ท่ีน าสิ่งท่ีไดท้  าในหอ้งเรียนไปต่อยอดในการสรา้งชิน้งานหรือการน าเสนอผลงานไดด้ว้ยตนเอง 
ผ่านเครื่องมือต่างๆ ของตนเอง ความส าเรจ็ในการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นท่ีประสบ
ผลส าเร็จจะตอ้งมาจาก การท่ีผูส้อนตอ้งผลิตวิดีโอส าหรบัการสอนเพื่อส่งผ่านเนือ้หาการเรียน 
ไปยังผู้เรียน และผู้เรียนตอ้งชมวิดีโออย่างน้อย 5 - 7 นาที มาจากท่ีบ้าน หรือชมวิดีโอจากท่ี
โรงเรยีนหากผูเ้รยีนไม่สามารถเช่ือมตอ่กบัอินเทอรเ์น็ตไดจ้ากท่ีบา้น และเวลาท่ีใชใ้นหอ้งเรยีนควร
ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบตัิการทดลองหรือท าการโตต้อบอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ ของเนือ้หาท่ีไดช้ม
วิดีโอมาจากท่ีบา้นสว่นในการเรยีนในหอ้งเรยีนควรจดักิจกรรมการอภิปรายหรอืปฏิบตัิการทดลอง 
(Bergmann, J. and A. Sams, 2012) ดังตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเวลา  
1 ชั่วโมงตอ่ไปนี ้ 
 

 

ภาพประกอบ 6 การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นในเวลา 1 ชั่วโมง 

ท่ีมา: Bergmann, J. and A. Sams (2012) 

Strayer, J.F. (2007) ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดทฤษฎีของวิธีการเรียนการสอนแบบ
หอ้งเรยีนกลบัดา้นซึง่ในรูปแบบการเรยีนจะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีการศกึษาเพื่อเอือ้ใหก้ารบรรยาย
ท่ีบนัทึกไวใ้นรูปแบบวิดีโอในลกัษณะต่างๆ เพื่อน ากลบัไปศึกษาท่ีบา้นและผูเ้รียนสามารถเรียนรู ้
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17%

8%
8%

25%

8%

8%
8%

60 นาที

ตัง้ค  าถาม 5 นาที 

อภิปราย 5 นาที 

อภิปรายประเดน็ค าถาม 10 นาที 

แบง่กลุม่ยอ่ย 5 นาที 

มอบหมายภารกิจ 5 นาที 

สนทนาระหวา่งสมาชิก 15 นาที 

แสดงผลการตอบ 5 นาที 

สรุปอภิปรายผล 5 นาที 

วางแผนการเรยีนครัง้ตอ่ไป 5 นาที 
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ผ่านกิจกรรมและการท างานของกลุ่มในช่วงเวลาท่ีอยู่ในห้องเรียนโดยมีผูส้อนก ากับดูแลและ  
การให้ค  าแนะน าซึ่งองคป์ระกอบทั้งสองดา้นดังกล่าวมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 
ผ่านการเพิ่มความยืดหยุ่นในการสอนของผูส้อนในหอ้งเรียนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแหล่งขอ้มูล 
ท่ีเรียนรูม้าจากท่ีบา้นซึ่งการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรูใ้นลกัษณะนี้ จะสนบัสนุนและส่งเสริม 
ใหผู้เ้รยีนมีความรบัผิดชอบการเรยีนรูข้องตนเอง 

Bake Baker, J.W. and M.W. Mentch (2000) กล่าวถึ งประเภทของรูปแบบของ 
การพลิกกลบัโดยการสบัเปลี่ยนเครื่องมือส าหรบัการบรรยายในหอ้งเรียนใหไ้ปอยู่ในรูปแบบของ
บทเรยีนออนไลนเ์พื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ถึงเนือ้หาการเรยีนไดโ้ดยง่าย อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
สนทนาระหว่างผูส้อนและผูเ้รียนให้มากขึน้จากในห้องเรียนดว้ยวิธีการสนทนาออนไลน์และ  
ใช้เครื่องมือต่างๆ ในเวลาเรียนในห้องเรียนออนไลน์และการท าการบา้น โดยมีผู้สอนคอยให้
ค  าแนะน า เรียกกระบวนการเรียนการสอนนีว้่า การพลิกกลับห้องเรียน หรือ Classroom Flip) 
อธิบายไดด้งัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
 

 

ภาพประกอบ 7 กระบวนการเรยีนการสอนแบบ การพลกิกลบัหอ้งเรยีน 

ท่ีมา: Bake Baker, J.W. and M.W. Mentch (2000) 

จากภาพท่ี 16 บารเ์กอร ์ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบการสอนในเวทีสมัมนา “The sage on the 
stage” to “the guide on the side” จากเอกสารรายงานของเขาในหัวขอ้เรื่อง  "The classroom 
flip: Using web course management tools to become the guide by the side" ซึ่ ง เข า ได้
กลา่วถึงการปรบัเปลี่ยนวิธีการเรยีนการสอนออกจากหอ้งเรียน  โดยใชโ้ปรแกรมการเรยีนออนไลน ์
ท่ีมีการน าเสนอเครื่องมือต่างๆ เอกสารอิเล็กทรอนิกส  ์เนือ้หาการบรรยายและกิจกรรมการเรียน
การสอนต่างๆ ท่ีเอือ้ต่อการเรียนของผูเ้รียน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดใ้ชเ้วลาเรียนท่ีบา้นเพื่อท า
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กิจกรรมการเรียนรูแ้ละการท างานรว่มกันกับเพื่อนในหอ้งเรียนไดจ้ากท่ีบา้น  หรือนอกหอ้งเรียน
ดว้ยวิธีการออนไลนแ์ละปรบัเปลี่ยนยา้ยการท าการบา้นท่ีบา้นมาท าในหอ้งเรียน โดยไดร้บัการ
ทบทวนเนือ้หาบทเรยีนหรอืค าแนะน าจากผูส้อนและเริม่ลงมือปฏิบตัิหรอืฝึกกิจกรรมตามท่ีไดเ้รยีน
มาจากท่ีบา้นกบัเพื่อนรว่มหอ้งเรยีน (Baker J.W., 2000) 

Gerstein,J. (2011) ได้อธิบายถึงวงจรของการเรียนรูใ้นรูปแบบห้องเรียนกลับด้าน 
ในภาพรวม โดยจดัล าดบัของกิจกรรมการเรียนรูต้ามทฤษฎีการเรียนรู  ้และรูปแบบการเรียนการ
สอนในวงจรประสบการณ์การเรียนรู ้ (Experiential Learning Cycles) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดงันี ้

1. การนัดหมายประสบการณ์  (Experiential Engagement) หมายถึง  การจัด
ประสบการณ์ (Experience) ส าหรบัผู้เรียน โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการเตรียมการในการจัด
ประสบการณใ์นการเรยีน ใหก้บัผูเ้รยีน โดยมุ่งเนน้ท่ีจะออกแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนไดท้ า
กิจกรรมร่วมกัน ผูเ้รียนจะเกิด ความสนใจในกิจกรรมเน่ืองจากไดเ้ป็นผูท่ี้เขา้ไปมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมดว้ยตนเองท าใหเ้กิดความตอ้งการในการเรียนเพิ่มมากขึน้  โดยในการออกแบบการจัด
กิจกรรมในหอ้งเรยีนโดยการแบ่งกลุ่มย่อย ในหอ้งเรยีนอาจใชว้ิธีการสอนแบบผสมผสานหลกัสตูร
การเรียน (Blended Course) ดว้ยวิธีการเรยีนหรือท ากิจกรรมรว่มกนัในหอ้งเรียนส่วนในการเรยีน
แบบออนไลนน์อกหอ้งเรียนนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมใหผู้เ้รียนสามารถตัง้คาถามผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ (Social Network) ผ่านทางระบบกระดานข่าว (Blog) เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือระบบ
จ าลอง 3 มิต ิ

2. การคน้พบความคิดรวบยอด (Conceptual Exploration) หมายถึง การจดักิจกรรม
ท่ีมีการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมีการเปิดรบัและเรยีนรูแ้นวคดิสมัผสักบัประสบการณใ์นระหว่างการจดั
กิจกรรม  ซึ่งผู้เรียนจะเกิดความคิดและประเด็นค าถามต่างๆ มากมายจากกระบวนการจัด
ประสบการณ์ ดังนั้นในการจัดการขอ้มูล หรือความรูต้่างๆ จะถูกน าเสนอผ่านการบรรยายใน
รูปแบบตา่งๆ เช่น ไฟลว์ิดีโอทัง้ในรูปแบบออฟไลนแ์ละออนไลน ์หรอืเอกสารขอ้ความตา่งๆ ท่ีใชเ้พื่อ
ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รียนรูแ้นวคิดท่ีเป็นนามธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นหวัขอ้หรอืเนือ้หาท่ีมีในการจดั
กิจกรรมการเรียน ให้ผูเ้รียนมีแหล่งขอ้มูลออนไลน์และสื่อท่ีสามารถดาวน์โหลดไดด้ว้ยตนเอง  
ผูเ้รียนสามารถควบคุมเวลาและเรียนรูเ้นือ้หาจากสื่อท่ีถูกน ามาใช ้ผูส้อนตอ้งจดัสภาพแวดลอ้ม 
การเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีช่องทางท่ีสามารถจะตัง้ค  าถาม ส าหรบัการเรียนรูเ้พิ่มเติมเพื่อ
คน้หาวิดีโอท่ีเก่ียวขอ้ง หรอืเว็บไซตท่ี์สนบัสนนุเนือ้หาท่ีส าคญัของบทเรยีนจากสื่อตา่งๆ เหลา่นัน้ 
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3. การสรา้งความหมาย  (Meaning Making) หมายถึง การประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
มาเป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในสิ่งท่ีถกูคน้พบในระหว่างเรียนจากขัน้ตอนท่ีผ่านมาของ
ผูเ้รยีนซึ่งถือไดว้่าเป็นขัน้ตอนของการสะทอ้นและแสดงผลของการเรียนรูข้องผูเ้รยีนท่ีเก่ียวกบัสิ่งท่ี
เป็นประสบการณข์องผูเ้รยีนท่ีไดจ้ากการจัดประสบการณ ์(Experience) ในช่วงระยะแรกและสิ่งท่ี
เรียนรูผ้่านสื่อต่างๆ จากผู้เช่ียวชาญหรือจากผู้สอนในการเช่ือมต่อความคิด  (Conceptual 
Connections) ระหว่างการเรยีนรูจ้ากระยะท่ีสอง โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถเช่ือมต่อความรู ้
และสรา้งความเขา้ใจในเนือ้หาหรือหวัขอ้ท่ีไดเ้รียนรูผ้่านสื่อจากช่องทางต่างๆ ตามท่ีตนเองมีอยู่
มาแลว้ โดยผู้สอนอาจมีการก าหนดกิจกรรมต่างๆ ขึน้มาเพื่อให้ผู้เรียนไดมี้การเขียนบรรยาย 
ผ่านบล็อก (Blogs) จากการบนัทึกเสียง (Audio) หรอืการบนัทึกวิดีโอ (Video) ของผูเ้รยีน เพื่อเก็บ
เป็นคะแนนในการเรยีนหรอืเม่ือผูเ้รยีนไดร้บัการทดสอบเก่ียวกบัความเขา้ใจในเนือ้หาท่ีไดเ้รยีนมา 

4. การสาธิตและการประยุกต์ใช้ (Demonstration and Application) ในระหว่าง
ขัน้ตอนนีผู้เ้รียนจะแสดงใหเ้ห็นถึงสิ่งท่ีพวกเขาไดเ้รียนรู ้ ผ่านการมอบหมายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับเนื ้อหาการเรียนผู้เรียนสามารถใช้วัสดุหรือเครื่องมือต่างๆ  ท่ีมีเพื่อสรา้งชิ ้นงานมาเสนอ 
ในหอ้งเรียนจากในสิ่งท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละเขา้ใจ ซึ่งขัน้ตอนนีอ้ยู่ในช่วงท่ีมีระดบัสงูสดุภายในกฎ
การเรยีนรูข้อง บลมู (Bloom’s Revised Taxonomy of Learning) โดยท่ีผูเ้รยีนจะสรา้งชิน้งานท่ีได้
จากการเรยีน หรอืมีมมุมองจากการเรยีนท่ีเพิ่มขึน้ ในสาระส าคญันีผู้เ้รยีนจะกลายเป็นนกัเล่าเรื่อง
จากการเรยีนรูข้องพวกเขาเอง 

Guoqing Zhou, z.n.e.c. and J. Xuefeng. (2014) ไดพ้ฒันารูปแบบการเรยีน Flipped 
Classroom Learning Manage System (FCLMS) เพื่อนามาใช้กับผูเ้รียนในประเทศจีน  พบว่า
การใชร้ะบบการเรยีนรูแ้บบออนไลนท่ี์น ามาใชก้นัอย่างแพรห่ลายยงัขาดประสิทธิภาพส าหรบัการ
จดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนของจีน เช่น การดวูิดีโอการบรรยาย การสื่อสารระหว่างผูส้อนและ
ผูเ้รยีนจากนอกหอ้งเรยีนและการประเมินผลการเรยีนรู ้จึงไดน้  าแนวคิดรูปแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น
มาพัฒนาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในประเทศจีนเรียกว่า  “Closed loop Flipped 
Classroom Model” โดยน ามาประยกุตใ์ชก้บัระบบ LMS ท่ีพวกเขาพฒันาขึน้มาเพื่อใหใ้ชง้านได้
อย่างง่ายและสะดวกในการใช้งานท่ีมี ช่ือว่า“INPOJ” ซึ่งระบบ Flipped classroom learning 
managed system มีโมดลูท่ีส  าคญั 4 โมดลู ดงันี ้

1. ส่วนเฉพาะของการสอนดว้ยวิดีโอ (Instructional video module) ในโมดูลนีเ้ป็น
การจัดการในเรื่องของวิดีโอประกอบการสอน  โมดูลส าหรบัวิดีโอการสอนนีถื้อเป็นเสาหลกัของ
ระบบ FCLMS เพราะว่าผูส้อนจะตอ้งอบัโหลดไฟลว์ิดีโอการบรรยาย หรือการแกไ้ขอยู่ตลอดเวลา 
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ซึง่ในการออกแบบโมดลูเพื่อใชง้านจะตอ้งมีความเรยีบง่าย สวยงามและใชง้านสะดวก ถือเป็นสิ่งท่ี
ส  าคญัส าหรบัการเรยีนรูแ้บบหอ้งเรยีนกลบัดา้น 

2. สว่นเฉพาะของการปฏิบตัิผ่านระบบออนไลน ์(Online practice module) ในโมดลู
นีเ้ป็นเครื่องมือส าหรบัการท ากิจกรรมตา่งๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคก์ารเรยีนรู  ้ของหลกัสตูรท่ี
หลากหลาย เช่น ผูเ้รียนสามารถทบทวนค าถาม ผูเ้รียนสามารถคน้หาค าตอบ ศึกษาคน้ควา้ หรือ
คน้หาเอกสารความช่วยเหลือในการเรยีนรูต้า่งๆ สามารถท าใหก้ารสง่ค าตอบออนไลนแ์ละรบัทราบ
ผลการประเมินของค าตอบไดใ้นทันที โดยท่ีผูส้อนสามารถตรวจสอบผลการใชง้านของผูเ้รียน
ยอ้นหลงั หรอืน าผลคะแนนมาใชใ้นการตดัสินผลการเรยีน 

3. ส่วนเฉพาะของการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ (Online communication module) 
โมดลูนีเ้ป็นโมดลูส าหรบัการสื่อสารออนไลน์ ซึ่งในระบบจะมีฟอรั่ม (Forum) ส าหรบัผูเ้รียนไดใ้ช้
เป็นช่องทางในการสื่อสารและปรึกษาหารือกันในกลุ่มเก่ียวกับปัญหาท่ีพบ  เช่น ในวิดีโอการ
บรรยาย หรือในการท าแบบฝึกหดั อีกทัง้ผูส้อนยงัสามารถเขา้มามีส่วนรว่มในการอภิปราย เพื่อให้
บรรลกุารมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูเ้รยีนผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะท าใหผู้ส้อนรบัรูแ้ละทราบปัญหาต่างๆ 
ท่ีเกิดขึน้ของผูเ้รยีนเพื่อท่ีผูส้อนจะไดแ้กปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ไดโ้ดยเรว็ท่ีสดุ 

4. ส่วนเฉพาะของการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ (Online test module) โมดลูนีเ้ป็น
โมดลูการทดสอบออนไลน ์ไดอ้อกแบบการทดสอบเป็นแบบคูข่นาน สามารถรองรบัการทดสอบท่ีมี
ปริมาณของข้อมูลท่ีใหญ่และสามารถแสดงผลแบบทันที  โดยในระบบจะมีระบบฐานข้อมูล 
เพื่อจัดเก็บผลจากการท าแบบทดสอบ หรือทากิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนมารถ
ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ  ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้โมดูลการทดสอบออนไลน์สามารถท่ีจะ
ด าเนินการวิเคราะหท์างสถิติเพื่อแสดงผลการประเมินของผูเ้รียนจะช่วยใหผู้ส้อนคน้พบสิ่งต่างๆ   
ท่ีเกิดขึน้กับผูเ้รียนเพื่อน ากลับไปวิเคราะห์หาสาเหตุจากขัน้ตอนในกระบวนการเรียนการสอน  
ท่ีผา่นมาแลว้ปรบัเปลี่ยนกระบวนการเรยีนการสอนในครัง้ตอ่ไป 

Guoqing Zhou, z.n.e.c. and J. Xuefeng. (2014) ไดพ้ฒันารูปแบบ The closed-loop 
flipped classroom model เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานกับระบบ 
Flipped Classroom Learning Manage System (FCLMS) โดยพวกเขาไดแ้บ่งขัน้ตอนการเรียน
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การเรียนก่อนเขา้หอ้งเรียน (Before class) 2) การเรียนในห้องเรียน 
(Inside Class) 3) การเรียนหลงัจากการเรียนในหอ้งเรียน (After Class) ซึ่งในแต่ละกิจกรรมการ
เรยีนมีรายละเอียดดงันี ้
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1. การเรียนก่อนเข้าห้องเรียน  (Before class) แบ่งขั้นตอนการเรียนรู ้ก่อนเข้า
หอ้งเรยีนออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้

1.1 วิดีโอการบรรยาย (Video lectures) ในขั้นตอนการบันทึกวิดีโอใชว้ิธีการ
บันทึกด้วยความละเอียดสูง  (High-Definition) เพื่อบันทึกการบรรยายต่างๆ  ตามแต่เนื ้อหา 
การบรรยาย แลว้ท าการอบัโหลดไฟลเ์ขา้สู่ระบบ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถรบัชมวิดีโอการบรรยาย 
ในเนือ้หาท่ีจ าเป็นตอ้งเรยีนรูแ้ละเขา้ในในประเด็นหลกัของเนือ้หา ผูเ้รียนอาจจดบนัทึกย่อเนือ้หา 
ท่ีเขา้ใจหรอืปัญหาตา่งๆ ท่ียงัไมเ่ขา้ใจจากการชมวิดีโอบรรยาย ก่อนเขา้เรยีนในหอ้งเรยีน 

1.2 เปา้หมายในการท าแบบฝึกหดั (Targeted Exercise) ผูเ้รยีนจะตอ้งสรุปผล
และ High-Definition ค าถามหลงัจากท่ีดวูิดีโอการบรรยาย พรอ้มทัง้ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียนหรือ
หลังเรียนตามท่ีได้รับมอบหมาย  รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ  ท่ี ได้รับมอบหมาย  ส่วนผู้สอน 
ควรออกแบบการสอนในปริมาณท่ีเหมาะสม และค านึงถึงความยากง่ายของกิจกรรมและ
แบบฝึกหัดซึ่งควรใช้ “พืน้ท่ีรอยต่อพัฒนาการ (Zone of Proximal Development)” ท่ีจะช่วยให้
ผูเ้รียนบรรลุผลในการเรียนท่ีสามารถแปลงจากความรูเ้ดิมเพื่อความรูใ้หม่  นอกจากนีผู้้สอน 
ควรประยกุตใ์ชรู้ปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหก้ารสื่อสารออนไลนมี์ความสมบูรณแ์ละ
ช่วยใหผู้เ้รยีนประสบความส าเรจ็ในการเรยีนรู ้

1.3 การอภิปรายออนไลน์ (Online Discussion) ในการใช้วิ ธีการอภิปราย
ออนไลน  ์ท่ีพิมพข์อ้ความต่างๆ ลงในฟอรั่ม BBS ของระบบการเรียนรูอ้อนไลนเ์พื่ออ านวยความ
สะดวกในการอภิปรายและปฏิสัมพันธ์ในหมู่ผูเ้รียน  ถือไดว้่าการพบปะพูดคุยหรือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ ท่ีส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูร้่วมกัน  วิธีการนีไ้ม่
เพียงแต่เอื ้อต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียนเท่านั้น  ยังส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของพวกเขาในดา้นของทกัษะการสื่อสารและความสามารถในการยอมรบัฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น อนัเป็นผลเน่ืองมาจากเครือ่งมือสื่อสารออนไลน ์

2. การเรียนในหอ้งเรียน (Inside Class) แบ่งขัน้ตอนการเรียนรูอ้อกเป็น 3 ขัน้ตอน 
ดงันี ้

2.1 กิจกรรมกลุ่มเพื่อค้นหาความจริง  (Group exploration) โดยให้ผู้เรียน 
ไดอ้ภิปรายแลกเปลี่ยนเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการกลุม่เพื่อคน้หาค าตอบจากประเด็นท่ีไดเ้รยีนมาหรอื
จากปัญหาท่ีผูส้อนไดส้รา้งสถานการณ์ขึน้  หรือในสิ่งท่ีผูเ้รียนสนใจเพิ่มเติมและขอ้สงสยัต่างๆ 
หลงัจากท่ีไดด้วูิดีโอการบรรยายก่อนท่ีจะเขา้หอ้งเรยีน ขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการสรุปความคิดรวบยอด
ของผูเ้รยีนโดยมีผูส้อนดแูละคอยใหค้  าแนะน า 
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2.2 การค้นหาความจริงท่ี เป็นอิสระ  (Independent exploration) ขั้นตอน 
การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิท่ีเป็นอิสระของผูเ้รียนหลงัจากท่ีเสรจ็สิน้กระบวนการกลุ่ม  กิจกรรมนีจ้ะ
ส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถเพิ่มความสามารถในการเรียนรูท่ี้เป็นอิสระ  กระบวนการนีไ้ม่เพียงแต่จะ
ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงแก่นของความรู  ้(Mastery of knowledge) ของตนเองแต่ความรูท่ี้ได้
ยงัช่วยให ้พวกเขาสามารถสรา้งระบบการเรยีนรูข้องตนเองซึง่เป็นหนึ่งในเปา้หมายสงูสดุของการ
เรยีนการสอน 

2.3 การประเมินผลท่ีครอบคลุม  (Comprehensive evaluation) ถือเป็นสิ่ ง
ส  าคญัในการจัดการเรียนการสอนแบบกลบัดา้น  เน่ืองจากผูส้อนมีความจ าเป็นตอ้งตรวจสอบ
ผลลพัธจ์ากการเรียนจากทัง้ในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรยีน ทัง้ในเรื่องของการจดจ า การท าความ
เขา้ใจกระบวนการและการประยกุตใ์ชแ้ละขัน้ตอนการคิดวิเคราะหข์องผูเ้รียน  เพื่อผูส้อนจะไดน้ า
ผลท่ีไดม้าแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพรอ่งในการเตรยีมการเรยีนการสอน  ซึง่ในขัน้ตอนนีผู้เ้รยีนสามารถ
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการประเมินผล  เช่น การน าเสนอรายงานส่วน
บุคคล (Personal presentation) ผลจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Study Report) การศึกษา 
การประเมินตนเอง (Self-evaluation) การทบทวนโดยผูรู้เ้สมอกนั (Peer review) 

3. หลงัจากการเรยีน (After Class) แบง่ขัน้ตอนการเรยีนรูอ้อกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้
3.1 ตรวจสอบประเมินผลการเรียน  (Learning outcomes check) กิจกรรม 

การเรียนรูใ้นแบบห้องเรียนกลับดา้นจากตน้แบบ จะมีความสมบูรณ์จากใน 2 ขั้นตอน แต่ใน 
การออกแบบรูปแบบการเรียนในครัง้นีมุ้่งใหค้วามส าคญัการตรวจสอบเก่ียวผลการเรียนรูข้อง
ผูเ้รยีนซึง่เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีดว้ยเหตผุลนี ้ในการออกแบบระบบ FCLMS เพื่อการเรยีน จึงได้
ออกแบบโมดลูการทดสอบออนไลนเ์พื่อรองรบัการตรวจสอบผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึง่เป็นความ
ล าบากในบางอย่างทัง้ในเรื่องของ แบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียน ซึ่งผูเ้รียนจะตอ้งท าใหค้รบ
ตามก าหนดเวลา  ซึ่งผลจากการทากิจกรรมท าให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้ทราบถึงผลของ 
การประเมินผลการเรยีนการสอนไดโ้ดยตรง 

3.2 สรา้งภารกิจใหม่จากแหล่งท่ีมา  (New Task Derivation) ผลจากการท่ี
ผูส้อนไดท้ าการตรวจสอบวิเคราะหปั์ญหาต่างๆ ท าใหผู้ส้อนไดแ้นวทางในการแกปั้ญหาในการจดั
เนือ้หา กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความสะดวกและง่ายในการเรียน  ส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือรน้ในการอยากรูอ้ยากเรียน ตามแนวทางหรือวิธีการของผูเ้รียน เพื่อน าความรูไ้ปสู่การ
ปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเอง แต่สิ่งท่ีส  าคญัอีกประการหนึ่งก็คือการมอบหมายภารกิจใหม่ เพื่อใหเ้กิดการ



  72 

กระตุน้และทา้ทายอยากใหผู้เ้รยีนเกิดกระบวนการเรยีนรูใ้หม่ๆ ดว้ยวิธีนีก้ารเรยีนรูท้ัง้กระบวนการ
นีถื้อวา่เป็นวงปิดท่ีเรยีกวา่ “Closed loop” แสดงดงัภาพตอ่ไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 The closed-loop flipped classroom model 

ท่ีมา: Guoqing Zhou, z.n.e.c. and J. Xuefeng. (2014) 

3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ชนากานต ์โสจะยะพนัธ ์(2559) ท าการวิจยัเรื่อง การพฒันารูปแบบหอ้งเรียนกลบัดา้น

ดว้ยวิธีการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบออนไลน์เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการเรียนรูเ้ป็นทีม
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบท่ีพัฒนาขึ ้น 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่  1) ผู้เรียน 2) ผู้สอน 3) แหล่งการเรียนรู ้บน 4) การ
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ติดต่อสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ 5) กิจกรรมกลุ่มเพื่อการประยุกต์ใช้ และ 6) การวัดและ
ประเมินผล ทัง้นีผ้ลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นดว้ยวิธีการเรียน
แบบกลุ่มสืบสอบออนไลน์เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการเรียนรูเ้ป็นทีมส าหรบันักเรียน
ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายพบว่า โดยรวมตน้แบบรูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

(�̅�= 4.75, S.D. = 0.47) และเม่ือพิจารณารายการการประเมินทุกหัวขอ้ พบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบั 4.60 ขึน้ไป 

ภาสกร เรืองรอง และคณะ (2559) ไดท้  าการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
หอ้งเรียนกลบัทางเพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 โดยการวิจยัในครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อ  
1) ประเมินรูปแบบการเรยีนการสอนโดยใชห้อ้งเรยีนกลบัทางเพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
2) เพื่อน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทางเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดบัดีมาก 
2) ผลการน าเสนอรูปแบบฯ อยูใ่นระดบัดี 

นภาภรณ ์เพียงดวงใจ (2560) ท าการวิจยัเก่ียวกบั การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู ้
วิทยาศาสตรโ์ดยใชโ้ครงงานรว่มกบัเทคนิคการสืบเสาะหาความรู ้ตามแนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น 
เพื่อเสริมสรา้งความสามารถในการสรา้งนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตรข์องนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจัย พบว่า 1. รูปแบบ “SCIENCE Model” มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
องคป์ระกอบท่ี 1) หลกัการ องคป์ระกอบท่ี 2) วตัถปุระสงค ์องคป์ระกอบท่ี 3) กระบวนการจดัการ
เรียนรู ้องคป์ระกอบท่ี 4) การวดัและประเมินผล และองคป์ระกอบท่ี 5) เง่ือนไขส าคญัในการน า
รูปแบบไปใชใ้หป้ระสบผลส าเร็จ และการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้อ านวยต่อการแสวงหาความรู ้
ของผูเ้รียนรูปแบบนีมี้ประสิทธิภาพ 80.00/80.21 2. ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่านักเรียนมี 1) 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรห์ลงัใชรู้ปแบบสงูกว่าก่อนใชรู้ปแบบอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติระดบั .05 2) ความสามารถในการสรา้งนวตักรรมระดบัสงู 3) จิตวิทยาศาสตรร์ะดบัมากท่ีสดุ 
และ 4) ความคิดเห็นต่อการใชรู้ปแบบมีความรูร้ว่มกับพฒันาจิตวิทยาศาสตรแ์ละสื่อใชไ้ดทุ้กท่ี  
ทกุเวลา 

ป่ินทอง วิหารธรรม (2560) ไดท้  าการศึกษาผลการจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับหอ้งเรียนกลบัทางเพื่อส่งเสริมความคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบสิ่งของเครื่องใชด้ว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ผลการวิจยัพบว่า 1) ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรียนรูจ้  านวน 9 แผน 
ไดร้บัการประเมินคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และ  
ไดพ้ฒันาวิดีทศันจ์ านวน 21 ตอน ไดร้บัการประเมินคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
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ทั้งดา้นเนือ้หา และดา้นเทคนิคการผลิตสื่อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และ 4.59 ตามล าดับ  
2) มีผูเ้รยีนท่ีไดผ้ลการประเมินทกัษะการออกแบบสิ่งของเครือ่งใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรอ์ยูใ่น
ระดบัดีขึน้ไปจ านวน 30 คนจากผูเ้รียนทัง้หมด 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของผูเ้รียนทั้งหมด ซึ่ง
สงูกว่าเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้3) มีนักเรียนผ่านการประเมินความคิดสรา้งสรรค ์23 คน จากจ านวน
นกัเรยีน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 76.67ของจ านวนนกัเรยีนทัง้หมดซึง่สงูกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์ และ ณมน จีรังสุวรรณ (2558) การออกแบบรูปแบบการเรียน 
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรบันักศึกษาในระดบัอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) ไดรู้ปแบบการเรียน 
การสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้กิจกรรม WebQuest เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 ส าหรบันกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา แบง่เป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์
บริบทการเรียนการสอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ผู้เรียน การ
วิเคราะหเ์นือ้หาและกิจกรรม ปัจจยัท่ีสนบัสนนุการเรยีนการสอน ส่วนท่ี 2 การเตรยีมการก่อนการ
เรียนประกอบดว้ย การปฐมนิเทศผูเ้รียน การจดักลุ่มผูเ้รียน การวดัทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 
21 ก่อนเรียน ส่วนท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ประกอบดว้ย การเรียนนอกหอ้งเรียน  
(1) บทน า (2) ภารกิจ (3) แหล่งขอ้มลู (4) กระบวนการ (5) ใหค้  าแนะน า (6) ประเมินผล (7) สรุป 
และ การเรียนในหอ้งเรียน (1) ทบทวนเนือ้หา (2) ท ากิจกรรมรว่มกนัภายในกลุ่ม (3) น าเสนอผล
การท ากิจกรรม (4) ประเมินผลการท ากิจกรรม (5) อภิปรายและสรุปผล และส่วน ท่ี  4  
การประเมินผล ประกอบดว้ย  ทักษะการเรียนรูแ้ละ นวตักรรม ทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และ 
เทคโนโลยี  ทกัษะชีวิตและงานอาชีพ ผลประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่าน ท าการประเมินรูปแบบ
การเรียนการสอนแลว้มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้นั้นในภาพรวม  
มีความเหมาะสมระดบัมากท่ีสดุ  

มทุิตา หวงัคิด (2560) ไดท้  าการสรา้งรูปแบบการจดัการเรยีนรูว้ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดว้ยการเรียนรูก้ลับทาง ร่วมกับการเรียนรูแ้บบน าตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูว้ิชาเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยการเรียนรูก้ลับทาง
รว่มกบัการเรยีนรูแ้บบน าตนเองมีองคป์ระกอบหลกั ดงันี ้1) หลกัการของรูปแบบ 2) วตัถปุระสงค ์
3) กระบวนการจดัการเรียนรู ้และ 4) การวดัและประเมินผล โดยรูปแบบท่ีสรา้งขึน้มีคณุภาพตาม
ผลการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่นระดบัมาก 

ศิรพิล แสนบญุส่ง (2560) ไดท้  าการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนรูห้อ้งเรียนกลบัดา้น
โดยใชเ้ทคโนโลยีคลาวด ์ท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรส์  าหรบัครูของ
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นักศึกษาปริญญาตรี ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูห้อ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้

เทคโนโลยีคลาวด ์ท่ีพัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.54, 
S.D. = 0.50) 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 3) ผูเ้รยีนมีความพงึพอใจตอ่รูปแบบการจดัการเรยีนรูห้อ้งเรยีนกลบัดา้น
โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ รายวิชาคอมพิวเตอรส์าหรับครู ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

(�̅�= 4.54, S.D. = 0.60) สามารถสรุปไดว้่ารูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ ส่งผลใหผู้เ้รียน  
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึน้ 

อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ และ ธีรพงษ์ วิริยานนท์ (2560) ไดท้  าการพัฒนารูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  โดยใช้การเรียนรูแ้บบร่วมมือผ่านเครือข่ายสังคม 
ผลการวิจยัขอ้พบว่า รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนท่ีพฒันาขึน้ผ่านการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ 
11 คน โดยมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี ้(ก) กเูกิล้
คลาสรูม (Google Classroom) ในรายวิชาการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ข) การเตรียม
ความพรอ้มสู่การเรียนรูข้องผู้เรียนในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้แก่ 
ขัน้ปฐมนิเทศ ขัน้จดักลุ่มผูเ้รียน และขัน้ฝึกปฏิบตัิการ (ค) การเตรยีมความพรอ้มสู่การเรียนรูข้อง
ผูเ้รยีนในขัน้ตอนการจดัการเรยีนการสอนบน Google Classroom ไดแ้ก่ ขัน้ทดสอบก่อนเรยีน ขัน้
ศึกษาเนือ้หาขั้นการมีส่วนร่วม ขั้นส ารวจและคน้หา ขั้นสรา้งค าอธิบาย และขั้นขยายความรู ้  
(ง) การประเมิน ไดแ้ก่ ขัน้สรุปเป็นแผนผงัความคิดขัน้ประเมินผลงาน/โครงงานและขัน้ทดสอบหลงั
เรียน และนักศึกษาท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึน้ มีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนดา้นสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีหลงัการจดัการเรียนการสอนสงูกว่าก่อนการจดัการเรยีน
การสอนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีเรยีนโดยรูปแบบ 
ท่ีพฒันาขึน้อยูใ่นระดบัมาก 

สรุปไดว้่า การใชรู้ปแบบการจดัการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นรว่มกบัวิธีการ
ต่างๆ เช่น วิธีการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบออนไลน์ การใช้โครงงานร่วมกับเทคนิคการสืบเสาะ 
หาความรู ้การเรียนรูแ้บบน าตนเอง การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งผลของการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบจากผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดบัความเหมาะสมมากถึงมากท่ีสดุ และผลการน า
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นรว่มกบัวิธีการแบบตา่งๆ หรอือปุกรณต์า่งชนิดกนั
ไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอย่างนัน้ พบว่า ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้กว่าก่อน
เรียน ผลการประเมินรูปแบบการเรียนการสอนอยู่ในระดบัดีมาก และผูเ้รียนมีความพึงพอใจใน
รูปแบบท่ีน ามาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนเหลา่นัน้ ทัง้นีจ้ากผลการวิจยัขา้งตน้ยงัมีตวั
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แปรอื่นท่ีสามารถน ารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นไปรว่มใช ้เช่น การใช้
โครงงาน การใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับปัญหา หรืออุปกรณ์อ่ืนท่ีน่าสนใจ เช่น แท็บแล็ต  
โมบาย เป็นตน้ ซึง่เป็นตวัแปรท่ีน่าสนใจท่ีจะน าไปซึง่ษาตอ่ไป 

4. โมบายเลิรน์นิง 
โมบายเลิร ์นนิง (m-Learning) มาจากากศัพท์ 2 ค า โดยค าว่า m มาจาก Moble 

(Devices) หมายถึง อปุกรณท่ี์พกติดตวัไปได ้ส่วน Learning หมายถึง การเรียนรูท่ี้เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอนัเน่ืองมาจากการปะทะกับสิ่งแวดลอ้มจึงเกิดประสบการณ์การเรียนรู ้การแสวงหา
ความรู ้การพฒันาความสามารถของบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพดีขึน้รวมถึงกระบวนการสรา้งความ
เขา้ใจ และถ่ายทอดประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อบุคคลอ่ืน ซึ่งการเรียนรูแ้บบโมบายเลิรน์นิง 
(m-Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนหรือการเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่านคอรส์แวรท่ี์น าเสนอ
เนื ้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารแบบไรส้าย และ
เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตท่ีสามารถเรียนรูไ้ดท้กุท่ีทกุเวลา โดยผูเ้รียนและผูส้อนใชอ้ปุกรณ์
ประเภทเคลื่อนท่ีในการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียน  
การสอนหรอืการเขา้ถึงขอ้มลูเพื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

4.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยโมบายเลิรน์นิง 
Chris Evans (2008) ไดใ้หค้วามหมายของการเรียนรูโ้ดยใชโ้มบายเลิรน์นิง หมายถึง 

การเรยีนการสอนท่ีเนน้ความสามารถพกพาบทเรยีนไปทกุท่ี สามารถทบทวนบทเรยีนไดต้ลอดเวลา 
โดยผสมผสานของเทคโนโลยี 3 อย่าง คือ เป็นเครื่องมือท่ีสามารถใชฟั้งหรือดูภาพของบทเรียน 
ได ้จากการสง่บทเรยีนไปยงัอินเตอรเ์น็ตของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนสามารถใชค้อมพิวเตอรห์รอืคอมพิวเตอร์
แบบพกพาส่งหรือถ่ายโอนบทเรียนท่ีส่งมาและสามารถถ่ายโอนบทเรียนต่อไปยังเครื่องมือถือ  
ไดโ้ดยอตัโนมตัิ และเป็นแหล่งท่ีป้อนขอ้มลูหรือบทเรียนใหผู้เ้รียนโดยท่ีผูเ้รียนแค่รบัไม่ตอ้งไปจดั
ไฟลห์รอืคน้หาขอ้มลูเอง 

Watson, H., & White, G. (2006) โมบายเลิรน์นิง หมายถึง การรวมกันของ 2 P คือ 
เป็นการเรียนจากเครื่องส่วนตัว (Personal) และเป็นการเรียนจากเครื่องท่ีพกพาได ้(Portable)  
การท่ีเรียนแบบส่วนตวันัน้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนในหวัขอ้ท่ีตอ้งการ และการท่ี เรียนจากเครื่อง 
ท่ีพกพาไดน้ัน้ก่อใหเ้กิดโอกาสของการเรยีนรูไ้ด ้ 

สุรศักดิ์ ปาเฮ (2556) โมบายเลิรน์นิง หมายถึง เป็นการเรียนรูท่ี้เน้นเทคโนโลยี 
(Techno-centric) โดยมีการใชอ้ปุกรณก์ารสื่อสื่อสารแบบเคลื่อนท่ีเป็นสื่อหลกัรวมทัง้ใชเ้ทคโนโลยี
อ่ืนๆ เป็นตวัช่วยสนับสนุน การเรียนการสอนจะมีส่วนคลา้ยกับการเรียนแบบ  e-Learning และ 
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Blended-Learning ท่ีเกิดจากการใชอ้ปุกรณส์ื่อสารแบบเคลื่อนท่ีรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน เป็นการขยายขอบข่ายการเรยีนแบบปกติและประสบการณท์างการเรยีนรูใ้หเ้พิ่มมากขึน้ 
เป็นการเรยีนรูท่ี้มีผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง โดยท่ีผูเ้รยีนจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัของการเรยีนรูโ้ดยมี
เทคโนโลยีมาช่วยสนบัสนนุ 

Schofield, C.P.; West, T. and Taylor, E. (2011) โม บ า ย เลิ ร ์น นิ ง  ห ม า ย ถึ ง 
เทคโนโลยีแบบพกพาสามารถช่วยเอือ้ประโยชนใ์นการสรา้งโอกาสทางการเรียนรูไ้ม่วา่ผูเ้รยีนจะอยู่
ในสถานท่ีหรือสภาพการณ์ไหน โดยเป็นเทคโนโลยีแบบไรส้าย และเทคโนโลยีแบบเครือข่าย
สามารถช่วยอ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อผลในการยกระดับ
ผลสมัฤทธ์ิของการเรยีนรู ้

สรุปได้ว่า  โมบายเลิร ์นนิ ง  (m-Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่าน
โทรศพัทมื์อถือสมารท์โฟน (Smart phones) คอมพิวเตอรแ์บบพกพา แท็บเล็ต พีซี (Tablet PC) 
เพื่อน าส่งบทเรียน และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู  ้อ านวยความสะดวก โดยอาศยัประสิทธิภาพ 
การท างานของอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถในการเล่น สื่อ (Media) ต่างๆ ความอเนกประสงค ์ 
ความคลอ่งตวัและความสามารถในการเขา้ถึงเครอืข่ายอินเตอรเ์น็ต ช่วยในการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้
กิจกรรมการเรยีนรูต้า่งๆ ผ่านการเช่ือมโยงของเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต ผูส้อนและผูเ้รยีนมีปฏิสมัพนัธ์
กนัระหวา่งเรยีน และ สะดวกตอ่การพกพาบทเรยีน เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

4.2 คุณลักษณะการเรียนรู้โดยโมบายเลิรน์นิง 
การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ โมบายเลิร ์นนิง  

(m-learning) ท่ีมาช่วยในการจดัการเรยีนการสอนวา่ เป็นรูปแบบการเรยีนการสอนท่ีขยายตอ่จาก
การเรียนการสอนแบบอีเลิรน์นิง (e-learning) แต่มีสิ่งท่ี เพิ่มเติมเข้ามาคือ การใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์บบเคลื่อนท่ีมาช่วยในการจดัการเรยีนการสอน ทัง้นีก้ารจดัการเรยีนการ
สอนแบบโมบายเลิรน์นิง (m-learning) จะตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 7 ประการ ดงันี  ้(Lee, 
M.J.K., & Chan, A., 2007) 

1. ทันทีทันใด (Spontaneous) คือ ความสามารถในการเขา้ถึงบทเรียนไดใ้นทุกท่ี 
ทกุเวลาไม่วา่จะอยูท่ี่ใด เขา้ถึงไดใ้นทกุขณะท่ีผูเ้รยีนนกึคดิหรอืตอ้งการท่ีจะเรยีนรู ้

2. ความเป็นส่วนบุคคล (Personal) คือ การท่ีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู ้ 
โดยท่ีผูเ้รยีนเลือกเรยีนกบัสื่อตา่งๆ ท่ีมีอยู่หลากหลายและมีคณุภาพเพื่อประสบการณใ์นการเรยีนรู ้
แบบสว่นบคุคลของผูเ้รยีนเอง 
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3. การไม่เป็นทางการหรอืตามอธัยาศยั (Informal) คือ การท่ีผูเ้รยีนสามารถเรียนรูไ้ด้
อย่างผ่อนคลายสบายๆ หรือขณะท่ีท ากิจกรรมยามว่างหรือเวลาส่วนตัว เพื่อเป็นการช่วยเสริม  
การเรยีนรู ้

4. การจัดท าเนือ้หา (Contextual) คือ การมีการจัดท าเนือ้หาบทเรียนในลกัษณะท่ี
ค านงึถึงองคป์ระกอบของสถานการณข์องผูเ้รยีนท่ีมีการเรยีนรู ้ไม่วา่จะเป็นในเรือ่งของเวลา โอกาส 
สถานท่ี หรอืกิจกรรมตา่งๆ ที่ท  าในขณะท่ีมีการใชใ้นการเรยีนรู ้

5. ความสามารถในการพกพา (Portable) คือ สามารถพกพาอุปกรณ์เทคโนโลยี 
แบบเคลื่อนท่ีเพื่อใชง้านในสถานท่ีต่างๆ ไดส้ะดวก และเรียนรูไ้ดต้ามความตอ้งการในทุกๆ ท่ี 
รวมถึงสามารถเลือกเรยีนรูไ้ดก้บัอปุกรณเ์ทคโนโลยีแบบเคลื่อนท่ีในหลากหลายชนิดได ้

6. การมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous) คือ ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดใ้นสถานท่ีต่างๆ 
ทั่วไป และมีเครือ่งมืออปุกรณเ์ทคโนโลยีท่ีหลากหลายรูปแบบใหใ้ชเ้พื่อการเรยีนรู ้

7. ความแพร่หลาย (Pervasive) คือ สามารถใช้ในการเรียนรูร้่วมไปกับการใช้
ชีวิตประจ าวนัหรอืท ารว่มกบักิจกรรมท่ีท าอยูป่ระจ า 

สรุปได้ว่า คุณลักษณะการเรียนรูโ้ดยโมบายเลิรน์นิงเป็นรูปแบบการเรียนการสอน 
ท่ีขยายต่อจากการเรียนการสอนแบบอีเลิรน์นิง (e-learning) แต่มีสิ่งท่ีเพิ่มเติมเขา้มาคือ การใช้
อปุกรณเ์ทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์บบเคลื่อนท่ีมาช่วยในการจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุลกัษณะ  
7 ประการ คือ ทันทีทันใด (Spontaneous) ความเป็นส่วนบุคคล (Personal) การไม่เป็นทางการ
หรือตามอัธยาศัย (Informal) การจัดท าเนื ้อหา (Contextual) ความสามารถในการพกพา 
(Portable) เป็นตน้ 

4.3 องคป์ระกอบระบบการใช้งานของโมบายเลิรน์นิง 
ระบบการใชง้านของโมบายเลริน์นิง (m-Learning) เป็นการใชอ้ปุกรณใ์นการสื่อสารผา่น

ระบบไรส้ายและผ่านเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ดงันัน้ระบบปฏิบตัิการของการเรียนในลกัษณะนีต้อ้ง
อาศยัศกัยภาพของระบบปฏิบตัิการทางคอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบ
ทางไกลเป็นองคป์ระกอบส าคญั ซึ่ง ธงชยั แกว้กิริยา (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า ระบบปฏิบตัิการของ 
Mobile Learning ประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 5 สว่น ดงันี ้

1. MLMS (Mobile Learning Management Systems) คือ ระบบจัดการการเรียน 
การสอนท่ีใชส้  าหรบัอุปกรณค์อมพิวเตอรแ์บบพกพา มีหนา้ท่ีในการจดัการเรียนกาสอนโดยแบ่ง
ออกเป็นสว่นยอ่ย ดงันี ้
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1.1 สว่นของผูส้อน คือ สว่นท่ีใชใ้นการน าเนือ้หาบทเรยีนท่ีท าการพฒันาแลว้ใส่
ขึน้ไปในระบบใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้มาเรียน รวมถึงจัดการเรื่องตารางการนัดหมายระหว่างผูส้อนกับ
ผูเ้รียน และมีปฏิสมัพนัธอ่ื์นๆ กับผูเ้รียน เช่น การส่งขอ้ความเพื่อสอบถามผูเ้รียน การแจง้เตือน
ผูเ้รยีน หรอืสง่การบา้น เป็นตน้ 

1.2 ส่วนของผูเ้รียน คือ ส่วนส าหรบัใหผู้เ้รียนสามารถ Log in เขา้มาในระบบ
เพื่อศกึษาบทเรยีนท่ีผูส้อนไดจ้ดัท าเอาไวแ้ลว้ ในสว่นของผูเ้รยีนอาจจะมีรายละเอียดในการใชง้าน
ประสิทธิภาพเพิ่มเติม เช่น สามารถติดต่อกับผู้สอนได้ผ่าน กระดานสนทนา (Web board)  
ส่งขอ้ความ (Chat) ปฏิทินการศึกษา การส่งการบา้น การดูก าหนดนัดหมายระหว่างผูส้อนกับ
ผูเ้รยีน ฯลฯ ตามท่ีไดอ้อกแบบและพฒันา MLMS ขึน้มา 

1.3 ส่วนของผูด้แูลระบบ (Admin) ในส่วนนีผู้ด้แูลระบบสามารถบรหิารจดัการ
ไดท้กุสว่น ทัง้ในสว่นของผูส้อนและสว่นของผูเ้รยีน รวมถึงสามารถเขา้ถึงและบรหิารทกุ Function 
ในระบบจัดการการเรียนการสอน เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ชท้ั้งผูเ้รียนและผูส้อน และ 
คอยแกไ้ขปัญหาเมื่อเกิดปัญหาในการใชง้านไม่วา่จะเป็นสว่นใดสว่นหนึ่ง 

2. M-content Mobile Content) คือ ส่วนเนื ้อหาบทเรียนส าหรับการใช้งานกับ
อปุกรณค์อมพิวเตอรแ์บบพกพาซึง่แตกตา่งจาก content ทั่วไปเน่ืองจากตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดัของ
อปุกรณค์อมพิวเตอรแ์บบพกพา ในเรื่องของโครงสรา้งหน่วยประมวลผลและหน่วยความจ าท่ียงัคง
มีขอ้จ ากัดเม่ือเปรียบเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอรท่ี์ใชง้านปกติสาหรบั e-Learning ทั่วไป ส าหรบั  
m-content ในการออกแบบตอ้งค านึงความเหมาะสมของรูปแบบเนือ้หาและวิธีการน าเสนอ ซึ่งจะ
สอดคลอ้งกบัขนาด (File Size) ความละเอียดของหนา้จอ (Resolution) ของ content และค านึงถึง
การน าเอาสื่อเทคโนโลยีมลัติมีเดียมาใชง้านรว่มดว้ย เน่ืองจากการน ามลัติมีเดียมาใช ้เช่น ภาพ 
เสียง หรือภาพเคลื่อนไหว ควรมีการบีบอัดเข้ารหัสให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถน า ไปแสดงผล 
บนอปุกรณค์อมพิวเตอรแ์บบพกพา ไดอ้ยา่งลื่นไหล รวดเรว็และมีประสิทธิภาพดว้ย 

3. MCMS (Mobile Content Management System) ในส่วนนีเ้ป็นการจดักระท ากับ
เนือ้หา รวมทั้งใชป้ระสิทธิภาพของตวัโปรแกรมในระบบอย่างแอพพลิเคชั่นต่างๆ (application) 
เป็นเครื่องมือในการช่วยสรา้งเนือ้หาบทเรยีนบนอปุกรณค์อมพิวเตอรแ์บบพกพา โดยระบบจดัการ
เนือ้หาของในอุปกรณ์คอมพิวเตอรแ์บบพกพานีจ้ะ (MCMS) สามารถส่งเนือ้หาท่ีอยู่ในรูปแบบ 
สื่อมลัติมีเดียแบบตา่งๆ เช่น ภาพ ขอ้ความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ขึน้ไปบนระบบและจะมีเครือ่งมือ
บีบอดัใหข้อ้มลูใหมี้ขนาดเลก็ลงพอท่ีจะสามารถน าไปใชง้านระบบ m-Learning ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. M-testing (Mobile Testing) เป็นส่วนแบบทดสอบของบทเรียนเพื่อประเมินผล 
ในการเรียน ซึ่งแบบทดสอบอาจแบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลงั
เรียน (Post-test) เพื่อท าการทดสอบและประเมินผูเ้รียนเม่ือไดศ้ึกษาบทเรียนแลว้ น าผลคะแนน 
มาเปรยีบเทียบดผูลการพฒันาและน าไปสูก่ารหาประสิทธิภาพของบทเรยีนตอ่ไป 

5. M-learner (Mobile Learning) คือ ส่วนของผู้เรียนท่ีได้ท าการศึกษาบทเรียน 
แบบ m-Learning จากเนือ้หาท่ีไดมี้การสรา้งและพฒันาไวบ้นระบบ ผ่านทางส่วนประสานกบัผูใ้ช ้
graphical user interface) หรอือาจเป็นรูปแบบของการศกึษาวิจยัท่ีใชรู้ปแบบ m-Learning เพื่อท่ี
น าไปใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไป 

สรุปไดว้่า องคป์ระกอบระบบโมบายเลิรน์นิงเป็นการน าเอาองคป์ระกอบของศกัยภาพ
ระบบปฏิบตัิการทางคอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบทางไกลเป็นท่ีประกอบ
ไปดว้ยองคป์ระกอบส าคญั ประกอบดว้ย เนือ้หา แบบทดสอบ การติดต่อสื่อสารระหว่างผูเ้รียน 
และ การติดต่อสื่อสารระหว่างผูเ้รียนกับผูส้อน เป็นตน้ ทัง้นีผู้อ้อกแบบและพฒันาระบบโมบาย 
เลิรน์นิง คือผูท่ี้ส  าคญัท่ีจะเป็นผูเ้ลือกใช้ศกัยภาพหรือพัฒนาระบบปฏิบตัิการโมบายเลิรน์นิงให้
เหมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องการจดัการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ
สงูสดุ 

4.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
สกุลัยา นิลกระยา (2558) ไดท้  าการพฒันาสื่อการสอนมลัติมีเดียบนเครอืข่ายไรส้าย 

m-learning เรื่อง ตรรกศาสตรโ์ดยผ่านกระบวนการเรียนรูแ้บบห้องเรียนกลับดา้นเพื่อส่งเสริม  
การน าตนเอง ผลการวิจัยพบว่าสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือข่ายไรส้าย m-learning เรื่อง 

ตรรกศาสตรมี์คุณภาพดา้นเนือ้หา  �̅�= 4.63, S.D. = 0.28 อยู่ในระดบัดีมาก ดา้นสื่อมลัติมีเดีย 

�̅�= 4.33, S.D. = 0.23 อยู่ในระดับดี หลังจากผูเ้รียนไดเ้รียนจากสื่อนีแ้ลว้พบว่า  มีคะแนนหลัง
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผลการประเมินคณุลกัษณะการ

น าตนเองของผูเ้รียนมี �̅� = 4.47, S.D. = 0.05 อยู่ในระดบัมาก ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนมี �̅� = 4.56, S.D. = 0.08 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ดังนั้น  
สื่อการสอน m-learning ท่ีสรา้งขึน้สามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ 

ธาดาพนิตสดี ศุกลวิริยะกุล (2560) ไดศ้ึกษาผลการเรียนรูแ้บบโมบายเลิรน์นิงบน
คลาวดร์ว่มกบั 4Ex2 ท่ีมีต่อความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรข์องนกัเรียนมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนกลุ่มควบคุมท่ีไดร้บัการเรียนรูแ้บบ 4Ex2 และ แบบโมบาย 
เลิรน์นิงรว่มกับ 4Ex2 มีคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรห์ลงัเรียนสงูกว่าก่อน
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เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการเรียนรูแ้บบโมบาย
เลิรน์นิงบนคลาวดร์ว่มกับ 4Ex2 มีคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรห์ลงัเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) นักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียน 
กลุ่มควบคุมท่ีได้รับการเรียนรูแ้บบโมบายเลิรน์นิงบนคลาวด์ร่วมกับ 4Ex2 แบบ 4Ex2 และ  
แบบโมบายเลริน์นิงรว่มกบั 4Ex2 มีคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตรแ์ตกตา่งกนั
อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ (4) นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการเรียนรูแ้บบโมบาย
เลริน์นิงบนคลาวดร์ว่มกบั 4Ex2 มีทศันตอ่การเรยีนดว้ยรูปแบบนีใ้นระดบัดีมาก 

วิภาดา แกว้คงคา (2560) ไดท้  าการพฒันารูปแบบโมบายเลริน์นิงแบบรว่มมือรว่มกบั
การใชเ้หรียญตราดิจิทัลเพื่อเสริมสรา้งทักษะการท างานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี  6 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบท่ีพัฒนาขึน้ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การเรียนรูแ้บบ
รว่มมือ (2) ผูส้อนและผูเ้รยีน (3) โมบายเลิรน์นิงแบบรว่มมือ (4) เหรยีญตราดิจิทลั (5) ระบบสงัคม
การเรียนรู ้(6) การปฏิสมัพนัธ ์และ (7) การประเมิน โดยทัง้ 7 องคป์ระกอบมีความเหมาะสมกับ
ขัน้ตอนการสอนของรูปแบบทัง้ 5 ขัน้ตอน ท่ีประกอบไปดว้ย ขัน้ท่ี 1 ขัน้ทดสอบความรูพ้ืน้ฐานและ
บคุลิกภาพ ขัน้ท่ี 2 ขัน้จดักลุม่ผูเ้รยีน ขัน้ท่ี 3 ขัน้ศกึษาเนือ้หารว่มกนั ขัน้ท่ี 4 ขัน้สมาชิกในกลุม่จบัคู่
กันท าแบบฝึกหัด ผลของการศึกษาการใชรู้ปแบบฯ พบว่าค่าเฉลี่ยทักษะการท างานเป็นทีมของ
ผูเ้รยีนเม่ือเรยีนดว้ยรูปแบบฯ สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และผูเ้รยีนท่ีมี
บุคลิกภาพแบบเก็บตัวเม่ือเรียนดว้ยรูปแบบฯ มีทักษะการท างานเป็นทีมท่ีแตกต่างกับผูเ้รียน  
แบบแสดงตวัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สรญา เปรีย้วประสิทธ์ิ (2560) ไดท้  าการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโมบายเลิรน์นิงแบบ
เบญจขนัธ ์ดว้ยวิธีปจุฉาวิสชันา ผลการวิจยัพบว่า1) แอพพลิเคชั่นโมบายเลิรน์นิงแบบเบญจขนัธ์
ดว้ยวิธีปุจฉาวิสัชนา ถูกพัฒนาขึน้ตามขัน้ตอนการออกแบบและพัฒนา 14 ขัน้ตอน 2) ผลการ

ประเมินดา้นมลัติมีเดียและปฏิสมัพนัธ ์เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นตวัอกัษร (Text) (�̅� = 4.68, 

S.D. = 0.56) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ดา้นภาพนิ่ง (Image) ค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.40, S.D = 0.69) อยู่ใน

ระดับมาก ด้านภาพเคลื่อนไหว (Animation) (�̅� = 4.60, S.D. = 0.67) อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ดา้นเสียง (Audio) (�̅� = 4.28, S.D. = 0.70) อยู่ในระดบัมาก ดา้นปฏิสมัพนัธ ์(Interactive) (�̅� = 

4.52, S.D. = 0.75) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ดา้นอ่ืน (�̅� = 4.60, S.D.= 0.52) อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

ภาพรวมดา้นมลัติมีเดียและปฏิสมัพนัธ ์(�̅� = 4.53, S.D. = 0.63) ระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสดุ 
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สรุปไดว้่า การพฒันาการเรยีนรูแ้บบโมบายเลิรน์นิงแบบตา่งๆ เช่น บนคลาวดร์ว่มกบั 
4Ex2 หรือการเรียนรูแ้บบโมบายเลิรน์นิงร่วมกับการใช้เหรียญตราดิจิทัลนั้น ท าให้ผู้เรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูขึน้กว่าก่อนเรยีน และผูเ้รียนมีทศันต่อการเรียนดว้ยรูปแบบนี้
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีมาก โดยผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบนีท่ี้มีการใชเ้อาโมบาย
เลริน์นิงรว่มกบัรูปแบบการเรยีนการสอน 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับดา้นโดยใชโ้มบาย 
เลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ในครัง้นี ้ 
เป็นการวิจยัเชิงวิจยัและพฒันา (Research and Development) โดยผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ศึกษา
ตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดประชากรผูใ้หข้อ้มลูและกลุม่ตวัอยา่งส าหรบังานวิจยั 
2. เครือ่งมือท่ีใชใ้นการ 
3. แบบแผนการทดลอง 
4. การด านินการวิจยั 
5. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรผู้ใหข้้อมูลและกลุ่มตวัอย่างส าหรับงานวิจัย 
1.1 ผู้ใหข้้อมูล 

การก าหนดผูใ้หข้อ้มลูท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นนี ้แบง่ออกไดเ้ป็น 3 ตอน ดงันี ้
1. ผูใ้หข้อ้มลูส าหรบัการศกึษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีน

ชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพัฒนาพลเมืองดิจิทัล ซึ่งมี
คุณสมบัติดังนี ้ คือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการศึกษา ด้านมนุษยศาสตร ์ 
ดา้นสังคมศาสตร ์หรือ มีความรู ้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ดา้นการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทลัในระดบัสถานศกึษา จ านวน 7 คน และ กลุม่ครูผูส้อนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้
ท่ีส าเรจ็การศกึษาไม่ต  ่ากว่าระดบัปรญิญาโท ด้านการศกึษา ดา้นมนษุยศาสตร ์ดา้นสงัคมศาสตร ์
รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล หรือ รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับสงัคมศึกษา 
จ านวน 2 คน รวมเป็นจ านวน 9 คน ซึ่งเป็นให้การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและพิจารณาความ
เหมาะสมของคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

2. ผูใ้หข้อ้มูลส าหรบัการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใช้ 
โมบายเลิรน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ในการ
วิจัยครัง้นี ้คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี ้คือ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ
การศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญ าเอก มีประสบการณ์การสอน 
ในสถาบันอุดมศึกษาหรือเก่ียวข้องกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ระดับปริญญาโทท่ีมี

 



  84 

ประสบการณใ์นการสอนในสถาบนัอดุมศกึษาหรอืท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 
8 คน โดยแบง่เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีใชใ้นการพิจารณาความเหมาะสมรูปแบบฯ 3 คน และ ผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพรูปแบบฯ 5 คน เป็นผูพ้ิจารณารูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียน
กลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลริน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ 

3. ขัน้ตอนการศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้ 
โมบายเลริน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

3.1 ประชากร ได้แก่  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนพรรณา 
วฒุาจารย ์ท่ีเรยีนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 และยงัไม่เคย
เขา้รบัการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลัมาก่อน จ านวน 243 คน 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนพรรณา 
วฒุาจารย ์ท่ีเรยีนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 30 คน 
ไดม้าดว้ยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกลุ่มตวัอย่างมีความพรอ้ม
ในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกบัการเรียนรูด้ว้ยโมบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความ
เป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

1.2 การพทิกัษสิ์ทธิ์ผู้ใหข้้อมูล 
การวิจยัครัง้นีมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ซึ่งเก่ียวขอ้งกับบุคคล ดงันั้น  

การน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใช ้ผูว้ิจยัค านึงถึงสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผูใ้หข้อ้มลูในประเด็นเรื่องการยินยอม
ของผูใ้หข้อ้มูลและการเก็บรกัษาความลับของผูใ้หข้อ้มูล โดยผูว้ิจัยให้สิทธ์ิแก่ผูใ้หข้อ้มูลโดยมี 
แบบชีแ้จงและพิทักศิทธ์ิ ซึ่งมีการอธิบายวัตถุประสงคข์องการวิจัย ขัน้ตอนต่างๆ ของการวิจัย  
การน าขอ้มลูไปใช ้ความมีอิสระในการรว่มวิจยัหรอืถอนตวัในการวิจยัซึง่ไม่มีผลใดๆ ตอ่ผูใ้หข้อ้มลู 
และค านึงถึงความพรอ้มของผู้ใหข้อ้มลูตลอดเวลา ส่วนการรกัษาความลบัของผูใ้หข้อ้มลู ผูว้ิจยั 
ไดชี้แ้จงกับผูใ้ห้ขอ้มูลว่าไม่มีการเปิดเผยช่ือจริง แต่จะใช้นามแฝงแทน เพื่อปกป้องความเป็น
ส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มลู ผูว้ิจยัไดข้ออนุญาตผูใ้หข้อ้มลูก่อนการบนัทึกเสียงหรือจดบนัทึกขอ้ความ 
พรอ้มท าลายการบันทึกเสียงเม่ือสิน้สุดการศึกษา และการน าขอ้มูลไปใชอ้ภิปรายหรือตีพิมพ์
เผยแพรจ่ะกระท าในภาพรวมเฉพาะในการน าเสนอเชิงวิชาการเท่านัน้  โดยไดร้บัหมายเลขรบัรอง 
SWUEC/E-289 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบาย เลิร ์นนิง  

เพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  มีการสรา้งเครื่องมือ
ในการศกึษาคน้ควา้ ดงันี ้

1. แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งเพื่อศึกษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั 
ส  าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั 

2. รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

3. หลกัสตูรการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
4. แบบประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
5. แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
6. แบบวดัความพงึพอใจ 
 

1. แบบสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้างเพือ่ศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญดา้นการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดจิทิลั 

1. ศกึษาและสงัเคราะหเ์อกสารท่ีเก่ียวกบัคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยการประมวลคณุลกัษณะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ จ านวน 13 ฉบบั ลงในตารางวิเคราะห ์(ตาราง 1) 

ตาราง 1 สรุปผลการสงัเคราะหค์ณุลกัษณะความความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
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1. ความปลอดภยัของตนเอง              11/(1) 
2. ความปลอดภยัของระบบคอมพิวเตอร ์              8/(3) 
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3. ความเป็นสว่นตวั              8/(3) 
4. อตัลกัษณแ์ละตวัตน              5 
5. รอ่งรอยจากการใชด้ิจิทลั              7/(5) 
6. การสื่อสาร              11/(1) 
7. การสรา้งความสมัพนัธท์ี่เหมาะสม              7/(5) 
8. การท างานรว่มกนั              9/(2) 
9. ความรูภ้าษา สญัลกัษณท์างเทคโนฯ              2 
10. การใหเ้ครดิตและลิขสิทธ์ิ              7/(5) 
11. สิทธิและความรบัผิดชอบดิจิทลั              7/(5) 
12. การขโมยความคิด              3 
13. การรูเ้ท่าทนัขอ้มลูสารสนเทศ              9/(2) 
14. การเขา้ถึงดิจิทลั              6/(6) 
15. การรูเ้ท่าทนัดิจิทลั              7/(5) 
16. การคน้หาและวิเคราะหข์อ้มลู              8/(3) 
17. การสรา้งสรรคเ์นือ้หา              3 
18. การรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีขัน้พืน้ฐาน              3 
19. การแกปั้ญหาทางเทคนิคและเครื่องมือ              1 
20. การรูจ้กัรบัผิดชอบตอ่การเรยีนรู ้              1 
21. สนใจในข่าวสาร ปัญหาของชมุชน              1 
22. การกลั่นแกลง้ทางอินเทอรเ์น็ต              6/(6) 
23. การรบัมือกบัการคกุคามออนไลน ์              5 
24. สขุภาพดิจิทลั              4 
25. การจดัสรรเวลาหนา้จอ              5 
26. การใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม              6/(6) 
27. การคิดวิเคราะหม์ีวิจารณญาณ              4 
28. ความรบัผิดชอบสว่นบุคคล/ผูอ้ื่น              7/(5) 
29. การแสดงทศันคติเชิงบวก              6/(6) 
30. การเคารพความคิดเห็น              3 
31. การมีมารยาทในการใชด้ิจิทลั              6/(6) 
32. ความฉลาดทางอารมณ ์              1 
33. จดัการอารมณแ์ละความเครยีด              1 
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34. การพานิชดิจิทลั/การเป็นผูป้ระกอบการ              3 
35. กฎหมายดิจิทลั              4 
36. การลดความขดัแยง้และโดยใชส้นัติวิธี              1 
37. การเสนอหรือทดัทานกลุ่มอ านาจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง 

             2 

38. การสื่อสารและการมีจดุยืนทางการเมือง              2 

 

จากตาราง 1 สรุปผลการวิเคราะหค์ุณลกัษณะความความเป็นพลเมืองดิจิทัล พบว่า 
คณุลกัษณะท่ีถกูกล่าวถึงมากท่ีสดุ คือ ความปลอดภยัของตนเอง และการสื่อสาร รองลงมา คือ 
การท างานร่วมกัน และการรูเ้ท่าทันข้อมูลสารสนเทศ ถัดไปคือ ความปลอดภัยของระบบ
คอมพิวเตอร ์ความเป็นสว่นตวั และการคน้หาและวิเคราะหข์อ้มลู ตามล าดบั 

2. ศึกษาและสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวกับการสรา้งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง 
เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โดย
ครอบคลมุประเด็นการศกึษาดา้นขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบ ความเหมาะสมของประเด็นค าถามต่างๆ 
ตลอดจนลักษณะของสรา้งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง โดยเป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็น
ทางการและมีมาตรฐานเดียวกนั โดยมีการก าหนดค าถามไวล้ว่งหนา้ ไม่สามารถดดัแปลงค าถาม
ได ้ผูใ้หส้มัภาษณท์ุกคนจะตอบค าถามเดียวกนัทุกคน และถามค าถามก่อน-หลงัเรียงตามล าดบั 
เหมือนกนั ผูส้มัภาษณจ์ะตอ้งอา่นค าถามตามล าดบัในแบบสมัภาษณด์ว้ยตนเอง 

3. รา่งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งเพื่อศึกษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั 
ส  าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ ส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั โดยแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
- ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ ์
- วฒุิการศกึษาสงูสดุ และสาขา 
- สงักดั 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับองคป์ระกอบและตัวชีว้ัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ไดแ้ก่ 

- ท่านคดิวา่ พลเมืองดจิิทลั ควรมีความหมายวา่อยา่งไร 
- ท่านคิดว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

ควรมีความหมายวา่อยา่งไร 
- ท่านคิดว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 

ควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั อะไรบา้ง  
ท่านคิดว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  

ควรมีตวัชีว้ดัคณุลกัษณะหรอืพฤตกิรรมท่ีแสดงออก อยา่งไรบา้ง 
ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะทั่วไปเก่ียวกับคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบั

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ เป็นรูปแบบปลายเปิด (Open-ended) เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น และเสนอแนะตา่งๆ ไดอ้ยา่งอิสระ 

4. น าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธเ์พื่อตรวจสอบพิจารณาความถกูตอ้งเหมาะสม 

5. ด  าเนินการปรบัปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งเพื่อศึกษาคุณลักษณะ
ความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  

6. น าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ไป  
 

2. รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิรน์นิง เพือ่ส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

1. ผู้วิจัยน าผลสังเคราะห์หนังสือ ต ารา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามค าศัพท์และ
งานวิจัยเก่ียวข้องกับเนื ้อหาและหลักสูตรการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลและรูปแบบ
หอ้งเรียนกลับดา้น พัฒนาขัน้ตอน หลักการ และขั้นตอนย่อยของร่างรูปแบบ โดย 1) ทบทวน
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร นิยามค าศพัทแ์ละงานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หา
และหลกัสตูรการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั เพื่อหาแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดและ
ก าหนดรูปแบบของขั้นตอนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยีและแนวทางการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 2) ทบทวนเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี รูปแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น 
ได้แก่ ขั้นตอนการจัดการเรียนรูรู้ปแบบห้องเรียนกลับด้านโดยใช้เทคโนโลยีและแนวทาง  
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการจดัการเรียนรู ้องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีจะน ามาใชใ้นหอ้งเรยีนกลบั
ดา้น เทคโนโลยีท่ีใช้ในห้องเรียนกลับดา้น องค์ประกอบและขอบข่ายของห้องเรียนกลับดา้น 
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รูปแบบการเรียนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นผ่านเทคโนโลยีต่างๆ องคป์ระกอบส าคญัของหอ้งเรียน 
ปัญหาในการจดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น ขอ้ดีและขอ้จ ากดั ของการใชเ้ทคโนโลยี
ประกอบในการเรยีนการสอนและวิธีการประเมินส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 3) ก าหนดกรอบ
ความรูใ้นการใช้เทคโนโลยี วิธีการสอน เนื ้อหา (TPACK Framework) เพื่อใช้เป็นโครงสรา้ง
พืน้ฐานในการพัฒนาเนือ้หาและรูปแบบการส่งผ่านเนือ้หาและกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้โดย
ก าหนดให ้ความรูด้า้นเทคโนโลยี (Technological Knowledge) คือ การประยุกตใ์ชส้ื่ออุปกรณ์
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องของซอรฟ์แวร ์(Software) และ ฮารด์แวร ์(Hardware) ต่างๆ รวม
ไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีเก่ียวขอ้ง (Associated peripherals) เพื่อใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
ความรูด้้านวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge) วิธีการถ่ายถอดความรูไ้ปสู่ผู้เรียนแบบ
ห้องเรียนกลับดา้น (Flipped classroom) รวมไปถึงกลยุทธ์ หรือกระบวนการ การปฏิบัติ หรือ
วิธีการสอนทัง้ในและนอกชัน้เรยีน ความรูด้า้นเนือ้หา (Content Knowledge) สาระ ขอ้มลู แนวคดิ 
หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกับเนือ้หาวิชาการในหลกัสูตรท่ีต้องการท่ีจะถ่ายทอดไปยังผูเ้รียน 4) เสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม แล้วจึงปรับปรุงแก้ไข  
ตามขอ้เสนอแนะของประธานควบคมุวิทยานิพนธก์่อนการน าไปใชใ้นการพฒันา (รา่ง) รูปแบบ 

2. รา่งรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ซึ่งประกอบดว้ย 1) บทบาท
ผู้เรียนและผู้สอน  2) สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้ 3) เทคโนโลยีโมบายเลิรน์นิง และ 4) การ
ประเมินผล และมีขัน้ตอน 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1) การศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรียน  2) การเตรียมความ
พรอ้มเขา้สู่การท ากิจกรรมในชัน้เรียน 3) กิจกรรมสรา้งการรบัรู  ้4) การส ารวจปัญหา 5) ก าหนด
ปัญหา 6) การระดมความคิด และ 7) การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา ดงัภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9  รา่งรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง 
เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

3. น ารา่งรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อสง่เสรมิ
ความเป็นพลเมืองดิ จิทัล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีออกแบบขึ ้น  เสนอ
คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธต์รวจสอบความเหมาะสมและความถกูตอ้ง  

4. น ารา่งรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อสง่เสรมิ
ความเป็นพลเมืองดิ จิทัล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เสนอผู้เช่ียวชาญด้าน  
การออกแบบการเรียนการสอน จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของ
ความสมัพนัธใ์นแตล่ะองคป์ระกอบของรูปแบบ เป็นรูปแบบการหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Item-
Objective Congruence: IOC) มีคา่ความสอดคลอ้งระหว่าง 0.67-1.00 โดยมีเกณฑก์ารประเมิน 
ดงันี ้

ถา้องคป์ระกอบถกูตอ้งและความเหมาะสม   ใหน้ า้หนกั   1 
ถา้ไมแ่น่ใจสงสยัวา่องคป์ระกอบถกูตอ้งและความเหมาะสม ใหน้ า้หนกั   0 
ถา้แน่ใจวา่องคป์ระกอบนัน้ไมถ่กูตอ้งและไม่ความเหมาะสม ใหน้ า้หนกั  -1 

โดยพิจารณาความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนฯ ท่ีมี
ค่าเฉลี่ย 0.5 ขึน้ไป จึงจะถือว่าผ่านและมีความสอดคลอ้ง เพื่อใหส้ามารถน ารา่งรูปแบบการเรยีน
การสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบั
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีผลประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ   
อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งผ่านการประเมินผ่านประเมินค่าความสอดคล้อง (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค(ก)) 

5. ผูว้ิจยัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข รา่งรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใช้
โมบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ตาม
ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

6. น ารูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ท่ีสรา้งไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน  
5 คน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะของรูปแบบ เป็นรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) มี 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั  4.50-5.00  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบั มากท่ีสดุ 
ระดบั  3.50-4.49  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบั มาก 
ระดบั  2.50-3.49  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบั ปานกลาง 
ระดบั  1.50-2.49  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบั นอ้ย 
ระดบั  1.00-1.49  หมายถึง มีความเหมาะสมในระดบั นอ้ยท่ีสดุ 

โดยผลการประเมินรูปแบบฯ อยู่ในระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ (�̅� =4.35) (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค (ข)) 

7. ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบาย
เลิรน์นิง เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ และน าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูตอ่ไป 

3. หลักสูตรการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
1. ศึกษาและวิเคราะหเ์อกสารท่ีเก่ียวกบัการสรา้งแผนการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการ

พฒันาแผนการสอน โดยครอบคลมุ ค าอธิบายการสอนเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั หวัขอ้
การสอน วตัถปุระสงค ์สาระส าคญั 
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ตาราง 2 วิเคราะหห์ลกัสตูรการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั 

หวัขอ้การสอน วตัถปุระสงค ์ สาระส าคญั 
ความรบัผิดชอบ;  
การเคารพตวัเอง
และคนอื่นๆ 

  - นกัเรียนสามารถระบแุละกลา่วถงึ 
การกระท าและพฤติกรรมท่ีน่าเคารพ 
  - นกัเรียนจะเขา้ใจวา่การใหค้วามเคารพ
ทางออนไลนเ์ป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั
เช่นเดียวกบัในชีวิตจรงิ 

การเคารพตวัเองและคนอื่นๆ:  
ความเขา้ใจตอ่ความรูส้กึของตนเองและ
ผูอ่ื้น ความคาดหวงัวา่คนอ่ืนจะปฏิบตัิ
กบัตนเองในลกัษณะเดียวกนักบัตนเอง
ปฏิบตัิกบัคนอ่ืน 

ความปลอดภยั;    - นกัเรียนเขา้ใจและสามารถอธิบาย
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการพดูคยุกบัคน 
แปลกหนา้ 

ความปลอดภยัและการพดูคยุกบัผูอ่ื้น : 
การสื่อสารกบัคนแปลกหนา้อาจเป็น
อนัตรายต่อความปลอดภยัของตนเอง 

การเคารพความ
เป็นสว่นตวั 

  - นกัเรียนรูแ้ละสามารถอธิบายความเป็น
สว่นตวั ขอ้มลูสว่นตวั และวิธีการรกัษา
ขอ้มลูสว่นตวัทางออนไลน ์

การเคารพความเป็นสว่นตวั:  
การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไวเ้ป็น
ความลบัคือสิ่งส  าคญั 

ความปลอดภยัใน
โลกดิจิทลั 

  - นกัเรียนสามารถระบคุวามแตกต่าง
ระหวา่งเพ่ือนในชีวิตจรงิกบัเพ่ือนแบบ
ดิจิทลัได ้
  - นกัเรียนสามารถระบขุอ้มลูท่ีสามารถ
แบง่ปันใหก้บัเพ่ือนในหอ้งเรยีนและเพ่ือน
แบบดิจิทลัได ้

ความปลอดภยัในโลกดิจิทลั: 
ความสมัพนัธข์องตนเองกบับคุคลอ่ืน  
(ไมว่า่จะออนไลนห์รอืออฟไลน)์ ประเภท
ของขอ้มลูสว่นตวัท่ีสามารถแบง่ปันและ
ไมค่วรแบง่ปัน 

การเคารพความ
เป็นสว่นตวัของ
ผูอ่ื้น 

  - นกัเรียนเขา้ใจและสามารถอธิบายค าวา่ 
"ความเป็นสว่นตวั" ได ้
  - นกัเรียนอธิบายความส าคญัของ 
การเคารพความเป็นสว่นตวัของผูอ่ื้น 
  - นกัเรียนเขา้ใจเก่ียวกบัการใหข้อ้มลู
สว่นตวัในอินเทอรเ์น็ต 

การเคารพความเป็นสว่นตวัของผูอ่ื้น:  
การเคารพความเป็นสว่นตวัเป็นสิ่ง
ส  าคญัในการสรา้งความไวว้างใจระหวา่ง
ตนเองและผูอ่ื้น 

การสืบคน้อยา่ง
ปลอดภยั 

  - นกัเรียนสามารถคน้หาขอ้มลูสารสนเทศ
ท่ีก าหนดอยา่งปลอดภยัและมีประสทิธิภาพ 
  - นกัเรียนเขา้ใจเวบ็ไซตท่ี์เหมาะสมส าหรบั
พวกเขาที่จะเขา้เย่ียมชม 

การสืบคน้อยา่งปลอดภยั:  
การสืบคน้เพ่ือคน้หาขอ้มลูท่ีจ าเป็นตอ่
การเรียนรูอ้ยา่งปลอดภยั 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

หวัขอ้การสอน วตัถปุระสงค ์ สาระส าคญั 
มารยาทในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
เพ่ือการสื่อสาร 

  - นกัเรียนจะรูจ้กัองคป์ระกอบต่างๆ  
ของมารยาททางอินเทอรเ์น็ตท่ีดี 
  - นกัเรียนสามารถสื่อสารองคป์ระกอบ
ตา่งๆ ของมารยาททางอินเทอรเ์น็ตท่ีดี 

มารยาทในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั 
เพ่ือการสื่อสาร:  
การเป็นพลเมืองดีท่ีแสดงความ
รบัผิดชอบและความเคารพ 
ในสภาพแวดลอ้มออนไลน ์

พฤติกรรมออนไลน์
ท่ีดีและไมดี่ 

  - นกัเรียนรูแ้ละสามารถท่ีจะยกตวัอยา่ง
พฤติกรรมท่ีดีและไมดี่ในสภาพแวดลอ้ม
ออนไลน ์

พฤติกรรมออนไลนท่ี์ดีและไมดี่:  
มารยาทและพฤติกรรมท่ีดีควรมีอยูใ่นทกุ
สถานการณข์องชีวิต 

ทรพัยส์ินทาง
ปัญญา 

  - นกัเรียนรูแ้ละสามารถนิยามและตีความ
ทรพัยส์ินปัญญาและการระบแุหลง่ท่ีมาได ้

ทรพัยส์ินทางปัญญาคืออะไร:  
ทรพัยส์ินทางปัญญา หมายถงึ ความคิด 
หรอืผลงานศิลปะท่ีถกูสรา้งขึน้อยา่งมี
เจา้ของ การน ามาใชง้านควรใหเ้ครดิต 
(ระบแุหลง่ท่ีมา) ท่ีเหมาะสม 

การปกปอ้งขอ้มลู
สว่นบคุคลที่มี
ประสทิธิภาพ 

  - นกัเรียนรูค้วามหมายของขอ้มลูสว่น
บคุคลและสามารถระบแุนวทางปฏิบตัิ 
ในการเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวัขณะอยูบ่น
อินเทอรเ์น็ต 
  - นกัเรียนเขา้ใจถงึความส าคญัของ 
การปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลออนไลนแ์ละ
เรยีนรู ้วิธีการสรา้งและรกัษารหสัผา่น 
ท่ีแข็งแกรง่ 

การปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลของตนเอง: 
การเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นตวัและไม่
เปิดเผยเป็นสาธารณะจะช่วยปอ้งกนั 
การหลอกลวง ซุบซิบ ข่มขู่และข่าวลือ 
วิธีการปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีมี

ประสทิธิภาพ:  

วิธีการปกปอ้งความเป็นสว่นตวัทาง

ออนไลนท่ี์มีประสิทธิภาพ 

รอ่งรอยจากการใช้
ดิจิทลั 

  - นกัเรียนรูแ้ละสามารถอธิบายเก่ียวกบั
รอ่งรอยจากการใชด้ิจิทลัและรอ่งรอยจาก
การใชด้ิจิทลัอาจจะสง่ผลต่อชีวิตจรงิและ
อนาคตของพวกเขา 

ขอ้มลูใดก็ตามที่เราโพสตต์อ่สาธารณะ
เก่ียวกบัตนเองทางออนไลนอ์าจมีความ
ยาวนานและสง่ผลกระทบในอนาคต 

การประเมินขอ้มลู
จากอินเทอรเ์น็ต 

  - นกัเรียนรูแ้ละสามารถประเมินขอ้มลู
ส าหรบัการใชง้านอยา่งมีประสทิธิภาพ 

การเรียนรูก้ารประเมินขอ้มลูเป็นสิ่ง
ส  าคญัและประโยชนต์อ่การใชง้าน 
ผลติงานท่ีมีคณุภาพ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

หวัขอ้การสอน วตัถปุระสงค ์ สาระส าคญั 
การกลั่นแกลง้
ออนไลน ์

  - นกัเรียนเขา้ใจในสิ่งท่ีกลั่นแกลง้ทาง
อินเทอรเ์น็ตและวิธีท่ีจะสามารถท ารา้ย 
คนอ่ืน 
  - นกัเรียนสามารถระบสุถานการณ ์
การกลั่นแกลง้ทางอินเทอรเ์น็ตได ้
  - นกัเรียนยงัจะเขา้ใจเรื่องจรยิธรรม 
วฒันธรรมและสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพวกเขา
การใชเ้ทคโนโลยี 

การประกาศข่าวลือหรอืค านินทา
เก่ียวกบับคุคลหนึ่งบนอินเทอรเ์น็ต  
ซึง่ก่อใหเ้กิดการรงัเกียจแก่จิตใจตอ่ผูอ่ื้น 
หรอือาจหมายถึง คกุคามเหย่ือโดย
เผยแพรเ่นือ้หาที่ท  าลายช่ือเสียงหรอื 
ท าใหเ้กิดความขายหนา้ 

มารยาทในการ
สื่อสารออนไลน ์

  - นกัเรียนรูแ้ละเขา้ใจและสามารถปฏิบตัิ
ตามกฎมารยาทของการเขียนอีเมลแ์ละ 
สง่อีเมลค์วามปลอดภยั:  
การกลั่นแกลง้ออนไลนแ์ละมีความ
รบัผิดชอบกบัผูอ่ื้น 
  - นกัเรียนรูแ้ละเขา้ใจและสามารถ
ตดัสินใจในการเลือกเครื่องมือสื่อสาร
ออนไลนใ์หเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์
ของการสื่อสารได ้
  - นกัเรียนเขา้ใจวา่ทกุปัญหาอาจมี
หลากหลายค าตอบ มมุมองและค าตอบที่ดี
ท่ีสดุ 

วิธีการเขียนอีเมลท่ี์เหมาะสม มารยาท 
ในการเขียนอีเมล ์มีสติและเคารพและท า
ความเขา้ใจในรูปแบบการสื่อสารเพ่ือลด
ความขดัแยง้ ความสบัสนท่ีเกิดขึน้  
การอภิปรายวิธีการสื่อสารผ่านเครื่องมือ
เทคโนโลยีดิจิทลั เช่น การใชต้วัอกัษร
ตวัพิพมใ์หญ่หรือตวัพิมพเ์ลก็ การสง่
ขอ้ความในประโยคท่ีไมส่มบรูณ ์ค ายอ่  
อีโมติคอน การสะกดค า โครงสรา้ง
ประโยค น า้เสียงในการสื่อสาร 

การเเสดงตวัตนบน
โลกดิจิทลัอย่างมือ
อาชีพ 

  - นกัเรียนรูแ้ละเขา้ใจและสามารถในการ
หลีกเหลี่ยงการฟิชช่ิงหรอืการหลวงลวง 
ทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อขอขอ้มลูท่ีส  าคญั เช่น  
ช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น หมายเลขบตัรเครดิต หรือ
ขอ้มลูสว่นบคุคลอ่ืนๆ โดยใชเ้ว็บไซต์
เลยีนแบบธนาคาร เว็บไซตเ์ลียนแบบ
เครือข่ายสงัคมออนไลน ์ฯลฯ 

วิธีการทอ่งโลกอินเทอรเ์น็ตอยา่ง
ปลอดภยั ใชเ้ครื่องมือในการทอ่ง
อินเทอรเ์น็ตเพ่ือปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการ
แพรก่ระจายหรือการหยดุชะงกั  
ปอ้งกนัความเสี่ยงในการเผยเเพรไ่วรสั 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

หวัขอ้การสอน วตัถปุระสงค ์ สาระส าคญั 
การขโมยความคิด   - นกัเรียนรูแ้ละเขา้ใจและสามารถอธิบาย

วิธีปอ้งกนัและการคดัลอกผลงาน ความคิด 
ความรูใ้หม่ๆ  ของผูอ่ื้น 

การปอ้งกนัการคดัลอกผลงาน ความคิด 
ความรูใ้หม่ๆ  ของผูอ่ื้น การรวบรวม
ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง แหลง่ท่ีมา และ 
ใชก้ารคน้หาขัน้สงูอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประเมินประโยชนข์องขอ้มลูเพ่ือการใช้
ประโยชน ์การเหลี่ยงเลี่ยงการขโมย
ความคิดและการปฏิบตัิในการอา้งอิง
แหลง่ท่ีมาใหเ้ป็นมาตรฐานในการอา้งอิง 
ผลกระทบจากการขโมยความคิดและ
การลอกเลียนแบบความคิด ท าไมการ
ขโมยความคิดจึงถือวา่เป็นอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีดิจิทลั การถอดค าพดูและ
การอา้งอิงขอ้มลู 

การท าธุรกรรม
ทางการเงิน
ออนไลน ์

  - นกัเรียนรูว้ิธีปอ้งกนัคอมพิวเตอร ์
จากการถกูขโมยขอ้มลูทางธรกรรมออนไลน ์
  - นกัเรียนรูว้ิธีการปกปอ้งขอ้มลูของตนเอง
เม่ือใชค้อมพิวเตอรส์าธารณะ 

การรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู 
ทางการเงินออนไลนจ์ะช่วยใหค้ณุรกัษา
ความมั่นคงทางการเงินและเครดิต 
ทางการเงินในอนาคต 

 
2. สรา้งหลกัสูตรการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ เพื่อใช ้

ในรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน  โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี ้
(ภาคผนวก ข (ก)) 

2.1 ค าอธิบายการใชห้ลกัสตูร 
หลกัสตูรนีร้วบรวมจากขอ้คน้พบจากการศกึษาเอกสาร งานวิจยั และสมัภาษณ์

ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจทัล ซึ่งได้สังเคราะห์และเรียบเรียง 
เป็นแนวทาง กระบวนการและขัน้ตอนของการจัดการเรียนการสอน เพื่อการน าไปสู่เป้าหมาย 
การเปลี่ยนแปลงศกัยภาพทางความคิดและทกัษะการปฏิบตัิของความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยมีเง่ือนไขและปัจจยัส าหรบัการจดัการเรยีนการสอน 
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2.2 ขอ้มลูทั่วไปของหลกัสตูร 
ภาษาไทย : หลกัสตูรการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง 

เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  :  Flipped Classroom with Mobile Learning Model to 

Promote Digital Citizenship for Secondary School 
จ านวนชั่วโมงท่ีเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร : เรยีนรูไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 ชั่วโมง 
จดุมุง่หมายของหลกัสตูร :เม่ือสิน้สดุการเรยีนการสอนแลว้ ผูเ้รยีนสามารถ 

- อธิบายความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ได ้
- อธิบายการรกัษาความปลอดภยัตนเองและระบบคอมพิวเตอรไ์ด ้
- อธิบายการสื่อสารเพ่ือการท างานรว่มกนัท่ีเหมาะสมได ้
- อธิบายการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศได ้
- อธิบายการรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ข่มขูแ่ละคกุคามออนไลนไ์ด ้
- อธิบายการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีจรยิธรรมได ้

กลุม่ผูเ้รยีนรู ้: นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
2.3 จ านวนชั่วโมงท่ีใชต้อ่หลกัสตูร 

- จ านวนชั่วโมงเรยีนในหอ้งเรยีน  ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชั่วโมง 
- จ านวนชั่วโมงการศกึษาดว้ยตนเอง ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชั่วโมง 

2.4 วิธีการสอนท่ีจะพฒันาการเรยีนรู ้
- การบรรยายเนือ้หา 
- กิจกรรมกรณีศกึษา 
- การมอบหมายงานกลุม่ยอ่ย 
- การน าเสนอผลงาน 
- การอภิปราย 

2.5 วิธีการประเมินผล 
- แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
- แบบประเมินผลระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
- แบบความพงึพอใจ 

2.6 แผนการจดัการเรยีนรู ้
- แผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 12 แผนจดัการเรยีนรู ้
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2.7 สื่อและวสัดอุปุกรณ ์

ตาราง 3 แผนการจดัการเรยีนรู ้

แผนการจดัการเรยีนรู ้ รูปแบบ ระยะเวลา ทรพัยากรท่ีตอ้งการ 
1. Strategic Searching Out class 15-45 นาที วิดีโอคลปิ อปุกรณด์ิจิทลัเคลื่อนท่ี 

สญัญาณอินเทอรเ์น็ต google classroom 
2. Sites I Like In class 15-45 นาที ใบงาน โปรเจคเตอร ์
3. Staying Safe Online Out class 15-45 นาที วิดีโอคลปิ อปุกรณด์ิจิทลัเคลื่อนท่ี 

สญัญาณอินเทอรเ์น็ต google classroom 
4. Private and Personal 
Information 

In class 15-45 นาที ใบงาน โปรเจคเตอร ์

5. Strong Passwords Out class 15-45 นาที วิดีโอคลปิ อปุกรณด์ิจิทลัเคลื่อนท่ี 
สญัญาณอินเทอรเ์น็ต google classroom 

6. Ethical use of In class 15-45 นาที ใบงาน โปรเจคเตอร ์
7. Law of Computer Out class 15-45 นาที วิดีโอคลปิ อปุกรณด์ิจิทลัเคลื่อนท่ี 

สญัญาณอินเทอรเ์น็ต google classroom 
8. Fake News In class 15-45 นาที ใบงาน โปรเจคเตอร ์
9. Creative Common Out class 15-45 นาที วิดีโอคลปิ อปุกรณด์ิจิทลัเคลื่อนท่ี 

สญัญาณอินเทอรเ์น็ต google classroom 
10. What’s Cyberbullying In class 15-45 นาที ใบงาน โปรเจคเตอร ์
11. Digital 
Communication 

Out class 15-45 นาที วิดีโอคลปิ อปุกรณด์ิจิทลัเคลื่อนท่ี 
สญัญาณอินเทอรเ์น็ต 

12. Online social practice In class 15-45 นาที ใบงาน โปรเจคเตอร ์

 
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้โดยด าเนินการให้ผู้เช่ียวชาญดา้นการเรียนการสอนตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงคข์องการสอน และตรวจสอบ
ความเป็นปรนัยดา้นความชดัเจนของภาษา การใชภ้าษาไม่คมุเครือ ไม่ซบัซอ้น โดยผูเ้ช่ียวชาญ  
5 คน เป็นรูปแบบการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence: IOC) โดยมีผล
ประเมินดชันีความความสอดคลอ้งของหลกัสตูร อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก 
ค (ค)) โดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้ 
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ถา้ถกูตอ้งและความเหมาะสม   ใหน้ า้หนกั   1 
ถา้ไมแ่น่ใจสงสยัวา่ถกูตอ้งและความเหมาะสม ใหน้ า้หนกั   0 
ถา้แน่ใจวา่ไมถ่กูตอ้งและไม่ความเหมาะสม  ใหน้ า้หนกั  -1 

4. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิ จิทัล ชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

5. น าไปใชเ้ก็บขอ้มลูตอ่ไป 

 

ภาพประกอบ 10 หลกัสตูรการสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

4. แบบประเมินระดับความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
1. ศกึษาและสรา้งแบบประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ใหค้รอบคลมุเนือ้หาท่ีใช้

ในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ เป็นแบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 3 ตวัเลือก โดยมีเกณฑก์ารประเมิน คือ ท าถูกได ้1 คะแนน ท าผิดได ้0 คะแนน 
จ านวน 100 ขอ้ (รายละเอียดในภาคผนวก ข(ฉ)) 



  99 

2. น าแบบประเมินระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล เสนอต่อคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธเ์พื่อตรวจสอบความเหมาะสมและถกูตอ้ง 

3. น าแบบประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง
ของแบบประเมินกับวตัถุประสงคข์องการสอน และตรวจสอบความเป็นปรนัยดา้นความชดัเจน
ของภาษา การใชภ้าษาไม่คุมเครือ ไม่ซบัซอ้น โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เป็นรูปแบบการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้ 

ถา้ถกูตอ้งและความเหมาะสม   ใหน้ า้หนกั   1 
ถา้ไมแ่น่ใจสงสยัวา่ถกูตอ้งและความเหมาะสม ใหน้ า้หนกั   0 
ถา้แน่ใจวา่ไมถ่กูตอ้งและไม่ความเหมาะสม  ใหน้ า้หนกั  -1 

โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบท่ีมีค่าเฉลี่ย 0.5 ขึน้ไป จึงจะถือว่าผ่าน
และมีความสอดคลอ้ง เพื่อใหส้ามารถน า แบบประเมินผลระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลั น าไปใช้
ก่อน และ หลงัการเรียนหลกัสูตรการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  
โดยมีผลประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึง่ผ่านการประเมิน
ผา่นประเมินคา่ความสอดคลอ้งจ านวน 80 ขอ้ จาก 100 ขอ้  

4. น าแบบประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีผ่านการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกลบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 

5. แบบประเมินตนเองเกีย่วกับระดบัความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
1. ศึกษาและสรา้งแบบประเมินตนเองเก่ียวกับระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลให้

ครอบคลุมเนือ้หาท่ีใชใ้นการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ เป็นรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จ านวน 51 ขอ้ โดยมี
เกณฑก์ารประเมิน คือ (รายละเอียดในภาคผนวก ข(ซ)) 

ระดบั  5 หมายถึง  มีระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั ดีมาก 
ระดบั  4 หมายถึง  มีระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั ดี 
ระดบั  3 หมายถึง  มีระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั ปานกลาง 
ระดบั  2 หมายถึง  มีระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั นอ้ย 
ระดบั  1 หมายถึง  มีระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั นอ้ยมาก 

2. น าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลั เสนอตอ่คณะกรรมการ
ควบคมุวิทยานิพนธเ์พื่อตรวจสอบความเหมาะสมและถกูตอ้ง 
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3. น าแบบประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัใหผู้เ้ช่ียวชาญประเมินความสอดคลอ้ง
ของแบบประเมินกับวตัถุประสงคข์องการสอน และตรวจสอบความเป็นปรนัยดา้นความชดัเจน
ของภาษา การใชภ้าษาไม่คุมเครือ ไม่ซบัซอ้น โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เป็นรูปแบบการหาค่าดชันี
ค วาม สอดคล้อ ง  ( Item-Objective Congruence: IOC) โด ย มี เกณ ฑ์ ก ารป ระ เมิ น  ดั ง นี ้
(รายละเอียดในภาคผนวก ข (ช)) 

ถา้ถกูตอ้งและความเหมาะสม   ใหน้ า้หนกั   1 
ถา้ไมแ่น่ใจสงสยัวา่ถกูตอ้งและความเหมาะสม ใหน้ า้หนกั   0 
ถา้แน่ใจวา่ไมถ่กูตอ้งและไม่ความเหมาะสม  ใหน้ า้หนกั  -1 

โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบท่ีมีค่าเฉลี่ย 0.5 ขึน้ไป จึงจะถือว่าผ่าน
และมีความสอดคลอ้ง เพื่อใหส้ามารถน า แบบประเมินตนเองเก่ียวกับระดบัความเป็นพลเมือง
ดิ จิทัล  น าไปใช้ก่อน และ หลังการเรียนหลักสูตรการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิ จิทัล  
ชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ โดยมีผลประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.67-
1.00 ซึ่งผ่านการประเมินผ่านประเมินค่าความสอดคล้องจ านวน 40 ขอ้ จาก 52 ขอ้ (รายละเอียด
ในภาคผนวก ค(ง)) 

4. น าแบบประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีผ่านการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ไปทดลองใชก้บันกัเรยีน ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกลบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 

 
6. แบบวัดความพงึพอใจ 

1. ศึกษาและสรา้งแบบวดัความพึงพอใจท่ีใชใ้นการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ เป็นรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
มี 5 ระดบัจ านวน 20 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารประเมิน คือ (รายละเอียดในภาคผนวก ข(ญ)) 

ระดบั  5 หมายถึง  มีระดบัความพงึพอใจ มากท่ีสดุ 
ระดบั  4 หมายถึง  มีระดบัความพงึพอใจ มาก 
ระดบั  3 หมายถึง  มีระดบัความพงึพอใจ เฉยๆ 
ระดบั  2 หมายถึง  มีระดบัความพงึพอใจ นอ้ย 
ระดบั  1 หมายถึง  มีระดบัความพงึพอใจ นอ้ยมาก 

2. น าแบบวัดความพึงพอใจท่ีใช้ในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธเ์พื่อตรวจสอบความเหมาะสมและถกูตอ้ง 
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3. ตรวจสอบ ความสอดคล้องของแบบประเมินกับวัตถุประสงค์ของการสอน และ
ตรวจสอบความเป็นปรนัยด้านความชัดเจนของภาษา การใช้ภาษาไม่คุมเครือ ไม่ซับซ้อน  
โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน เป็นรูปแบบการหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence: 
IOC) โดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดงันี ้ 

ถา้ถกูตอ้งและความเหมาะสม   ใหน้ า้หนกั   1 
ถา้ไมแ่น่ใจสงสยัวา่ถกูตอ้งและความเหมาะสม ใหน้ า้หนกั   0 
ถา้แน่ใจวา่ไมถ่กูตอ้งและไม่ความเหมาะสม  ใหน้ า้หนกั  -1 

โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบท่ีมีค่าเฉลี่ย 0.5 ขึน้ไป จึงจะถือว่าผ่าน
และมีความสอดคลอ้ง เพื่อใหส้ามารถน า แบบวดัความพึงพอใจ น าไปใช ้หลงัการเรียนหลกัสตูร
การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีผลประเมินดัชนีความ
สอดคล้องของแบบทดสอบอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ซึ่งผ่านการประเมินผ่านประเมินค่าความ
สอดคลอ้ง (รายละเอียดในภาคผนวก ค(ช)) 

3. แบบแผนการทดลอง 
การด าเนินการทดลองใชแ้บบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน-สอบหลงั (One-

Group Pretest-Posttest Design) โดยมีแบบแผนการทดลองดงันี ้

ตาราง 4 แบบแผนการทดลองแบบกลุม่เดยีวสอบก่อน - สอบหลงั 

สอบก่อน ทดลอง สอบหลงั 
T1 X T2 

 
เม่ือ  X แทน การจดักระท า (Treatment) 
 T1  แทน การทดสอบวดักลุม่ตวัอยา่งก่อนการทดลอง (Pretest) 
 T2  แทน การทดสอบวดักลุม่ตวัอยา่งหลงัการทดลอง Posttest) 

4. การด าเนินการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีมี้วิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้
1. การศึกษาคุณ ลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล  ส าห รับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น  
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ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จากนัน้น าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ติดต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสรมิพลเมืองดิจิทลั 
เพื่อนัดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสมกับการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูล ผูว้ิจัยสัมภาษณ์เก่ียวกับ
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ จากผูเ้ช่ียวชาญ 
ตามวนั เวลา และสถานท่ีก าหนด หลงัจากนัน้ ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมสมัภาษณเ์ก่ียวกับคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อน าไปวิเคราะห์  ผลการ
สมัภาษณ์ พบว่า คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 
ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัยตนเองและระบบคอมพิวเตอร์ ด้านการสื่อสาร 
เพื่อท างานร่วมกันและการสรา้งความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม  ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สารสนเทศ ดา้นการรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ข่มขู่ และคกุคามออนไลน ์และ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
อยา่งมีจรยิธรรม  

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิรน์นิง
เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

น าร่างรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  ท่ีไดอ้อกแบบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ
ดา้นเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 คน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของความสมัพันธ์ 
ในแต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบ เป็นรูปแบบการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( Item-Objective 
Congruence: IOC) จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการแก้ไขตามท่ีผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะ แล้วจึงน า
รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 
5 คน ประเมินความเหมาะสม รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง
เพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีพฒันาขึน้ ผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัเหมาะสม  

3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับด้านโดยใช้โมบาย
เลิรน์นิงเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

3.1 ท าหนังสือขอความร่วมมือในเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาผลการใชรู้ปแบบ
การเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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3.2 ติดต่อครูผูส้อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ของโรงเรยีน
พรรณาวุฒาจารย ์เพื่อสรา้งการรบัรูเ้ก่ียวกับรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใช้ 
โมบายเลริน์นิง เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  

3.3 ครูผูส้อน ด าเนินการจดัการเรียนรูต้ามรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบั
ดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนตน้ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขัน้ ในระดบัหน่วยการเรียนรู ้และใชเ้วลาประมาณ 6 สปัดาห ์หรือประมาณ  
6 คาบเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อทดสอบการด าเนินการเรียนการสอน 
ตามรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

3.3.1 ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีจะเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอน
หอ้งเรียนกลับดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ โดยชีแ้จงท าความเขา้ใจและแนะน าการเขา้เรียนในบทเรียน การท า
กิจกรรมนอกหอ้งเรยีนและในหอ้งเรยีน และการใชเ้ครือ่งมือโมบายเลริน์นิง  

3.3.2 ใหก้ลุม่ทดลองท าแบบประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
3.3.3 ให้กลุ่มทดลองเริ่มศึกษาเนื ้อหาจากคลิปวิดีโอการส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดิจิทัลนอกห้องเรียน โดยก าหนดให้เข้าเรียนนอกห้องเรียนก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน  
ก่อนทกุครัง้ท่ีจะมีการเรยีนในหอ้งเรยีน โดยมีเนือ้หา คือ  

เ นื ้ อ ห า น อ ก ห้ อ ง เรี ย น  ได้ แ ก่  Strategic Searching, Staying Safe 
Online,Strong Passwords, Law of Computer, Creative Common, Digital Communication 

เนือ้หาในหอ้งเรียน ไดแ้ก่ Sites I Like,Private and Personal Information, 
Ethical use of, Fake News, What’s Cyberbullying, Online social practice 

3.3.4 เม่ือกลุม่ทดลองเรยีนและท ากิจกรรมครบทกุเนือ้หาแลว้ ใหผู้เ้รยีนท าแบบ
ประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั 

3.3.5 เม่ือกลุม่ทดลองเรยีนและท ากิจกรรมครบทกุเนือ้หาแลว้ ใหผู้เ้รยีนท าแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั  

3.3.6 เม่ือกลุม่ทดลองเรยีนและท ากิจกรรมครบทกุเนือ้หาแลว้ ใหผู้เ้รยีนท าแบบ
ประเมินความพงึพอใจ 



  104 

5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
ระยะท่ี  1 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิ จิทัล ส าหรับนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยวิเคราะหข์อ้มลูตามประเภทของแบบสมัภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง ดงันี ้
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิ จิทัล ส าหรับนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้เป็นรูปแบบปลายเปิด (Open-ended) ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
การวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) แลว้จดัหมวดหมู่ 

ระยะท่ี 2 การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง
เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  

1. การประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบรูปแบบ โดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคลอ้ง (IOC) เป็นการใหค้ะแนนการตอบแบบประเมินความเหมาะสมขององคป์ระกอบรูปแบบ 
แลว้หาค่าเฉลี่ย โดยใชเ้กณฑก์ารแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแต่ละขอ้ จะมีค่าอยู่ระหว่าง –1 ถึง 
+1 ถา้คา่ IOC ท่ีไดต้  ่ากวา่ 0.50 แสดงวา่องคป์ระกอบนัน้ไมเ่หมาะสม ตอ้งปรบัปรุงใหม่ 

2. การประเมินความเหมาะสมรูปแบบ โดยใชพ้ิจารณาตรวจสอบความเหมาะของ
รูปแบบ เป็นรูปแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) มี 5 ระดบั 

ระยะท่ี 3 การศกึษาผลการใชรู้ปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบาย
เลริน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

1. การวิเคราะห์ระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล  โดยใช้การวัดผลแบบอิงเกณฑ ์
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน  ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรยีบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉลี่ย ก่อนและหลงัเรยีน โดยใช ้t-test dependent 

2. แบบประเมินตนเองเก่ียวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล  โดยใช้การวัดผลแบบ 
อิงเกณฑโ์ดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน ใชก้ารวิเคราะหห์าคา่เฉลี่ย หาสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การประเมินความพงึพอใจ เป็นรูปแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
ผลการวิเคราห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียน 

กลบัดา้น โดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ซึ่งเป็นการวิจยัและพฒันา (Research and Development) เครื่องมือในการวิจยัไดผ้่าน
การรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท า ในมนษุย ์มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 (SWUEC/E-289/2561) ไดจ้ดัแบ่งผลการน าเสนอ
เป็น 3 ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิร ์
นนิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  

ตอนท่ี 3 การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้ม
บายเลริน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

รายละเอียดของผลการวิจยัแตล่ะตอนมีดงันี ้

ตอนที ่1 การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนตน้ 

1.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนตน้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจทลั 9 
คน โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) แลว้จัดหมวดหมู่ พบว่า ผลการศึกษา
คณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 5 คณุลกัษณะ คือ  
1) ดา้นความปลอดภัยตนเองและระบบคอมพิวเตอร ์2) ดา้นการสื่อสารเพื่อท างานร่วมกันและ  
การสรา้งความสมัพนัธท่ี์เหมาะสม 3) ดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศ 4) ดา้นการรบัมือ
กบัการกลั่นแกลง้ ข่มขู่ และคกุคามออนไลน ์และ 5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีจรยิธรรม โดยมี
ตวัชีว้ดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ซึง่ผลการประเมินแสดงดงั
ตาราง 5 
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หาของความคดิเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (N=9) 

คุณลักษณะ ตัวชีวั้ด 

1. ความปลอดภยัต่อตนเองและระบบ

คอมพิวเตอร ์

1) รูแ้ละเขา้ใจการปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลและความเป็นสว่นตวั  

เพ่ือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการใชส้ื่อออนไลน ์เช่น การหลอกลวง 

ของผูไ้มห่วงัดีในสภาพแวดลอ้มออนไลน ์

2) จดัการขอ้มลูสว่นตวัเพ่ือรกัษาความปลอดภยัจากความเสี่ยง

ออนไลน ์เช่น การเรยีนรูว้ิธีการสรา้งรหสัผา่นท่ีรดักมุ รูจ้กัวิเคราะห์

นโยบายความปลอดภยัของผูใ้หบ้รกิารออนไลน ์

3) สามารถติดตัง้ระบบปอ้งกนัอปุกรณด์ิจิทลั เพ่ือปอ้งกนัมลัแวร์

และการสง่ตอ่มลัแวร ์

4) ตระหนกัถงึความเสี่ยงของการแสดงตวัตนท่ีไมเ่หมาะสม 

บนโลกดิจิทลั เช่น การโพสขอ้ความท่ีชีช้วนใหม้ิจฉาชีพรบัรู ้

ความเคลื่อนไหวสว่นตวัของตนเองตลอด 

2. การสื่อสารเพ่ือการท า  

งานรว่มกนัและการสรา้งความสมัพนัธ์

ท่ีเหมาะสม 

1) รูแ้ละเขา้ใจการติดต่อสื่อสารดว้ยเครื่องมือ และวิธีการต่างๆ  

ผ่านช่องทางสื่อสารท่ีเหมาะสม เช่น การสง่จดหมายอิเลก็ทรอนิกส ์

การสื่อสารผ่านตวัหนงัสือ โซเชียลมีเดีย วิดีโอคอนเฟอรเ์รนซ ์

2) ตระหนกัถงึการรูต้วัตนของผูท่ี้ก าลงัมีปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบ  

เพ่ือหลีกเลี่ยงการเผชิญกบัความเสี่ยงหรอืสถานการณท่ี์ท าใหเ้กิด

ปัญหา 

3) มีความเคารพแนวคิดเรื่องความคิดเห็นสว่นตวัและเสรภีาพ 

ในการสื่อสารในโลกดิจิทลั 

4) ตระหนกัถงึการสื่อสารอยา่งเคารพ เขา้ใจ  ยอมรบั และ ปรบัตวั 

ในสงัคมพหวุฒันธรรมอยา่งสรา้งสรรค ์(เชือ้ชาติ/ชาติพนัธุ ์ศาสนา/

ความเช่ือ ภาษา วิถีการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม 

ประเพณี จารีต) 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

คุณลักษณะ ตัวชีวั้ด 

3. การใชป้ระโยชนจ์าก ขอ้มลู

สารสนเทศ 

1) มีความรูด้า้นภาษาสญัลกัษณแ์ละขอ้ความทางเทคโนโลยีดิจิทลั 

2) การรูเ้ทา่ทนัเทคโนโลยีขัน้พืน้ฐาน (Basic IT Literacy) เขา้ถงึ

และคน้หาขอ้มลู จากเครื่องมือและแหลง่ขอ้มลูท่ีหลากหลาย 

3) รูเ้ทา่ทนัขอ้มลูสารสนเทศ (Information Literacy) คือ การระบุ

ประเดน็ การคน้หา การประเมินความน่าเช่ือถือ สรา้งสรรค ์จดัเก็บ 

และเรยีกใชข้อ้มลูสารสนเทศ ใหเ้กิดประสทิธิภาพ 

4. การรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ข่มขู่และ

คกุคามออนไลน ์

1) ตระหนกัถงึการพิมพข์อ้ความท่ีโพสเขา้ไปในระบบอินเทอรเ์น็ต

จะถกูบนัทกึแบบถาวรไมมี่วนัถกูลบอย่างแทจ้รงิ และในแตล่ะโพ

สเป็นการสรา้งรอ่งรอยดิจิทลัที่จะสามารถติดตามกลบัมาหาตนเอง

ไดเ้สมอ 

2) เรยีนรูว้า่การกระท าใดๆ ท่ีเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกท่ีสง่ผลกระทบ

ตอ่ผูอ่ื้น เช่น หลีกเลี่ยงการสง่ขอ้มลูท่ีมีเจตนาหมิ่นประมาทผูอ่ื้น

หรอืท่ีมีเจตนาใหส้งัคมเกิดความแตกแยกในสงัคม 

3) การรูจ้กัวิธีการรบัมือและไมมี่สว่นรว่มในสถานการณก์ารกลั่น

แกลง้บนโลกออนไลนอ์ยา่งชาญฉลาด 

5. การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีจรยิธรรม 1) เขา้ใจและเคารพสทิธ์ิการเป็นเจา้ของลขิสทิธ์ิ ทรพัยส์นิทาง

ปัญญาหรอืแนวคิดท่ีสรา้งขึน้โดยนิติบคุคล เช่น เพลง ดนตรี 

ภาพถ่าย ขอ้ความ และการออกแบบ เป็นตน้ 

2) เขา้ใจในกฎหมายดิจิทลัและการกระท าท่ีถือว่าผิดกฎหมาย

ดิจิทลั 

3) การใหเ้ครดิต (อา้งอิง) แหลง่ท่ีมาในฐานะผูใ้ชข้อ้มลูสารสนเทศ

อยา่งเป็นธรรมและถกูตอ้ง 

4) มีความซ่ือสตัยแ์ละมีศีลธรรมในการท าธุรกรรมทกุประเภทบน

โลกออนไลน ์

5) การรูจ้กัควบคมุตวัเองและสามารถแบง่เวลาในการใชง้าน

อปุกรณเ์ทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่สง่ผลเสียต่อสขุภาพ 
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ตอนที ่2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง
เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิรน์นิง  
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ได้รูปแบบ 
ดงัภาพประกอบท่ี 11 

 

ภาพประกอบ 11 รูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลริน์นิ่ง เพื่อสง่เสรมิ
ความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

รายละเอียดรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิรน์นิ่ ง  
เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน 

ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบการเรยีนการสอนฯ 
1) บทบาทผูเ้รยีนและผูส้อน (Learners' and Instructors' roles) 

1.1) บทบาทผูเ้รียน: ผูเ้รียนมีหน้าท่ีในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน  
ในชัน้เรียนและตอ้งมีความรบัผิดชอบในการศกึษาเนือ้หามาก่อนท่ีจะท ากิจกรรมการเรยีนรูใ้นชัน้
เรยีนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้ตอ้งรบัฟัง แสดงความเห็น และรว่มกนัตดัสินใจหาหนทาง 
ท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการแกไ้ขปัญหา ตอ้งเปิดใจกวา้ง ไม่มีอคติ พรอ้มท่ีจะเรียนรูค้วามคิดเห็นต่าง
ของผูอ่ื้น 
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1.2) บทบาทผูส้อน: ผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ัดเตรียมทรพัยากรการเรียนรูแ้ละ  
ผูอ้  านวยความสะดวกในการทากิจกรรมในชัน้เรยีน (Facilitator) ท าการเตรยีมและวางแผนเนือ้หา
การเรียนนอกชั้นเรียน สรา้งบรรยาการในการเรียนการสอนใหมี้ความน่าสนใจ คอยกระตุน้ให้
ผูเ้รียนมีส่วนรว่มในการท ากิจกรรมในและนอกชัน้เรียน ติดตาม และควบคมุการท ากิจกรรมของ
ผูเ้รียนให้เป็นไปตามรูปแบบ ทั้งนีผู้ส้อนควรเป็นผูมี้ใจเปิดกวา้ง มีความยุติธรรม ไม่มีอคติต่อ
ผูเ้รียนท่ีมีความคิดแตกต่างจากตน ยอมรบัความคิดเห็น และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออก  
ทางความคิดอย่างอิสระในขอบเขตของการเรียนการสอน โดยหลีกเลี่ยงการน าเสนอประเด็นท่ีมี
ความละเอียดอ่อน อนัจะสรา้งความขดัแยง้ใหก้บัผูเ้รยีนได ้ทัง้นีผู้ส้อนตอ้งมีความรูค้วามสามารถ
ในการใชง้านเครือ่งมือสนบัสนนุการเรยีนรูโ้มบาย สามารถแนะน า สาธิต และประยกุตใ์ชใ้นการท า
กิจกรรมการเรยีนการสอนตามรูปแบบได ้

2) สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning Environment) 
เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้หเ้อือ้ตอ่การท ากิจกรรมการเรยีนการสอน

ทัง้ทางดา้นโครงสรา้งทางเทคโนโลยี และการจดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู ้
ไดแ้ก่ การมีเครื่องมืออปุกรณส์นบัสนนุการเรยีนรู ้(Technology Support) การเตรยีมความพรอ้ม
ทางเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ท่ีผู้เรียนและผู้สอนสามารถใช้งานได้ทุกท่ี  ทุกเวลา  
สรา้งบรรยากาศในการเรียนท่ีเอือ้ต่อการท าความเข้าใจความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยผู้สอน  
ใหโ้อกาสผูเ้รียนแสดงออกถึงความเป็นตวัตน พูดคยุ น าเสนอ หรือศึกษาเรียนรูเ้ก่ียวกับประเด็น
ปัญหาทางการใช้อินเทอรเ์น็ตอ่ืนๆ ร่วมกัน รวมไปถึงการสรา้งบรรยากาศในชั้นเรียนให้มี  
ความสนกุสนาน น่าสนใจ มีการเสรมิแรงในระหวา่งท ากิจกรรมการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

3) เทคโนโลยีโมบายเลริน์นิง (Mobile Technology) 
เทคโนโลยีโมบายเลิรน์นิ่งส  าหรบัส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลัเป็นเครื่องใช้

และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แท็ปเล็ต (Tablet) สมาร์ททีวี  (Smart 
Television) ท่ีมีความสามารถในการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตและโซเชียลมีเดีย (Social Media) ไดจ้าก
ทุกท่ี อีกทั้งยังสามารถติดตั้งและปรบัปรุง (Upgrade) ระบบปฏิบัติการ หรือ OS (Operating 
System) เช่น ไอโอเอส (iOS) แอนดรอยน์ (Android) ไดอ้ย่างอิสระ อีกทั้งยังมีความสามารถ 
ในการติดตัง้ แอปพลิเคชนั (App) เพิ่มเติมลงในเครื่องไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชง้านและยงัมี
ความสามารถในการเช่ือมตอ่อินเทอรเ์น็ตไดท้ัง้ในรูปแบบของ ระบบเครอืข่ายไรส้ายแบบวายฟาย 
(WiFi) หรือระบบ 3G 4G ผ่านเครือข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนท่ี ซึ่งโดยภาพรวมหมายถึงสมารท์โฟน 
(Smart Phone) หรือ แท็ปเล็ต (Tablet) ทัง้นี ้เทคโนโลยีโมบายเลิรน์นิ่งส  าหรบัส่งเสริมความเป็น
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พลเมืองดิจิทลัยงัท าหนา้ท่ีเป็น ช่องทางในการสง่ผ่านเนือ้หาการเรยีนหรอืขอ้มูลตา่งๆ ไปยงัผูเ้รยีน
โดยใชคุ้ณสมบตัิพิเศษต่างๆ ของสื่อแต่ละประเภทในรูปแบบออนไลน ์(Online) เช่น สื่อโซเชียล
มีเดีย ไดแ้ก่ Blog, Wikis, Facebook, Twitter, Linkedln, Flicker สื่อแบบออฟไลน ์(Offline) เช่น 
คลิปวิดีโอ ไฟล ์เป็นตน้ 

4) การประเมินผล (Evaluation) 
ท าการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบาย  

เลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีไดป้ระยกุต์
มาจากโครงการวิจยัการวิจยัและพฒันาแบบวดัทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ดา้นการรูเ้ท่าทนัสื่อ ของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา และการพฒันามาตรวดัการรูเ้ท่าทันสื่อและสารสนเทศส าหรบันักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษา และแบบความพงึพอใจ ซึง่ประกอบดว้ย 

4.1) แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
4.2) แบบประเมินตนเองวดัระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
4.3) แบบวดัความพงึพอใจ 

ดา้นขัน้ตอนการจดักิจกรรมเรยีนการสอนตามรูปแบบฯ 
1) การศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรยีน (Out of Class Lectures) 

มีกระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ หลังจากท่ีไดท้  าการ
ปฐมนิเทศและอธิบายชีแ้จงขอ้ตกลงในการเรียนกับผูเ้รียนแลว้ใหผู้เ้รียนสมคัรเขา้ใชง้านระบบฯ 
เพื่อท าการศึกษาเนือ้หาและท ากิจกรรมการเรียนรูอ้อนไลนใ์นแต่ละสปัดาห ์ผูเ้รียนศึกษาเนือ้หา
ออนไลน์ (Online Learning Content) ท่ีผู้สอนท าการจัดเตรียมทรพัยากรการเรียนรูอ้อนไลน ์ 
ตามเนือ้หาและจดุประสงคก์ารเรยีนรูใ้นแตล่ะสปัดาห ์

2) การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารท ากิจกรรมในชัน้เรยีน (Warming up) 
การพูดคุยเพื่อสอบถามปัญหาในการใชง้านของผูเ้รียน การทบทวนประเด็น

เนือ้หาการเรยีนท่ีผูเ้รยีนไดท้ าการศกึษาและท ากิจกรรมนอกชัน้เรยีน และมีการท ากิจกรรมทบทวน
ความรูจ้ากการเรียนออนไลนมี์การใหร้างวลัเพื่อเป็นการเสริมแรงส าหรบัผูช้นะ หรือผูท่ี้รว่มตอบ
ค าถาม 

3) กิจกรรมสรา้งการรบัรู ้(Build Awareness) 
3.1) ผู้สอนน าเสนอคลิปวีดีโอหรือประเด็นทางโลกออนไลน์ท่ีสอดคลอ้งกับ

สภาพการณใ์นปัจจบุนั 
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3.2) เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนแต่ละคนไดเ้สนอความคิดเห็น หรอืน าเสนอความเป็น
ตวัตนในความคิดของตนเองไดอ้ยา่งอิสระ 

3.3) เรียนรูร้่วมกันในชั้นเรียน และผูส้อนสรุปประเด็นจากการพูดคุยสื่อสาร  
ในชัน้เรยีนเช่ือมโยงเขา้สูก่ารท ากิจกรรมในขัน้ตอ่ไป 

4) การส ารวจปัญหา (Exploring Problems) 
ผูเ้รยีนแบง่กลุม่กนัตามอธัยาศยั ท าการส ารวจปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ได ้จากนัน้

ท าการศกึษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสภาพของปัญหา ตลอดจนเหตแุละผลท่ีก่อใหเ้กิดปัญหา
เหลา่นัน้ 

5) ก าหนดปัญหา (Defining a Problem) 
ท าการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา คดัเลือกประเดน็ปัญหาท่ีมีความส าคญั

ท่ีสดุ ระบแุละน าเสนอเหตแุละผลในการเลือกปัญหาเหลา่นัน้ 
6) การระดมความคดิ (Brainstorming Ideas) 

6.1) รว่มกนัหาขอ้มลูตา่ง ๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาในมมุมองท่ีหลากหลาย 
6.2) รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ วิเคราะห ์สงัเคราะห ์
6.3) รว่มกนัแสดงความคดิเห็น และคดัเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสดุ 

7) การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา (Presenting Solution) 
7.1) น าผลท่ีได้จากการระดมความคิด มาออกแบบการน าเสนอให้มีความ

น่าสนใจ  
7.2) สมาชิกในชัน้เรียนสามารถรว่มกันซกัถาม แสดงความคิดเห็น และมีส่วน

รว่มในการประเมินผลการน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา 
7.3) ผูส้อนใหค้  าแนะน า เสนอแนะ และสรุปผลจากการน าเสนอวิธีการแกไ้ข

ปัญหาของผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่ 
2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้น 

โดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาตอนตน้  
มีคา่เฉลี่ยระดบัความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 6 คะแนนประเมินเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบาย
เลริน์นิง เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ รายคน 

การประเมนิความเหมาะสม 
คะแนนความเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี �̅� S.D. 

ระดบัความ
เหมาะสม 

1 2 3 4 5 
1. บทบาทผูเ้รยีนและผูส้อน 4 5 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

2. สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ 4 5 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

3. เทคโนโลยีโมบายเลริน์นิง 5 3 4 4 5 4.20 0.84 มาก 

4. การประเมนิผล 4 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 

5. ภาพรวมกระบวนการจดักิจกรรม 4 5 4 4 4 4.20 0.84 มาก 

คา่เฉลี่ย 4.32 0.54 มาก 

 
จากตาราง 6 เห็นไดว้่าคา่ฉลี่ยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีนการสอน

หอ้งเรียนกลับดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียน  
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยรวมอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ โดยอยูใ่นระดบัเหมาะสมมากท่ีสดุ  
3 รายการ และอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 2 รายการ โดยผลการประเมินคณุภาพภาพองคป์ระกอบ
รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ โดยรวมคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนฯ  

อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.32, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีดา้นท่ีอยู่ในระดบั

มากทุกดา้น คือ บทบาทผูเ้รียนและผูส้อน (�̅� = 4.40, S.D. = 0.55) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้ 

(�̅� = 4.40, S.D. = 0.55 การประเมินผล (�̅� = 4.40, S.D. = 0.55) เทคโนโลยีโมบายเลิรน์นิง  

(�̅� = 4.20, S.D. = 0.84) และภาพรวมกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (�̅� = 4.20,  
S.D. = 0.84) ตามล าดบั จากผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนฯ สรุปไดว้่า 
รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ผ่านการรบัรองและมีคณุภาพในระดบัมาก อีกทัง้
ผลการประเมินคณุภาพภาพกระบวนการของรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้ม
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บายเลริน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ ดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 7 คะแนนประเมินเหมาะสมกระบวนการจดักิจกรรมของรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีน
กลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพ่ือสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ รายคน 

การประเมนิความเหมาะสม 
คะแนนความเห็น
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี �̅� SD 

ระดบัความ
เหมาะสม 

1 2 3 4 5 
1. การศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรยีน 5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
2. การเตรยีมความพรอ้มเขา้สู ่
การท ากิจกรรมในชัน้เรยีน 

5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

3. กิจกรรมสรา้งการรบัรู ้ 4 4 5 4 4 4.20 0.45 มาก 
4. การส ารวจปัญหา 5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 
5. ก าหนดปัญหา 5 4 4 5 4 4.40 0.55 มาก 
6. การระดมความคิด 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
7. การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา 5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

คา่เฉลี่ย 4.54 0.51 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 7 เห็นไดว้่าค่าฉลี่ยการประเมินความเหมาะสมกระบวนการจดักิจกรรมของ

รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้  มีค่าเฉลี่ยระดบัความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญ
จ านวน 7 คน โดยรวมคณุภาพกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนฯ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

(�̅� = 4.54, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายกระบวนการ พบว่า มีกระบวนการท่ีอยู่ในระดบั

มากท่ีสุด 3 กระบวนการ คือ การศึกษาเนือ้หานอกชัน้เรียน (�̅� = 5.00, S.D. = 0.00) การระดม

ความคดิ (�̅� = 4.80, S.D. = 0.45) และ การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา (�̅� = 4.80, S.D. = 0.45) 

รองลงมา คือ การเตรียมความพรอ้มเขา้สู่การท ากิจกรรมในชั้นเรียน (�̅� = 4.40, S.D. = 0.55) 
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การก าหนดปัญหา (�̅� = 4.40, S.D. = 0.55) การสรา้งการรบัรู ้(�̅� = 4.20, S.D. = 0.45) และ การ

ส ารวจปัญหา (�̅� = 4.20, S.D. = 0.45) อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั  
2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของของหลักสูตรรูปแบบการเรียนการสอน

หอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนตน้ และผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรูท้ัง้ 12 แผน มี
คา่เฉลี่ยระดบัความเหมาะสมจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยมีดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 
0.60.1.00 ซึง่มีความเหมาะสมทกุรายการ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 8 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรยีนรู ้(N=5) 

รายการประเมนิ IOC ความหมาย 
แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 1 Strategic Searching (Out Class) 0.83 เหมาะสม 
แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 2 Sites I Like (In class) 0.80 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 3 Staying Safe Online (Out Class) 0.80 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 4 Private Personal Information (In Class) 0.77 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 5 Strong Passwords (Out Class) 0.83 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 6 Ethical use of (In Class) 0.87 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 7 Law of Computer (Out Class) 0.83 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 8 Fake News (In Class) 0.87 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 9 Creative Common (Out Class) 0.90 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 10 What’s Cyberbullying (In Class) 0.87 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 11 Digital Communication (Out Class) 0.80 เหมาะสม 

แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 12 Online social practice (In Class) 0.87 เหมาะสม 

 
จากตาราง 8 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู ้มีระดับ 

ความเหมาะสม โดยมีดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ซึ่งมีความเหมาะสมทกุรายการ  
(รายละเอียดในภาคผนวก ค(ค)) 
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ตอนที ่3 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง 
เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

3.1 ผลประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
รูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็น

พลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้  ไดด้  าเนินการจัดการเรียนรูต้ามรูปแบบ  
ในระดบัหน่วยการเรียนรู ้กบักลุ่มตวัอย่าง 30 คน และใชเ้วลาประมาณ 6 สปัดาห ์หรือประมาณ  
6 คาบเรียน เพื่อทดสอบการด าเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียน  
กลับด้านโดยใช้โมบายเลิร ์นนิ ง เพื่ อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิ จิทัล  ส าหรับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยท าการปฐมนิเทศนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีจะเรยีนดว้ยรูปแบบการเรยีน
การสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบั
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  โดยชีแ้จงท าความเขา้ใจและแนะน าการเขา้เรียนในบทเรียน  
การท ากิจกรรมนอกห้องเรียนและในห้องเรียน และการใช้เครื่องมือโมบายเลิรน์นิงและให ้
กลุ่มทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นกลุ่มทดลองเริ่มศึกษาเนื ้อหาจากคลิปวิดีโอ 
การส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลันอกหอ้งเรียน โดยก าหนดใหเ้ขา้เรียนนอกหอ้งเรยีนก่อนเขา้
เรียนในชัน้เรยีนก่อนทกุครัง้ท่ีจะมีการเรยีนในหอ้งเรยีน เม่ือกลุ่มทดลองเรยีนและท ากิจกรรมครบ
ทุกเนือ้หาแลว้ ให้ผูเ้รียนท าแบบประเมินระดับความเป็นพลเมือง ผลการวิเคราะห์ดังแสดงใน
ตาราง 9 

ตาราง 9 เปรยีบเทียบผลประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลัของผูเ้รยีนท่ีผา่นการเรยีนจาก
รูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลริน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (N=30) 

รายการประเมนิ คะแนนเตม็ �̅� S.D. t Sig. 
ก่อนเรยีน 80 36.37 3.96 36.02 .000** 
หลงัเรยีน 80 65.53 3.16   

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตาราง 9 ผลประเมินระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัของผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนจาก

รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของกลุม่ตวัอย่างหลงัเรียน (�̅� = 65.53, SD = 3.16) สงูกว่าคะแนนเฉลี่ย
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ก่อนเรียน (�̅� = 36.37, SD = 3.96) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ดงัแสดงในภาคผนวก 
ค(จ)) 

 
3.2 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

ผลการประเมินตนเองวัดระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล  คือ คะแนนท่ีได้จาก 
แบบประเมินตนเองวดัระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั (รายละเอียดในภาคผนวก ค (ฉ)) 

ตาราง 10 ผลการประเมนิตนเองวดัระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั (N=30) 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ระดบั 

ดา้นความปลอดภยัตนเองและระบบคอมพิวเตอร ์ 4.61 0.36 มากท่ีสดุ 

ดา้นการสื่อสารเพ่ือท างานรว่มกนัและการสรา้งความสมัพนัธ ์

ท่ีเหมาะสม 

4.31 0.39 มาก 

ดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศ 4.48 0.63 มาก 

ดา้นการรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ข่มขู ่และคกุคามออนไลน ์ 4.56 0.64 มากท่ีสดุ 

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีจรยิธรรม 3.97 0.64 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.39 0.26 มาก 

 
จากตาราง 10 ผลการประเมินตนเองวดัระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัของผูเ้รยีนท่ีผ่าน

การเรียนจากรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า โดยภาพรวมผูเ้รียนมีคะแนน

เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.39, S.D. = 0.26) ดา้นความปลอดภยัตนเองและระบบคอมพิวเตอร  ์

อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅�= 4.61, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ดา้นการรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ข่มขู ่

และคกุคามออนไลน ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ (�̅� = 4.56, S.D. = 0.64) ตามล าดบั 
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3. ผลการประเมินความพงึพอใจ 
ผลการประเมินความพงึพอใจ คือ คะแนนท่ีไดจ้ากแบบประเมินตนเองวดัระดบัความ

พงึพอใจตอ่การเรยีน แสดงผลในตาราง 11 มีรายละเอียด ดงันี ้

ตาราง 11 ผลการประเมนิความพงึพอใจ (N=30) 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ระดบั 
1. ความพงึพอใจดา้นกิจกรรมในบทเรยีนออนไลน ์(นอกหอ้งเรยีน) 4.65 0.13 มากท่ีสดุ 
   1.1 Strategic Searching 4.80 0.55 มากท่ีสดุ 
   1.2 Staying Safe Online 4.67 0.55 มากท่ีสดุ 
   1.3 Strong Passwords 4.63 0.56 มากท่ีสดุ 
   1.4 Law of Computer 4.50 0.68 มากท่ีสดุ 
   1.5 Creative Common 4.47 0.82 มาก 
   1.6 Digital Communication 4.83 0.46 มากท่ีสดุ 
2. ความพงึพอใจดา้นกิจกรรมในบทเรยีน (ในหอ้งเรยีน) 4.37 0.27 มาก 
   2.1 Sites I Like 4.33 0.80 มาก 
   2.2 Private and Personal Information 4.17 0.87 มาก 
   2.3 Ethical use of 4.27 0.87 มาก 
   2.4 Fake News In 4.23 1.01 มาก 
   2.5 What’s Cyberbullying 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 
   2.6 Online social practice 4.43 0.82 มาก 
3. ความพงึพอใจดา้นการออกแบบและการน าเสนอบทเรยีน 
    โมบายดเ์ลริน์นิง 

4.46 0.16 มาก 

   3.1 การจดัวางองคป์ระกอบของหนา้จอมีความสวยงาม 4.57 0.57 มากท่ีสดุ 
   3.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอแตล่ะคลิปวิดีโอมีเหมาะสม 4.37 0.81 มาก 
   3.3 ค าชีแ้จง ค าสั่งตา่งๆ ในบทเรยีนชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.27 0.69 มาก 
   3.4 การแสดงคะแนนปอ้นกลบัทนัทีท่ีผูเ้รยีนท าแบบฝึกหดั 4.67 0.71 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 11 (ตอ่) 

รายการประเมนิ �̅� S.D. ระดบั 
4. ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรยีน (ในหอ้งเรยีน) 4.44 0.29 มาก 
4.1 การเรยีน ท าใหเ้กิดความรูส้กึสนกุสนานเพลิดเพลนิ 
      อยากเรยีนรูม้ากขึน้ 

4.47 0.73 มาก 

4.2 การเรยีน ท าใหผู้เ้รยีนรบัรูค้วามเป็นพลเมืองดจิิทลัของตนเอง 4.33 0.84 มาก 
4.3 ผูเ้รยีนมีความรูส้กึไดร้บัประโยชนจ์ากการเรยีนบทเรยีน 
      ออนไลน ์

4.13 0.97 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.22 มาก 

 
จากตาราง 11 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รยีนท่ีผ่านการเรียนจากรูปแบบการ

เรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลริน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบั

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ พบว่า โดยรวมผูเ้รยีนมีความพึงพอใจระดบัมาก (�̅�= 4.48, S.D. 
= 0.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความพึงพอใจดา้นกิจกรรมในบทเรียนออนไลน ์

(นอกหอ้งเรียน) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅� = 4.65, S.D.= 0.13) รองลงมาคือ ดา้นความพึงพอใจ

ดา้นการออกแบบและการน าเสนอบทเรียนโมบายดเ์ลิรน์นิง  อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.46, S.D.= 

0.16) ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรียน (ในหอ้งเรียน) อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.44, S.D.= 0.29) 

และดา้นความพึงพอใจดา้นกิจกรรมในบทเรียน (ในหอ้งเรียน)อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.37, S.D.= 
0.27) ตามล าดบั 
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บทที ่5 
อภปิรายผลการวิจัย 

 

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิร ์นนิง  
เพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ในครัง้นีเ้ป็นการวิจยั
และพฒันา (Research and Development) โดยมีขัน้ตอนด าเนินการ ดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน้ 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิรน์นิง  

เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบาย 

เลริน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กระบวนการวิจยัในครัง้นี ้มี 3 ขัน้ตอนคือ 

1. การศึกษาคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น ผู้วิจัยสัมภาษณ์เก่ียวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จากผู้เช่ียวชาญ  หลังจากนั้น  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมสัมภาษณ์เก่ียวกับ
คุณลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้เพื่อน าไปวิเคราะห์  
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ ประกอบดว้ย 5 ดา้น คือ ดา้นความปลอดภัยตนเองและระบบคอมพิวเตอร์ ดา้นการ
สื่อสารเพื่อท างานรว่มกนัและการสรา้งความสมัพนัธท่ี์เหมาะสม  ดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลู
สารสนเทศ ดา้นการรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ข่มขู่ และคกุคามออนไลน ์และ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
อยา่งมีจรยิธรรม  

2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบาย เลิรน์นิง 
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  น าร่างรูปแบบ 
การเรียนการสอนห้องเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ท่ีไดอ้อกแบบไปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา 
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พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของความสมัพนัธใ์นแตล่ะองคป์ระกอบของรูปแบบ โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective Congruence: IOC) จากนั้นผู้วิจัยด าเนินการแก้ไข
ตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดเ่สนอแนะ แลว้จึงน ารูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบาย
เลิรน์นิงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา ประเมินความเหมาะสม รูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีน
กลับด้านโดยใช้โมบาย เลิร ์นนิ ง  เพื่ อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิ จิทัล  ส าหรับนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีพฒันาขึน้ ผลการประเมินอยูใ่นระดบัเหมาะสม  

3. การศึกษาผลการใชรู้ปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิร ์
นนิงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  ด าเนินการจัด 
การเรยีนรูต้ามรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อสง่เสรมิความ
เป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ในระดบัหน่วยการเรียนรู ้และใชเ้วลา
ประมาณ 6 สัปดาห์ หรือประมาณ 6 คาบเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน  
30 คน เพื่อทดสอบการด าเนินการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้น
โดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
ใชก้ารวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งคา่เฉลี่ยโดยใช ้t-test dependent 

สรุปผลการวจิัย 
ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน้ 
คุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิ จิทัล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

5 คณุลกัษณะ คือ 
1. ดา้นความปลอดภัยตนเองและระบบคอมพิวเตอร ์มีคุณลักษณะประกอบดว้ย  

รูแ้ละเขา้ใจการปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลและความเป็นสว่นตวั เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการใช้
สื่อออนไลน์ เช่น การหลอกลวงของผูไ้ม่หวังดีในสภาพแวดลอ้มออนไลน์ จัดการขอ้มูลส่วนตัว 
เพื่อรกัษาความปลอดภยัจากความเสี่ยงออนไลน์ สามารถติดตัง้ระบบปอ้งกนัอปุกรณด์ิจิทลั และ
ตระหนกัถึงความเสี่ยงของการแสดงตวัตนท่ีไม่เหมาะสมบนโลกดจิิทลั 

2. ด้านการสื่อสารเพื่อท างานร่วมกันและการสรา้งความสัมพันธ์ท่ี เหมาะสม  
มีคุณลักษณะประกอบดว้ย รูแ้ละเขา้ใจการติดต่อสื่อสารดว้ยเครื่องมือ และวิธีการต่างๆ ผ่าน
ช่องทางสื่อสารท่ีเหมาะสม ตระหนกัถึงการรูต้วัตนของผูท่ี้ก าลงัมีปฏิสมัพนัธโ์ตต้อบ มีความเคารพ
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แนวคิดเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารในโลกดิจิทัล  และ ตระหนักถึง 
การสื่อสารอย่างเคารพ เขา้ใจ ยอมรบั และ ปรบัตวัในสงัคมพหวุฒันธรรมอยา่งสรา้งสรรค ์

3 ดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลสารสนเทศ มีคุณลกัษณะประกอบดว้ย มีความรู ้
ดา้นภาษาสญัลกัษณแ์ละขอ้ความทางเทคโนโลยีดิจิทลั การรูเ้ท่าทนัเทคโนโลยีขัน้พืน้ฐาน (Basic 
IT Literacy) เขา้ถึงและคน้หาขอ้มูล จากเครื่องมือและแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลาย และรูเ้ท่าทัน
ขอ้มลูสารสนเทศ (Information Literacy) 

4. ด้านการรับมือกับการกลั่นแกล้ง ข่มขู่  และคุกคามออนไลน์ มีคุณลักษณะ
ประกอบดว้ย ตระหนกัถึงการพิมพข์อ้ความท่ีโพสเขา้ไปในระบบอินเทอรเ์น็ตจะถกูบนัทกึแบบถาวร
ไม่มีวนัถกูลบอย่างแทจ้รงิ เรยีนรูว้่าการกระท าใดๆ ท่ีเป็นเชิงลบหรอืเชิงบวกท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผูอ่ื้น 
และ การรูจ้ักวิธีการรบัมือและไม่มีส่วนร่วมในสถานการณ์การกลั่นแกลง้บนโลกออนไลนอ์ย่าง  
ชาญฉลาด 

5. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม มีคุณลักษณะประกอบดว้ย เขา้ใจและ
เคารพสิทธ์ิการเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ทรพัยส์ินทางปัญญาหรอืแนวคิดท่ีสรา้งขึน้โดยนิติบคุคล เขา้ใจ 
ในกฎหมายดิจิทัลและการกระท าท่ีถือว่าผิดกฎหมายดิจิทัล  การใหเ้ครดิต (อา้งอิง) แหล่งท่ีมา 
ในฐานะผูใ้ชข้อ้มลูสารสนเทศอย่างเป็นธรรมและถกูตอ้ง มีความซื่อสตัยแ์ละมีศีลธรรมในการท า
ธุรกรรมทกุประเภทบนโลกออนไลน ์และ การรูจ้กัควบคมุตวัเองและสามารถแบง่เวลาในการใชง้าน
อปุกรณเ์ทคโนโลยีดิจิทลัไดอ้ยา่งเหมาะสม ไมส่ง่ผลเสียตอ่สขุภาพ 
 

ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง
เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความ
เป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า ดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ
การเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1) บทบาทผูเ้รียนและผูส้อน (Learners' and 
Instructors' roles) 2) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้(Learning Environment) 3) เทคโนโลยีโมบาย
เลิรน์นิง (Mobile Technology) และ 4) การประเมินผล (Evaluation) โดยมีขั้นตอนการจัด
กิจกรรมเรียนการสอน 7 ขัน้ตอน คือ 1) การศึกษาเนือ้หานอกชัน้เรียน (Out of Class Lectures)  
2) การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารท ากิจกรรมในชัน้เรยีน (Warming up) 3) กิจกรรมสรา้งการรบัรู ้
(Build Awareness) 4) การส ารวจปัญหา (Exploring Problems) 5) ก าหนดปัญหา (Defining a 
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Problem) 6) การระดมความคิด (Brainstorming Ideas) และ 7) การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา 
(Presenting Solution) 

2. การประเมินคณุภาพภาพองคป์ระกอบรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้น
โดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

พบว่า โดยรวมคณุภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนฯ อยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.32, S.D. = 0.54) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากทุกดา้น คือ บทบาทผูเ้รียนและผูส้อน  

(�̅� = 4.40, S.D. = 0.55) สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้(�̅� = 4.40, S.D. = 0.55 การประเมินผล  

(�̅� = 4.40, S.D. = 0.55) เทคโนโลยีโมบายเลิร ์นนิง (�̅� = 4.20, S.D. = 0.84) และภาพรวม

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (�̅� = 4.20, S.D. = 0.84) ตามล าดับ จากผลการ
ประเมินคณุภาพของรูปแบบการเรยีนการสอนฯ สรุปไดว้่า รูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบั
ดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ ผา่นการรบัรองและมีคณุภาพในระดบัมาก 

3. การประเมินคุณภาพภาพกระบวนการของรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียน  
กลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลริน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ พบว่า โดยรวมคณุภาพกระบวนการของรูปแบบการเรยีนการสอนฯ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

(�̅� = 4.54, S.D. = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายกระบวนการ พบว่า มีกระบวนการท่ีอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด 3 กระบวนการ คือ การศึกษาเนือ้หานอกชัน้เรียน (�̅� = 5.00, S.D. = 0.00) การระดม

ความคิด (�̅� = 4.80, S.D. = 0.45) และ การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา (�̅� = 4.80, S.D. = 0.45) 

รองลงมา คือ การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารท ากิจกรรมในชัน้เรยีน (�̅� = 4.40, S.D. = 0.55) การ

ก าหนดปัญหา (�̅� = 4.40, S.D. = 0.55) การสรา้งการรบัรู  ้(�̅� = 4.20, S.D. = 0.45) และ การ

ส ารวจปัญหา (�̅� = 4.20, S.D. = 0.45) อยู่ในระดบัมาก จากผลการประเมินคณุภาพกระบวนการ
ของรูปแบบการเรยีนการสอนฯ สรุปไดว้่า กระบวนการของรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบั
ดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ ผา่นการรบัรองและมีคณุภาพในระดบัมากท่ีสดุ 

 
ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง 

เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ีผ่านการเรียนจากรูปแบบการเรียนการสอน

หอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้
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มัธยมศึกษาตอนตน้ ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ 

กลุ่มตัวอย่างหลังเรียน (�̅� = 65.53, S.D. = 3.16) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน (�̅� = 36.37, 
S.D. = 3.96) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

2. ผลการประเมินตนเองวดัระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลัของผูเ้รยีนท่ีผา่นการเรยีนจาก
รูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมือง

ดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ พบว่า ผูเ้รียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 
4.39, S.D. = 0.26) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความปลอดภัยตนเองและระบบ

คอมพิวเตอร ์อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅�= 4.61, S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ดา้นการรบัมือกับการ

กลั่นแกลง้ ข่มขู่ และคกุคามออนไลน์ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (�̅� = 4.56, S.D. = 0.64) ดา้นการใช้

ประโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศ อยูใ่นระดบัดี (�̅� = 4.48, S.D. = 0.63) ดา้นการสื่อสารเพ่ือท างาน

รว่มกันและการสรา้งความสมัพนัธท่ี์เหมาะสม อยู่ในระดบัดี (�̅� = 4.31, S.D. = 0.39) และดา้น

การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีจรยิธรรม อยูใ่นระดบัดี (�̅� = 3.97, S.D. = 0.64) ตามล าดบั 
3. ผลการประเมินความพงึพอใจของผูเ้รยีนท่ีผา่นการเรยีนจากรูปแบบการเรยีนการสอน

หอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้

มัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจระดับมาก (�̅�= 4.48, S.D = 0.22) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบทบาทผูเ้รียนและผูส้อน  อยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.65, 

S.D.= 0.13) รองลงมาคือ ดา้นเทคโนโลยีโมบายเลิรน์นิง อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.46, S.D.= 0.16) 

ดา้นการประเมินผล อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.44, S.D.= 0.29) และดา้นสภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้

อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.37, S.D.= 0.27) ตามล าดบั 

อภปิรายผลการวิจัย 
การวิจยัในครัง้นีมี้ประเด็นอภิปราย ดงันี ้

1. ผลการศกึษาคณุลกัษณะความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนตน้ ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ในระยะแรกของการวิจัยไดมี้การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
หลกัสตูรและการจดักิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั การวดัและประเมินผล
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้จากหลายแหล่งข้อมูลจน ได ้
ขอ้คน้พบเก่ียวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ คือ นักเรียน  
เป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ ใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเหมาะสม  
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โดยความสามารถของพลเมืองดิจิทลันัน้จะตอ้งมีความสามารถในการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การส่งรบัสารอย่างมีมารยาท การเขา้ใจและเคารพต่อกฎระเบียบและกฎหมาย การใชเ้ทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม และการใช้อย่างปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคลอ้งกับ Mike Ribble 
(2011), Donna Young (2015) ท่ีระบุว่า การใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีความรบัผิดชอบ 
เพื่อการด าเนินกิจกรรมการท างานร่วมกันกับผูอ่ื้นเพื่อการสรา้งสรรคส์งัคม โดยนักเรียนเป็นผูใ้ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ โดยมีความสามารถในการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งรบัสารอย่างมีมารยาท การเขา้ใจและเคารพต่อกฎระเบียบและ
กฎหมาย การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม และการสง่เสรมิความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี เป็น
ตน้ และยงัสอดคลอ้งกับ ท่ีระบุว่า UNESCO (2016) ท่ีระบุว่า พลเมืองดิจิทัล คือ ผูใ้ชเ้ครื่องมือ
ดิจิทลัท่ีสามารถเขา้ถึง คน้หา และสรา้งขอ้มลูไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนรว่มกบัผูใ้ชร้ายอ่ืน มี
ลกัษณะท่ีใชง้านอย่างมีจริยธรรมและน าทางสู่สภาพแวดลอ้มออนไลนท่ี์ปลอดภัยและมีความ
รบัผิดชอบในขณะเดียวกนัก็ควรตระหนกัเก่ียวกบัการใชส้ิทธิของตวัเองไม่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่ผูอ่ื้น 
ทัง้นีข้อ้คน้พบท่ีส าคญัอนัไดจ้ากการเก็บขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการสง่เสรมิความ
เป็นพลเมืองดิจทัลในประเทศไทยอีกประการหนึ่ง คือ การก าหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีคุณลักษณะประจ าตัวท่ีแสดงออกให้เห็นว่าเป็นผู้มีความเป็นพลเมืองดิ จิทัล  
ซึ่งประกอบดว้ยคุณลักษณะ 5 ดา้น คือ 1) ดา้นความปลอดภัยตนเองและระบบคอมพิวเตอร ์ 
2) ด้านการสื่อสารเพื่อท างานร่วมกันและการสรา้งความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสม 3) ด้านการใช้
ประโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศ 4) ดา้นการรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ขม่ขู่ และคกุคามออนไลน ์และ 
5) ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีจรยิธรรม ซึง่สอดคลอ้งกบั (ISTE, 2016) ท่ีระบวุา่ นกัเรยีนจะตอ้งมี
คณุลกัษณะสามารถจดัการการแสดงความคิดเห็น การโพสตรู์ปภาพบนสื่อสงัคมออนไลนอ์ย่าง
สรา้งสรรคแ์ละตระหนักถึงความคงอยู่เก่ียวกับการกระท าในโลกดิจิทัล ความคงทนของเนือ้หา
ดิจิทัลจะคงอยู่อย่างถาวร นักเรียนใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลไปในทางบวก ปลอดภัย นักเรียนเขา้ใจ 
เคารพสิทธ์ิการเป็นเจา้ของขอ้มูลในการใชแ้ละแบ่งปันทรพัยส์ินทางปัญญาหรือการเขา้ใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ และนักเรียนสามารถจัดการขอ้มูลส่วนบุคคลเพื่อรกัษาความเป็น
ส่วนตัวและความปลอดภัย ขอ้คน้พบในขา้งตน้ทีกล่าวมาทั้งหมดนั้นจึงน ามาสู่ขอ้มูลพืน้ฐาน 
การสรา้งรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ส าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้  อย่างไรก็ตามจากการศึกษาคณุลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ แตอ่ย่างไรก็ตามมีนกัวิชาการของ
ต่างประเทศไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะดา้นการพานิชดิจิทัล และความปลอดภยัดา้นการเงินดิจิทัล
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(Digital Commerce) ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญไม่ไดก้ล่าวถึงในประเด็นดงักล่าว อาจเน่ืองมาจากบรบิทของ
ประเทศไทย และนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ ยงัไม่เหมาะกับการใชบ้ตัรเครดิต การท า
ธุรกรรมหรอืการเงินออนไลน ์การซือ้ขายสินคา้ผ่านเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต และการใชเ้งินสกลุดิจิทลั
ท่ีแพรห่ลายเหมือนกบัต่างประเทศ แต่ในปัจจุบนันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ไดมี้การใช้
กนัอยา่งแพรห่ลาย 

2. ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้  ทุกกระบวนการ
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับคุณภาพ โดยมีความเห็นว่าภาพรวมมีระดับความเหมาะสม 

ในระดับมาก (�̅� = 4.32, S.D. = 0.65) เน่ืองจากรูปแบบฯ ไดพ้ัฒนาขึน้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ 
การสงัเคราะห ์หลกัการ แนวคิด เทคนิคการสอนตา่งๆ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณะความเป็น
พลเมืองดิจิทัล การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านโมบายเลิรน์นิง การจัดกิจกรรม 
ทัง้ในหอ้งเรยีน และนอกหอ้งเรียน และการประเมินผล โดยรูปแบบฯ มีกระบวนการท่ีผูส้อนกระท า 
เช่น การจดัประสบการณ ์การสรา้งสภาพแวดลอ้มทางการเรยีน หรอืการจดักิจกรรม ท่ีท าใหผู้เ้รยีน
เกิดความรู ้ความเขา้ใจไดต้ามวตัถปุระสงค ์ซึง่ขัน้ตอนครอบคลมุการด าเนินงานตัง้แต ่การวางแผน
การจัดการเรียนรู ้การจัดการเรียนรู ้การวดัผลการจัดการเรียนรู ้ไปจนถึงการประเมินผลการจัด  
การเรียนรู ้สอดคลอ้งกบั ชนาธิป พรกุล ( 2551) ท่ีกล่าวไวว้่ารูปแบบการเรียนการสอนควรมีแบบ
แผนการด าเนินการสอนท่ีจดัเป็นระบบ สอดคลอ้งกับหลกัการเรียนรู  ้มีการพิสจูนห์รือทดสอบว่า 
มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามจุดมุ่งหมายเฉพาะ และยงัสอดคลอ้งกบั 
Gunter, M. R., Estes, T. H., and Schwab, J. H. (1990) ท่ีกลา่ววา่รูปแบบการเรยีนการสอนเป็น
กระบวนการท่ีจดัขึน้ทีละขัน้ตอน น าไปสูผ่ลการเรยีนรูท่ี้เฉพาะเจาะจง และรูปแบบการจดัการเรยีน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพควรอนุญาตให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูอ้ย่าง
กระตือรือรน้และผ่านทุกขั้นตอนการเรียนรู ้ โดยบทบาทผู้เรียนมีหน้าท่ีในการด าเนินกิจกรรม 
การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนและตอ้งมีความรบัผิดชอบในการศกึษาเนือ้หามาก่อนท่ีจะท ากิจกรรม
การเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน และบทบาทผูส้อนท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัเตรยีมทรพัยากรการเรยีนรูแ้ละผูอ้  านวย
ความสะดวกในการท ากิจกรรมในชัน้เรียนท าการเตรยีมและวางแผนเนือ้หาการเรียนนอกชัน้เรยีน 
สรา้งบรรยาการในการเรียนการสอนใหมี้ความน่าสนใจ คอยกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนรว่มในการท า
กิจกรรมในและนอกชัน้เรยีน สอดคลอ้งกบั Mcmahon, W. (2012) ไดใ้หค้วามหมายหอ้งเรยีนกลบั
ดา้นไวว้่า หอ้งเรียนกลบัดา้น (Flipped Classroom) เป็นรูปแบบการสอนโดยผูเ้รียนจะไดเ้รียนรู ้
จากการบา้นท่ีไดร้บัผ่านการเรียนรูด้ว้ยตนเองจากสื่อวิดีโอนอกหอ้งเรียนหรือจากท่ีบา้น ส่วนการ
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เรียนในหอ้งปกตินั้นจะเป็นการเรียนแบบสืบคน้หาความรูท่ี้ไดร้บัร่วมกันกับเพื่อนร่วมชั้น โดย มี
ผู้สอนเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือชีแ้นะ โดยขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 
การศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรยีน การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารท ากิจกรรมในชัน้เรยีน กิจกรรมสรา้ง
การรบัรู ้การส ารวจปัญหา ก าหนดปัญหา การระดมความคิด และการน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา 
ซึ่งเป็นแนวคิดวิธีการเรียนการสอนแบบหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยการเรียนจะประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อเอือ้ใหก้ารบรรยายท่ีบนัทึกไวใ้นรูปแบบวิดีโอในลกัษณะต่างๆ  เพื่อน ากลบัไปศึกษา 
ท่ีบา้นและผูเ้รียนสามารถเรยีนรูผ้่านกิจกรรมและการท างานของกลุ่มในช่วงเวลาท่ีอยู่ในหอ้งเรียน
โดยมีผูส้อนก ากับดูแลและการใหค้  าแนะน า ซึ่งองคป์ระกอบทั้งสองดา้นดังกล่าวมีอิทธิพลต่อ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรูผ้่านการเพิ่มความยืดหยุ่นในการสอนของผูส้อนในหอ้งเรียนเพิ่มเติม
นอกเหนือจากแหล่งขอ้มลูท่ีเรียนรูม้าจากท่ีบา้นซึ่งการจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรูใ้นลกัษณะนี้  
จะสนบัสนุนและส่งเสรมิใหผู้เ้รียนมีความรบัผิดชอบการเรียนรูข้องตนเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบั ทิศนา 
แขมมณี (2552) ท่ีไดร้ะบุว่า รูปแบบการจดัการเรียนการสอนตอ้งถกูจดัขึน้อย่างมีระบบระเบียบ  
มีแบบแผนตามหลกัปรชัญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเช่ือต่างๆ โดยอาศยัวิธีสอน และ
เทคนิคการสอนต่าง ๆ เขา้มาช่วยใหส้ภาพการเรียนการสอนนัน้เป็นไปตามหลกัการท่ียึดถือ อีกทัง้
ยงัสอดคลอ้งกบั Bake Baker, J.W. and M.W. Mentch (2000) กล่าวถึงประเภทของรูปแบบของ
การพลิกกลบัโดยการสบัเปลี่ยนเครื่องมือส าหรบัการบรรยายในหอ้งเรียนใหไ้ปอยู่ในรูปแบบของ
บทเรยีนออนไลนเ์พื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ถึงเนือ้หาการเรยีนไดโ้ดยง่าย อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
สนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียนให้มากขึน้จากในห้องเรียนดว้ยวิธีการสนทนาออนไลน์ และ 
ใช้เครื่องมือต่างๆ ในเวลาเรียนในห้องเรียนออนไลน์และการท าการบ้าน โดยมีผู้สอนคอยให้
ค  าแนะน า จงึเรยีกกระบวนการเรยีนการสอนนีว้า่ การพลกิกลบัหอ้งเรยีน 

3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิรน์นิง  
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  พบว่า ผู้เรียน 
มีคะแนนการประเมินระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล เฉลี่ย 65.53 คะแนน (S.D.= 3.16) และ

คะแนนประเมินตนเองเก่ียวกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนอยู่ในระดับ ดี (�̅� = 4.39, 
S.D.=0.26) โดยคะแนนท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองมาจากในบทเรยีนนอกหอ้งเรยีนมีกิจกรรมการเรยีนใน
การสรุปบทเรียนดว้ยวิดีโอ  แล้วให้ท าแบบทดสอบหลังจบเรื่องท่ีเรียนซึ่งเป็นการตอบค าถาม  
ท่ีตอ้งน าขอ้มลูเนือ้หาบทเรยีนมาประยกุตเ์ป็นค าถามและในแบบทดสอบจะมีค าตอบท่ีถกูตอ้งและ
ชดัเจนเพียงขอ้เดียว อีกทัง้ในการจดัการเรียนการสอนในหอ้งเรียนนัน้ประกอบไปดว้ยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เป็นการสรา้งประสบการณ์เก่ียวกับพฤติกรรมออนไลนท่ี์ดีและถูกใชง้านใหต้รงตาม
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วตัถปุระสงค ์การใหผู้เ้รียนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองนอกเวลาเรยีนดว้ยวิธีการส่งหวัขอ้การเรยีนผ่านสื่อ
การเรยีนการสอนท่ีใหผู้เ้รยีนไดอ้า่นหรือดเูนือ้หาผ่านทางอปุกรณโ์มบายเลริน์นิงของตนเอง จากนัน้
ผูเ้รยีนจงึน าความรูท่ี้ไดจ้ากการเรยีนนอกหอ้งเรยีนมาเป็นฐานความรูใ้ชใ้นการท ากิจกรรมการเรยีน
การสอน เพื่ อส่ ง เส ริม ความ เป็ นพล เมื องดิ จิทั ล ในห้อ ง เรียน  สอดคล้อ งกับ  สุกั ลยา  
นิลกระยา (2558) ท่ีกลา่วว่า หลงัจากผูเ้รยีนไดเ้รยีนจากสื่อเนือ้หาผ่านทางอปุกรณโ์มบายเลิรน์นิง
แลว้พบว่า มีคะแนนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้ดงันัน้สื่อการสอน 
m-learning ท่ีสรา้งขึน้สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง อีกทั้งยังสอดคลอ้งกับ วิภาดา แกว้คงคา (2560) 
การพฒันารูปแบบขึน้ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ (1) การเรยีนรูแ้บบรว่มมือ (2) ผูส้อนและ
ผู้เรียน (3) โมบายเลิร ์นนิงแบบร่วมมือ (4) เหรียญตราดิ จิทัล (5) ระบบสังคมการเรียนรู ้ 
(6) การปฏิสัมพันธ์ และ (7) การประเมิน โดยทั้ง 7 องคป์ระกอบมีความเหมาะสมกับขั้นตอน 
การสอนของรูปแบบทัง้ 5 ขัน้ตอน ท่ีประกอบไปดว้ย ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ทดสอบความรูพ้ืน้ฐานและ
บุคลิกภาพ ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นจัดกลุ่มผู้เรียน ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นศึกษาเนื ้อหาร่วมกัน ขั้นตอนท่ี 4  
ขัน้สมาชิกในกลุ่มจบัคู่กันทาแบบฝึกหัด ผลของการศึกษาการใชรู้ปแบบฯ พบว่า  ค่าเฉลี่ยทักษะ
การท างานเป็นทีมของผูเ้รียนเม่ือเรียนดว้ยรูปแบบฯ สงูกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกับ สรุศกัดิ์ ปาเฮ 
(2556) ไดก้ล่าวถึง การใชอ้ปุกรณโ์มบายเลิรน์นิงช่วยสนบัสนุน การเรียนการสอนรว่มกับการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการขยายขอบข่ายการเรียนแบบปกติและประสบการณ์ทางการ
เรยีนรูใ้หเ้พิ่มมากขึน้ เป็นการเรยีนรูท่ี้มีผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง โดยท่ีผูเ้รยีนจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั
ของการเรียน รู ้โดยมี เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิท ธิภาพ  
มากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ตามในการวิจยัครัง้นีมี้ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั 

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีจรยิธรรม ท่ีมีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 3.97, S.D. 
= 0.64) ซึ่งถือไดว้่าเป็นคุณลักษณะท่ีมีค่าคะแนนนอ้ยท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากคุณลักษณะดา้น  
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม เนื ้อหาการเรียนการสอนมีความเป็นนามธรรมสูง อีกทั้ง 
ในการสง่เสรมิคณุลกัษณะดา้นดงักลา่วมีระยะเวลาสัน้ และเนือ้หายงัมีความสลบัซบัซอ้นดว้ย 

ข้อเสนอแนะ 
ในการท าวิจยัเรื่องการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบาย

เลิร ์นนิ งเพื่ อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิ จิทัล  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีขอ้เสนอแนะดงันี ้
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1. ขอ้เสนอแนะในการน าไปปฏิบตั ิ
เพื่อเป็นการสรา้งสภาพแวดลอ้มการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก

ใหก้บัผูเ้รยีน โรงเรยีนควรจะตอ้งมีสภาพแวดลอ้มท่ีครอบคลมุระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ตความเรว็
สงูทัง้ท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น และมีความพรอ้มดา้นอุปกรณ์เพื่อการเขาถึงขอ้มลูการเรียนไดอ้ย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งควรน าสื่อโซเชียลมีเดีย มาใชเ้ป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผูเ้รียนกับผูเ้รียน 
เน่ืองจากผูเ้รยีนมีความคุน้เคยในการใชง้านซึง่จะช่วยท าใหบ้รรยากาศการเรยีนมีความผ่อนคลาย
มากขึน้ ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้ลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
2.1 การศกึษาคณุลกัษณะและตวับง่ชีด้า้นการพานิชดิจิทลั และความปลอดภยั

ดา้นการเงินดิจิทัล (Digital Commerce) เก่ียวกับการใชบ้ตัรเครดิต การท าธุรกรรมหรือการเงิน
ออนไลน์ การซือ้ขายสินคา้ผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต และการใช้เงินสกุลดิจิทัลท่ีแพร่หลาย
เหมือนกับต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ไดมี้การใชก้ันอย่าง
แพรห่ลาย โดยในอนาคตอาจจะตอ้งใหค้วามส าคญัในประเด็นนีเ้ป็นอบัดบัตน้ๆ 

2.2 พฒันารูปแบบการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมคณุลกัษณะความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัดา้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมีจรยิธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาการเรยีนการสอนมีความ
เป็นนามธรรมสูง เนือ้หามีความสลับซับซอ้น และระยะเวลาในการส่งเสริมคุณลักษณะดา้น
ดงักลา่วมีระยะเวลาเท่าใด 

2.3 เน่ืองจากการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทลั เป็นการเรียนรู ้ 
ท่ีตอบสนองการใชชี้วิตในโลกดิจิทลัของทุกเพศและทุกช่วงวยั ดงันัน้จึงควรออกแบบและพฒันา
รูปแบบการเรียนการสอนตอบสนองต่อคณุลกัษณะของผูเ้รียนแต่ละช่วงวยัและผูส้งูอาย ุเพื่อเปิด
โอกาสใหก้ับผูเ้รียนดงักล่าวไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกับความเป็นพลเมืองดิจทัล  และมีกิจกรรมการเรียนรู ้
ท่ีเหมาะสมซึง่จะช่วยสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนในช่วงวยันัน้ๆ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั (ก) 

 “หลักสูตรการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับด้านโดยใช้โมบายเลิรน์นิง 
เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้” 
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บทน า 
ในยุคสมัยท่ีโลกถูกเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้สื่อ

เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นเครื่องมือหลกัและถูกใช้อย่างทรงพลงั ส่งผลใหจ้ าเป็นตอ้งใชง้านสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทลัดว้ยเหตผุลท่ีท าใหต้วัเราเขา้ใจว่า “ตวัเรากา้วหนา้และทนัยคุสมยั” และคนส่วน
ใหญ่คลอ้ยตามเพื่ออยากมีชีวิตท่ีสะดวกสบาย โดยไม่มีการตัง้ค  าถามใดๆ เก่ียวกับการใชส้ื่อ
เทคโนโลยีดิจิทลัใหเ้กิดประโยชน ์ปลอดภยัและเหมาะสมนัน้ตอ้งท าอยา่งไร 

สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงนิเวศน์ของสังคม มีอิทธิพลต่อความคิด 
พฤตกิรรมและวิถีชีวิตของเยาวชนอยา่งมาก เพราะเยาวชนเป็นกลุม่หลกัท่ีใชเ้วลาอยูก่บัเทคโนโลยี
ดิจิทลัวนัละไม่ต  ่ากว่า 8 ชั่วโมง รวมๆ แลว้มากกว่าเวลาเรียนและมากกว่าเวลาท่ีอยู่กบัครอบครวั 
ดงันัน้ แนวโนม้ในอนาคต เทคโนโลยีดิจิทัลจะเขา้มาครอบครองเวลาส่วนใหญ่ของเด็กเยาวชน 
ไปโดยไมรู่ต้วั นอกจากเยาวชนเป็นผูร้บัสื่อเทคโนโลยีดิจิทลัตา่งๆ แลว้ เยาวชนยงักลายเป็นผูส้รา้ง
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เอง อีกทัง้ยงัตอ้งเผชิญกับปัญหาสารพดัรูปแบบ เช่น ผลกระทบจาก
ความเสี่ยงในโลกออนไลน์ การกลั่นแกลง้ทางอินเทอรเ์น็ต สารพดักลโกงของผูไ้ม่หวงัดี การขาด
ความเขา้ใจในเรื่องสิทธิและความรบัผิดชอบในโลกยคุดิจิทลั เป็นตน้ ดงันัน้ เยาวชนจงึจ าเป็นตอ้ง
มีทักษะชีวิตรูปแบบใหม่ เพื่อด าเนินชีวิตใหเ้หมาะสมและไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งมอมเมาต่างๆ 
ท่ีมากบัสื่อเทคโนโลยีดิจิทลัไดโ้ดยง่าย และเพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัโอกาสในการท างานและ
ความส าเร็จในโลกอนาคตอนัใกลนี้ ้กลุ่มเยาวชนจึงตอ้งเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีสามารถเขา้รว่มยุค
ของสื่อเทคโนโลยีดจิิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพ ปลอดภยั และมีจรยิธรรม ในโลกดจิิทลั 

ดว้ยความหวงัว่าหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั
เล่มนี ้ท่ีเป็นสิ่งเล็กๆ ส่วนหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดพลเมืองดิจิทัลรุ่นใหม่และเป็น
เครื่องมือสรา้งอ านาจดา้นบวกมากกว่าดา้นลบ เพื่อใหเ้ยาวชนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และการประพฤติตนอย่างไรใหใ้ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัอย่างปลอดภยั มีส่วนรว่มในโลกดิจิทลัอย่างมี
จรยิธรรมและความรบัผิดชอบ ซึง่ลว้นมีความส าคญัตอ่การเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีสมบรูณใ์นอนาคต
ตอ่ไป 
 

อภิสทิธ์ิ  เถายะบตุร 
นิสติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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ค าอธิบายการใชห้ลกัสตูร 
หลักสูตรนี ้รวบรวมจากข้อค้นพบจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย และสัมภาษณ์

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจทัล ซึ่งได้สังเคราะห์และเรียบเรียงเป็น
แนวทาง กระบวนการและขัน้ตอนของการการจัดการเรียนการสอน เพื่อการน าไปสู่เป้าหมาย  
การเปลี่ยนแปลงศกัยภาพทางความคิดและทกัษะการปฏิบตัิของความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยมีเง่ือนไขและปัจจยัส าหรบัการจดัการเรยีนการสอน ดงันี ้

1. ผูน้  าและบุคลากรร่วมสรา้งวิสยัทัศน์และกลยุทธ์เก่ียวกับการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดิจิทัลร่วมกัน  โดยผู้น  าและบุคลากรของโรงเรียนต้องเช่ือมั่ นว่าโรงเรียนต้องเป็น
ผูร้บัผิดชอบในการแนะน านักเรียนเก่ียวกับการใชชี้วิตบนโลกดิจิทัล  อย่างไรก็ตามถึงแมจ้ะไม่
สามารถเชิญทกุคน มารว่มประชมุหารอืไดท้ัง้หมดก็ตาม แตส่ามารถเขียนนโยบาย ก าหนดกรอบท่ี
เหมาะกับโรงเรียนและพูดถึงวิสัยทัศน์แบบองค์รวมแล้วแจ้งไปยังผู้ท่ีมีส่วนร่วมให้เข้าใจใน
เปา้หมายตรงกนั 

2. ครูผู้ด  าเนินการจัดการเรียนการสอน ควรเป็นครูผู้สอนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นผูน้  าหลกั เน่ืองจากเนือ้หาความรูแ้ละทกัษะความสามารถของการสง่เสรมิความเป็น
พลเมืองดิจิทลั สว่นใหญ่แลว้เป็นเนือ้หาท่ีครูดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีความถนดัและสามารถท า
ความเขา้ใจไดง้่ายกวา่ครูในสาขาวิชาอ่ืน 

3. โรงเรียนจะตอ้งมีความพรอ้มทางโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีความพรอ้มทางดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรบัใชใ้นการเรียนการสอน 
ในหอ้งเรยีน และ นอกหอ้งเรยีน  

4. สิ่งท่ีพงึระวงัท่ีสดุคือการตดัสนิความคิดของเยาวชนว่า ถกู-ผิด ใช่-ไม่ใช่ ดี-แย่ ฯลฯ 
เพราะนัน้คือการน ากรอบประสบการณแ์ละโลกทศันข์องตนเองไปประเมินคณุคา่ของเยาวชน ซึง่ไม่
เป็นการช่วยใหเ้ยาวชนมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตนเอง สิ่งท่ีควรสนใจจริงๆ คือ การใช้
เหตุผลประกอบความคิดมากกว่าการประเมินตัดสินความคิดนั้นๆ ฉะนั้นหากเยาวชนมี  
ความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากเราอย่างมีเหตผุล นั่นคือสิ่งท่ีน่าช่ืนชมมากกว่าการท่ีเยาวชนพยายาม
ตอบเพ่ือเอาใจ 
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ขอ้มลูทั่วไป 

1. ช่ือหลกัสตูร 
ภาษาไทย : หลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง  

เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
ภาษาอังกฤษ  : Flipped Classroom with Mobile Learning Model to Promote 

Digital Citizenship for Secondary School 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร 

เรยีนรูไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 ชั่วโมง 
3. จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 

เม่ือสิน้สดุการเรยีนการสอนแลว้ ผูเ้รยีนสามารถ 
3.1. อธิบายความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ได ้
3.2. อธิบายการรกัษาความปลอดภยัตนเองและระบบคอมพิวเตอรไ์ด ้
3.3. อธิบายการสื่อสารเพ่ือการท างานรว่มกนัท่ีเหมาะสมได ้
3.4. อธิบายการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศได ้
3.5. อธิบายการรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ข่มขูแ่ละคกุคามออนไลนไ์ด ้
3.6. อธิบายการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีจรยิธรรมได ้

4. กลุม่ผูเ้รยีนรู ้
- นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

5. ขอ้มลูโครงสรา้งหลกัสตูร 
หลกัสตูรการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อสง่เสรมิความ

เป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ มีจ านวนเนือ้หาตลอดหลกัสตูร 5 กลุ่ม
เนือ้หา ประกอบดว้ย การรกัษาความปลอดภยัตนเองและระบบคอมพิวเตอร  ์การสื่อสารเพื่อการ
ท างานรว่มกนัท่ีเหมาะสม การใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศ การรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ข่มขู่
และคกุคามออนไลน ์และ การใชเ้ทคโนโลยีอยา่งมีจรยิธรรม 

หลักสูตรการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน้ ประกอบดว้ย 5 แนวคดิส าคญั ดงันี ้

1. การรกัษาความปลอดภัยตนเองและระบบคอมพิวเตอร ์คือ ความสามารถ  
ในการจัดการขอ้มูลส่วนตวัเพื่อรกัษาความปลอดภัยจากความเสี่ยงออนไลน ์การเรียนรูว้ิธีการ
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สรา้งรหัสผ่านท่ีรดักุม และรูจ้ักวิเคราะหน์โยบายความปลอดภัยของผูใ้หบ้ริการออนไลน ์รูแ้ละ
เขา้ใจการปกปอ้งขอ้มลูสว่นบคุคลและความเป็นสว่นตวั 

2. ดา้นการสื่อสารเพื่อการท างานรว่มกนัท่ีเหมาะสม คือ ความสามารถในการรู ้
ตวัตนของผูท่ี้ก าลงัมีปฏิสมัพนัธ์โตต้อบเพื่อหลีกเลี่ยง การเผชิญกับความเสี่ยงหรือสถานการณ ์
ท่ีท าใหเ้กิดปัญหา การมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูอ่ื้นเพื่อสรา้งการสื่อสารในเชิงบวก เพื่อการมีส่วนรว่ม
และแก้ไขปัญหาบนโลกออนไลน์ เคารพแนวคิดเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวและเสรีภาพ  
ในการสื่อสารในโลกดจิิทลั 

3. ด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ คือ การรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี 
ขัน้พืน้ฐาน (Basic IT Literacy) สามรถเขา้ถึง และคน้หาขอ้มูล จากเครื่องมือและแหล่งขอ้มูล 
ท่ีหลากหลาย การรู ้เท่าทันข้อมูลสารสนเทศ ( Information Literacy) คือ การระบุประเด็น 
การคน้หา การประเมินความน่าเช่ือถือ สรา้งสรรค ์จัดเก็บและเรียกใชข้อ้มูลสารสนเทศ ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ พิจารณาขอ้มลูก่อนการแชรห์รอืสง่ตอ่ 

4. ดา้นการรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ข่มขู่และคกุคามออนไลน ์คือ ความสามารถ
ในการปกป้องความเป็นส่วนตวั ตระหนกัถึงการใชอ้ินเทอรเ์น็ต หรือการพิมพข์อ้ความโพสเขา้ไป  
ในระบบอินเทอรเ์น็ตจะถูกบนัทึกแบบถาวรไม่มีวนัถูกลบอย่างแทจ้ริงและเป็นการสรา้งรอ่งรอย
ดิจิทัลท่ีจะสามารถติดตามกลับมาหาตนเองได้เสมอ การรูจ้ักวิธีการรบัมือและไม่มีส่วนร่วม  
ในสถานการณก์ารกลั่นแกลง้บนโลกออนไลนท์ัง้  

5. ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีจรยิธรรม คือ การเขา้ใจและเคารพสิทธ์ิการเป็น
เจา้ของ ลิขสิทธ์ิ ทรพัยส์ินทางปัญญา เขา้ใจในกฎหมายดิจิทลัและการกระท าท่ีถือว่าผิดกฎหมาย
ดิจิทลั การใหเ้ครดิต (อา้งอิง) แหล่งท่ีมาในฐานะผูใ้ชข้อ้มลูสารสนเทศอย่างเป็นธรรมและถกูตอ้ง 
การแสดงถึงความเคารพ การแสดงน า้ใจบนโลกออนไลนไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

6. จ านวนชั่วโมงท่ีใชต้อ่หลกัสตูร 
จ านวนชั่วโมงเรยีนในหอ้งเรยีน  ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงการศกึษาดว้ยตนเอง  ไม่นอ้ยกวา่ 6 ชั่วโมง 

7. วิธีการสอนท่ีจะพฒันาการเรยีนรู ้
7.1 การบรรยายเนือ้หา 
7.2 กิจกรรมกรณีศกึษา 
7.3 การมอบหมายงานกลุม่ยอ่ย 
7.4 การน าเสนอผลงาน 
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7.5 การอภิปราย 
8. วิธีการประเมินผล 

8.1 แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
8.2 แบบประเมินผลระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
8.3 แบบความพงึพอใจ 

9. แผนการจดัการเรยีนรู ้
แผนการจดัการเรยีนรู ้ประกอบดว้ย 12 แผนจดัการเรยีนรู ้
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ตวัอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 1 

Strategic Searching Out class 

กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ระยะเวลา 

 
สาระส าคัญ 

 การด าเนินการค้นหาข้อมูลออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้กลยุทธ์การค้นหาข้อมูลท่ี

หลากหลาย สามารถเรียนรูว้ิธีการหา้ขัน้ตอนส าหรบัการวางแผนในการคน้หาขอ้มูลออนไลน ์

โดยผูเ้รยีนใชส้ิ่งท่ีเรยีนรูจ้ากสถานการณท่ี์พวกเขาคน้หา 

วัตถุประสงค ์

1. ผูเ้รยีนสามารถคน้หาขอ้มลูออนไลนท่ี์มีประสิทธิภาพ 

2. ผูเ้รยีนเขา้ใจถึงความส าคญัของการใชก้ลยทุธก์ารคน้หาท่ีหลากหลาย 

3. ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูก้ารสรา้งและด าเนินการตามแผน 5 ขัน้ตอนในการคน้หาขอ้มลู 

กิจกรรมที่ 1 

คุณจะคน้หาขอ้มลูออนไลน์
ไดอ้ย่างไร 

จุดเน้น  

คน้หาขอ้มลูออนไลนท่ี์มี
ประสทิธิภาพ 

ระยะเวลา  

 

ทรัพยากรที่ต ้องการ 

วีดีโอคลปิ, อปุกรณด์ิจิทลั
เคลื่อนท่ี, สญัญาณอินเทอรเ์น็ต 
, google classroom app 

กิจกรรมที่ 2 

การเลือกค าส าคญัส าหรบั
การคน้หาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จุดเน้น  

เลือกค าส าคญัส าหรบั
การคน้หา 

ระยะเวลา  

 

ทรัพยากรที่ต ้องการ 

วีดีโอคลปิ, อปุกรณด์ิจิทลั
เคลื่อนท่ี, สญัญาณอินเทอรเ์น็ต 
, google classroom app 

กิจกรรมที่ 3 

กลยุทธ์ส  าหรบัการคน้ขอ้มูล 

จุดเน้น  

กลยทุธก์ารคน้หาท่ี
หลากหลาย 

ระยะเวลา  

 

ทรัพยากรที่ต ้องการ 

วีดีโอคลปิ, อปุกรณด์ิจิทลั
เคลื่อนท่ี, สญัญาณอินเทอรเ์น็ต 
, google classroom app 

ภารกิจการเรียนครั้งต่อไป 
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แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 2 
Sites I Like In class 

กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ระยะเวลา 

 
สาระส าคัญ 

การส ารวจและประเมินเว็บไซตเ์ก่ียวกับคุณภาพ ประโยชน์ ความน่าเช่ือถือ  ตาม
คณุสมบตัิของเว็บไซตท่ี์ดี  

วัตถุประสงค ์
1. ผูเ้รยีนสามารถระบคุวามแตกตา่งของวตัถปุระสงคเ์ว็บไซต ์
2. ผูเ้รยีนสามารถบอกคณุสมบตัิของเว็บไซตท่ี์ดี 
3. ผูเ้รยีนสามารถสามารถประเมินคณุภาพประโยชนแ์ละความน่าเช่ือถือเว็บไซตไ์ดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง 

กิจกรรมที่ 1 

สรา้งการรบัรู ้– 
วิเคราะหปั์ญหา 
วตัถุประสงคข์อง
เว็บไซต ์

จุดเน้น 

เขา้ใจ-ตีความ
วตัถปุระสงคข์อง
เว็บไซต ์

ระยะเวลา  

 

ทรัพยากรที่ต ้องการ 

ใบงาน, โปรเจคเตอร ์

กิจกรรมที่ 2 

คน้หาทางเลือก-สรุป
ทางเลือก การตรวจสอบ
แหลง่ท่ีมาของขอ้มลู
เบือ้งตน้ 

จุดเน้น 

ตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของเว็บไซต ์

ระยะเวลา  

 

ทรัพยากรที่ต ้องการ 

ใบงาน, โปรเจคเตอร ์

กิจกรรมที่ 3 

สรา้งตน้แบบ-สรุป
ตน้แบบ ประเมิน 
ตรวจสอบเว็บไซตท่ี์มี
ความน่าเช่ือถือ 

จุดเน้น 

ประเมินคณุภาพ 
ประโยชน ์และความ
น่าเช่ือถือเว็บไซต ์

ระยะเวลา  

 

ทรัพยากรที่ต ้องการ 

ใบงาน, โปรเจคเตอร ์

ภารกิจการเรียนครั้งต่อไป 
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แผนการจดัการเรยีนรูท่ี้ 3 
Staying Safe Online Out class 

กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ระยะเวลา 

 
สาระส าคัญ 

 เรียนรูก้ารกรอกขอ้มูลประจ าตัวบนเว็บไซต์และการป้องกันตัวเองจากการ
โจรกรรมขอ้มลูสามารถป้องกนัขอ้มลูดว้ยการสรา้งระบบความปลอดภยัท่ีเขม้แข็ง และป้องกนั
การโจรกรรมขอ้มลูหรอืการโจมตีออนไลนไ์ด ้

วัตถุประสงค ์
1. ผูเ้รยีนสามารถปอ้งกนัตวัเองจากการโจรกรรมขอ้มลูออนไลนไ์ด ้
2. ผูเ้รยีนสามารถประเมินไดว้า่การกระท าใดเป็นการเสี่ยงตอ่ความมั่นคงตอ่ตนเอง 
3. ผูเ้รยีนสามารถสรา้งระบบความปลอดภยัจากการหลอกลวง 

กิจกรรมที่ 1 

การใหข้อ้มลูประจ าตวั
บนเว็บไซตท่ี์น่าเช่ือถือ
และไม่น่าเช่ือถือ 

จุดเน้น 

1. การใหข้อ้มลู
สว่นตวักบัผูอ่ื้น 

ระยะเวลา  

 

ทรัพยากรที่ต ้องการ 

วีดีโอคลิป, อปุกรณด์ิจิทลั
เคลื่อนท่ี, สญัญาณ
อินเทอรเ์น็ต , google 
classroom 

กิจกรรมที่ 2 

รูท้นัภยัไซเบอร  ์

จุดเน้น 

2. การกระท าท่ีมี
ความเสี่ยงเม่ืออยูบ่น
โลกออนไลน ์

ระยะเวลา 

 

ทรัพยากรที่ต ้องการ 

วีดีโอคลิป, อปุกรณด์ิจิทลั
เคลื่อนท่ี, สญัญาณ
อินเทอรเ์น็ต , google 
classroom 

กิจกรรมที่ 3 

การป้องกันไวรสั 

จุดเน้น 

3. การปอ้งกนั
ไวรสัมลัแวรใ์นระบบ
เครอืข่าย 

ระยะเวลา  

 

ทรัพยากรที่ต ้องการ 

วีดีโอคลิป, อปุกรณด์ิจิทลั
เคลื่อนท่ี, สญัญาณ
อินเทอรเ์น็ต , google 
classroom 

ภารกิจการเรียนครั้งต่อไป 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั (ข) 
ตัวอย่าง  แบบสัมภาษณเ์พือ่การวิจัยแบบกึ่งโครงสร้างเพือ่ศึกษาองคป์ระกอบ 

คุณลักษณะและการจัดการเรียนการสอนเพือ่ส่งเสริมเพือ่ความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

 
ผูว้ิจยั   นายอภิสิทธ ์เถายะบตุร 
   นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
   มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสัมภาษณ์ฉบับนีใ้ชส้  าหรบัสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการส่งเสริมความเป็น

พลเมืองดิจิทัล โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับองคป์ระกอบ
และตวัชีว้ดัความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ท่ีเหมาะสม 

2. แบบสมัภาษณแ์บง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้หส้มัภาษณ ์
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับองคป์ระกอบและตัวชีว้ัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการวางแผนเพื่อการส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั

ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
 

 
 
 
 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีเสยีสละเวลาในการตอบแบบสมัภาษณช์ดุนี ้

นายอภิสทิธ์ิ เถายะบตุร  
นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

พลเมืองดิจิทัล  (Digital citizenship) หมายถึง ผู้มีความรู ้ ทักษะ เพื่อการเข้าถึง
อินเตอรเ์น็ต ผ่านคอมพิวเตอร ์โทรศัพท์มือถือ  และ อุปกรณ์พกพาต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ  
โดยพลเมืองดิจิทัลต้องมีความตระหนักถึงความปลอดภัย เข้าใจ เคารพต่อกฎระเบียบและ
กฎหมาย สง่และรบัสารอย่างมีมารยาท มีจรยิธรรม และไม่กระท าการใดท่ีส่งผลกระทบตอ่ตนเอง
และผูอ่ื้น มีความเช่ือในเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาขอ้มลู ข่าวสาร การแสดงออกทางความ
คิดเห็นอย่างสรา้งสรรค ์เขา้ใจความซบัซอ้นของปัญหาทางสงัคม การปกป้องสิทธิ การน าเสนอ
แนวทางและรว่มกนัแกปั้ญหาเชิงโครงสรา้งทางสงัคม 

ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีบรรทัดฐานของพฤติกรรมความรับผิดชอบเรื่องการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสม มีความรู ้ทักษะ เพื่อการเข้าถึงอินเตอรเ์น็ต ผ่านคอมพิวเตอร ์
โทรศัพท์มือถือ และ อุปกรณ์พกพาต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ มีความตระหนักถึงความปลอดภัย 
เขา้ใจ เคารพตอ่กฎระเบียบและกฎหมาย สง่และรบัสารอยา่งมีมารยาท มีจรยิธรรม และไมก่ระท า
การใดท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผูอ่ื้น 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้หส้มัภาษณ ์

1. ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ ์................................................................................................. 
2. วฒุิการศกึษาสงูสดุ และ สาขา .............................................................................. 
3. สงักดั .................................................................................................................. 
4.  ผูเ้ช่ียวชาญ ท่านมีประสบการณ์ดา้นการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลเป็น

ระยะเวลาเท่าใด ..................................................................................................................... 
5.  ครู ท่านมีประสบการณด์า้นการสอนรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ

และดิจิทลั หรอื รายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสงัคมศกึษาเป็นระยะเวลาเท่าใด ...................................... 
ตอนท่ี 2 ความคดิเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบและตวัชีว้ดัความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส าหรบันกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

1. ท่านคดิวา่ พลเมืองดจิทิลั ควรมีความหมายวา่อยา่งไร ........................................ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
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2. ท่านคิดว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ควรมีความหมายวา่อยา่งไร ..................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................  

3. ท่านคิดว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั อะไรบา้ง ....................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

4. ท่านคิดว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ควรมีตวัชีว้ดัคณุลกัษณะหรอืพฤตกิรรมท่ีแสดงออก อยา่งไรบา้ง  

องคป์ระกอบท่ี  1 ตวัชีว้ดั ไดแ้ก่............................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 

จบการสัมภาษณ ์

 
ขอขอบพระคณุในความกรุณาเป็นอย่างสงู 

นายอภิสทิธ์ิ  เถายะบตุร 
ผูว้ิจยั 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั (ค) 
ตัวอย่าง  แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของความเหมาะสมกับ 

ร่างรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง 

เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาตอนตน้ 

ผูว้ิจยั   นายอภิสทิธ ์เถายะบตุร 
   นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
   มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ในช่องระดบัการพิจารณาดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบฯ 
โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้

+1  หมายถึง มีความเห็นวา่ เหมาะสม 
0 หมายถึง มีความเห็นวา่ ไมแ่น่ใจ 
-1 หมายถึง มีความเห็นวา่ ไมเ่หมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีเสยีสละเวลาในการท าแบบประเมินชดุนี ้

นายอภิสทิธ์ิ เถายะบตุร  
นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของความเหมาะสมกับร่างรูปแบบการเรียนการสอน 

หอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิงเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายการประเมิน 
ระดับการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 
1. บทบาทผูเ้รยีนและผูส้อน (Learners' and Instructors' 
roles) 

    

2. สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning Environment)     
3. เทคโนโลยีโมบายเลริน์นิง( Mobile Technology)     
4. การประเมนิผล (Evaluation)     
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 

1. การศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรยีน (Out of Class Lectures) 

   1.1 ศกึษาเนือ้หาออนไลน ์(Online Learning Content) 
     

2. การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารทากิจกรรมในชัน้เรยีน 

(Warming up) 

   2.1 การพดูคยุเพื่อสอบถามปัญหาในการใชง้านของผูเ้รยีน 

   2.2 การทบทวนประเดน็เนือ้หาการเรยีน 

    

3. กิจกรรมสรา้งการรบัรู ้(Build Awareness) 

   3.1 ผูส้อนน าเสนอคลปิวีดีโอหรอืประเด็นทางโลกออนไลน ์

   3.2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแตล่ะคนไดเ้สนอความคดิเห็น 

   3.3 เรยีนรูร้ว่มกนัในชัน้เรยีน และผูส้อนสรุปประเด็นจากการ

พดูคยุสื่อสาร 

    

4. การส ารวจปัญหา (Exploring Problems) 

   4.1 แบง่กลุม่กนัตามอธัยาศยั  

   4.2 ท าการส ารวจปัญหา 

    

5. ก าหนดปัญหา (Defining a Problem) 

   5.1 การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

   5.2 คดัเลือกประเดน็ปัญหาท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ 
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รายการประเมิน 
ระดับการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

   5.3 ระบแุละน าเสนอเหตแุละผลในการเลือกปัญหา 

6. การระดมความคิด (Brainstorming Ideas) 

   6.1 รว่มกนัหาขอ้มลูตา่งๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาในมมุมองท่ี

หลากหลาย 

   6.2 รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์

   6.3 รว่มกนัแสดงความคดิเห็น และคดัเลือกวิธีการแกไ้ข

ปัญหาท่ีดีท่ีสดุ 

    

7. การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา (Presenting Solution) 

   7.1 น าผลท่ีไดจ้ากการระดมความคดิ 

   7.2 สมาชิกในชัน้เรยีนสามารถรว่มกนัซกัถาม แสดงความ

คิดเห็น 

   7.3 ผูส้อนใหค้  าแนะน า เสนอแนะ และสรุปผลจากการ

น าเสนอวธีิการแกไ้ขปัญหา 

    

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินรูปแบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง  
เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ และขอรบัรองรา่ง
รูปแบบดงักลา่วขา้งตน้ สามารถน าไปใชส้รา้งเป็นรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดย
ใชโ้มบายเลริน์นิง เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ได ้
 

 (.................................................................) 
 ผูป้ระเมิน 

 วนัท่ี........เดือน.......................พ.ศ. .................. 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั (ง) 
ตัวอย่าง แบบประเมินความเหมาะสมกับร่างรูปแบบการเรียนการสอน 

หอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิงเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ผูว้ิจยั   นายอภิสทิธ ์เถายะบตุร 
   นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
   มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ในช่องระดบัการพิจารณาดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบฯ 
โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้

5  หมายถึง มีความเห็นวา่ เหมาะสมมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง มีความเห็นวา่ เหมาะสมมาก 
3 หมายถึง มีความเห็นวา่ เหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ย 
1 หมายถึง มีความเห็นวา่ เหมาะสมนอ้ยท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีเสยีสละเวลาในการท าแบบประเมินชดุนี ้

นายอภิสทิธ์ิ เถายะบตุร  
นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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แบบประเมินความเหมาะสมกับร่างรูปแบบการเรียนการสอน 

หอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิงเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนฯ      
1. บทบาทผูเ้รยีนและผูส้อน (Learners' and Instructors' roles)      
2. สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning Environment)      
3. เทคโนโลยีโมบายเลริน์นิง( Mobile Technology)      
4. การประเมนิผล (Evaluation)      

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนการสอนตามรูปแบบฯ      

1. การศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรยีน (Out of Class Lectures) 

   1.1 ศกึษาเนือ้หาออนไลน ์(Online Learning Content) 
   

  

2. การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารทากิจกรรมในชัน้เรยีน 

(Warming up) 

   2.1 การพดูคยุเพื่อสอบถามปัญหาในการใชง้านของผูเ้รยีน 

   2.2 การทบทวนประเดน็เนือ้หาการเรยีน 

   

  

3. กิจกรรมสรา้งการรบัรู ้(Build Awareness) 

   3.1 ผูส้อนน าเสนอคลปิวีดีโอหรอืประเด็นทางโลกออนไลน ์

   3.2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแตล่ะคนไดเ้สนอความคดิเห็น 

   3.3 เรยีนรูร้ว่มกนัในชัน้เรยีน และผูส้อนสรุปประเด็นจากการ

พดูคยุสื่อสาร 

   

  

4. การส ารวจปัญหา (Exploring Problems) 

   4.1 แบง่กลุม่กนัตามอธัยาศยั  

   4.2 ท าการส ารวจปัญหา 

   

  

5. ก าหนดปัญหา (Defining a Problem) 

   5.1 การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 

   5.2 คดัเลือกประเดน็ปัญหาท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ 
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

   5.3 ระบแุละน าเสนอเหตแุละผลในการเลือกปัญหา 

6. การระดมความคิด (Brainstorming Ideas) 

   6.1 รว่มกนัหาขอ้มลูตา่งๆ เพื่อแกไ้ขปัญหาในมมุมองท่ี

หลากหลาย 

   6.2 รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ วิเคราะห ์

สงัเคราะห ์

   6.3 รว่มกนัแสดงความคดิเห็น และคดัเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ี

ดีท่ีสดุ 

   

  

7. การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา (Presenting Solution) 

   7.1 น าผลท่ีไดจ้ากการระดมความคดิ 

   7.2 สมาชิกในชัน้เรยีนสามารถรว่มกนัซกัถาม แสดงความ

คิดเห็น 

   7.3 ผูส้อนใหค้  าแนะน า เสนอแนะ และสรุปผลจากการน าเสนอ

วิธีการแกไ้ขปัญหา 

   

  

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิง เพื่อ
สง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ และขอรบัรองรา่งรูปแบบ
ดงักล่าวขา้งตน้ สามารถน าไปใชส้รา้งเป็นรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้ม
บายเลริน์นิง เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ได ้

 (.................................................................) 
 ผูป้ระเมิน 

 วนัท่ี........เดือน.......................พ.ศ. .................. 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั (จ) 
ตัวอย่าง แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของวัตถุประสงคกั์บหลักสูตรการเรียนการ
สอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิงเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 
 

ผูว้ิจยั   นายอภิสทิธ ์เถายะบตุร 
   นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
   มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 

ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ในช่องระดบัการพิจารณาดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบฯ 
โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้

 +1  หมายถึง  มีความเห็นวา่ สอดคลอ้ง 
   0 หมายถึง  มีความเห็นวา่ ไมแ่น่ใจ 
  -1 หมายถึง  มีความเห็นวา่ ไมส่อดคลอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีเสยีสละเวลาในการท าแบบประเมินชดุนี ้

นายอภิสทิธ์ิ เถายะบตุร 
นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของวัตถุประสงคกั์บหลักสูตรการเรียนการสอน
หอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิงเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายการประเมิน 
ระดับการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. รายละเอยีดของหลักสูตร 
1.1 ค าชีแ้จงของหลกัสตูรการเรยีนการสอนเพื่อ
สง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั 

    

1.2 ช่ือหลกัสตูร     
1.3 จ านวนชั่วโมงท่ีเรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร     
1.4 จดุมุง่หมายของหลกัสตูร     
1.5 กลุม่ผูเ้รยีนรู ้     
1.6 ขอ้มลูโครงสรา้งหลกัสตูร     
1.8 วิธีการสอนและพฒันาการเรยีนรู ้     
1.9 วิธีการประเมินผล     

2. แผนการจดัการเรียนรู้ 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 Strategic Searching (Out Class) 
1.  สาระส าคญั     
2.  วตัถปุระสงค ์     
3. กิจกรรมการเรยีนการสอน     
4. จดุเนน้     
5. ระยะเวลา     
6. ทรพัยากรการเรยีนรู ้     
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 Sites I Like (In class) 
1.  สาระส าคญั     
2.  วตัถปุระสงค ์     
3. กิจกรรมการเรยีนการสอน     
4. จดุเนน้     
5. ระยะเวลา     
6. ทรพัยากรการเรยีนรู ้     
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รายการประเมิน 
ระดับการพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 Staying Safe Online (Out Class) 
1.  สาระส าคญั     
2.  วตัถปุระสงค ์     
3. กิจกรรมการเรยีนการสอน     
4. จดุเนน้     
5. ระยะเวลา     
6. ทรพัยากรการเรยีนรู ้     
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 Private and Personal Information (In Class) 
1.  สาระส าคญั     
2.  วตัถปุระสงค ์     
3. กิจกรรมการเรยีนการสอน     
4. จดุเนน้     
5. ระยะเวลา     
6. ทรพัยากรการเรยีนรู ้     

 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินดชันีความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์ับหลกัสตูรการเรียนการสอน

หอ้งเรียนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนตน้ และขอรบัรองโครงรา่งหลกัสตูรดงักล่าวขา้งตน้ สามารถน าไปใชส้รา้งและ
พัฒนาเป็นหลักสูตรการสอนห้องเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง เพื่อส่งเสริมความเป็น
พลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ได ้
 

    
 (.................................................................) 
 ผูป้ระเมิน 

 วนัท่ี........เดือน.......................พ.ศ. .................. 
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิย (ฉ) 
ตัวอย่างแบบประเมนิผลระดับเกีย่วกับความเป็นพลเมอืงดจิทิัล 

 

1. การรักษาความปลอดภยัตนเองและระบบคอมพวิเตอร ์
2. Facebook เป็นพืน้ท่ีสว่นตวัหรอืสาธารณะ? 

ก. พืน้ท่ีสาธารณะ (Public) 
ข. พืน้ท่ีสว่นตวั (Private) 
ค. ขึน้อยูก่บัการตัง้ความเป็นสว่นตวั (Privacy) 

4. ขอ้ใดถือวา่เป็นการละเมิดสิทธิสว่นตวั (Privacy) 
ก. ผูอ่ื้นน าขอ้มลูสว่นตวัของเรา เช่น การน าอาหารท่ีเรากิน มาเปิดเผยบน Facebook 
ข. ผูอ่ื้นเขา้มาแชรส์ถานะ Facebook ของเรา 
ค. ผูอ่ื้นมาแสดงความคิดเห็นบน Facebook ของเรา 

16. อะไรคือขอ้มลูสว่นตวัของเรา? 
ก. ค าสมัภาษณท่ี์ใหไ้วก้บัหนงัสือพิมพ ์
ข. บทความวิชาการ 
ค. ท่ีอยูข่องเรา 

19. ถา้พบการการะท าความผิดทางกฎหมายในอินเทอรเ์น็ต เราควรท าอยา่งไร? 
ก. ขอรว่มกระท าดว้ย 
ข. แจง้ผูร้บัผิดชอบเว็บไซตน์ัน้ใหด้  าเนินการ 
ค. ไมต่อ้งสนใจ เน่ืองจากไมเ่ก่ียวอะไรกบัเรา 

22. เม่ือเราน าโทรศัพท์ไปใช้งานท่ีต่างประเทศ เราควรท าอย่างไร เพื่อป้องกันค่า 
Roaming? 

ก. เตรียมขอ้ความเพื่อโพสตใ์น pantip เพื่อเรียกรอ้ง เม่ือมีการเก็บค่าบรกิารจ านวน
มาก 

ข. ปิด Data Roaming เพื่อปอ้งกนัการใช ้Data Roaming 
ค. ลงบันทึกประจ าวัน  เพื่ อเป็นหลักฐานทางกฎหมาย ว่าเราจะเดินทางไป

ตา่งประเทศ 
41. ขอ้ใดเป็นการทิง้รอยเทา้ดจิิทลั? 

ก. โพสตว์า่ไปกินขา้วกบัแฟนท่ีไหน 
ข. อา่นอีเมล ์
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ค. เลน่เกมสอ์อนไลน ์
2. การส่ือสารเพือ่การท างานร่วมกันทีเ่หมาะสม 

1. เสรภีาพในการแสดงออก ขอ้ไหนถกูตอ้ง ? 
ก. เราสามารถพดูอะไร หรอื ท าอะไรก็ได ้ไมว่า่ท่ีไหน 
ข. เราไมส่ามารถแสดงออกอะไรไดเ้ลย 
ค. เราสามารถแสดงออกไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนดสทิธิให ้และ ไมร่บกวนผูอ่ื้น 

13. ขัน้ตอนแรกท่ีนกัเรยีนควรท า เม่ือคณุตอ้งการท าการคน้หาออนไลน ์คืออะไร 
ก. การเลือกค าถาม (SELECT) 
ข. แยกค าคน้หาและค าศพัท ์(EXTRACT) 
ค. เริม่การคน้หาของคณุ (RUN your search) 

17. ขอ้ตกลงการใหบ้รกิาร (Terms of Service) มีประโยชนอ์ยา่งไร ? 
ก. เพื่อใหผู้ใ้ชก้ดปุ่ ม ยอมรบั ก่อนเริม่ใชบ้รกิาร 
ข. ช่วยใหเ้ราเขา้ใจขัน้ตอนการใชบ้รกิาร หรอื โปรแกรม 
ค. ช่วยใหห้าผูใ้หบ้รกิารทางออนไลนไ์ดง้่ายขึน้ 

31. ถา้ตอ้งการขอ้มลูเรง่ดว่น ควรติดตอ่ดว้ยวิธีไหน? 
ก. โทรศพัทไ์ปขอ 
ข. สง่ Email ไปขอ 
ค. โพสต ์Facebook ไปขอ 

32. เม่ือเพื่อนแชรข์อ้มลูมา เราควรท าอยา่งไร 
ก. LIKE และแชรต์อ่ โดยไมต่อ้งอา่น 
ข. เช่ือถือ และ ปฏิบตัิตาม 
ค. พิจารณาความน่าเช่ือถือ และ ถกูตอ้งของขอ้มลู 

33. ถา้ตอ้งการเก็บหลกัฐานการคยุ/ตดิตอ่ เพื่อใช ้อา้งอิงในอนาคต ไม่ควรใชว้ิธีไหน? 
ก. Email 
ข. LINE 
ค. โทรศพัท ์

34. ถา้ตอ้งการเปลี่ยน Facebook ใหเ้ป็นส่วนตัว เห็นเฉพาะคนท่ีเราตอ้งการตอ้งท า
อยา่งไร? 
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3. การใช้ประโยชนจ์ากข้อมูลสารสนเทศ 
5. เมื่อตอ้งการดภูาพยนตอ์อนไลนต์อ้งท าอยา่งไร? 

ก. ซือ้ภาพยนตร ์ผา่น iTune 
ข. หาเว็บเถ่ือนโหลดฟร ีมาด ู
ค. ถามคนท่ีใชก้ระดานสนทนา เช่น pantip.com ว่าใครมีภาพยนตรบ์า้งช่วยเผยแพร่

ฟรหีน่อย 
6. Search Engine มีหนา้ท่ีท าอะไร 

ก. เครือ่งมือค านวณทางคณิตศาสตร ์
ข. เครือ่งมือคน้หาขอ้มลูออนไลน ์
ค. เครือ่งมือบอกแผนท่ีการเดนิทาง 

7. ขอ้ใดไมใ่ช่ Search Engine Site หรอื เครือ่งมือคน้หาขอ้มลูออนไลน ์ 
ก. Google (www.google.com) 
ข. Bing (www.bing.com) 
ค. swing (www.swing.com) 

8. Keyword (คียเ์วิรด์) คืออะไร 
ก. โปรแกรมท่ีช่วยในการสืบคน้หาขอ้มลู โดยเฉพาะขอ้มลูบนอินเทอรเ์น็ต 
ข. รายการผลลพัธท่ี์มนัคดิวา่ผูใ้ชน้่าจะตอ้งการ 
ค. ค าส าคญั ค าคน้หา หรอืค าอธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งสัน้ๆ 

10. การใชเ้ครือ่งหมายลบ ( - ) เพื่อวตัถปุระสงคข์องการคน้ในลกัษณะใด 
ก. เช่ือมค าคน้หา 
ข. ตดับางค าท่ีไม่ตอ้งการคน้หา 
ค. ประโยควลีหรอืกลุม่ค  า 

11. กลยทุธ ์คืออะไร 
ก. หลกัการกระท าท่ีออกแบบมาเพ่ือช่วยใหบ้รรลเุปา้หมายหรอืผลลพัธ ์
ข. ค าท่ีช่วยคณุคน้หาออนไลน ์
ค. หลกัการการเลือกค าส าคญัเพ่ือการคน้หาขอ้มลูทางออนไลน ์
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4. การรับมือกับการกล่ันแกล้ง ข่มขู่และคุกคามออนไลน ์

20. เม่ือเราเขียนใส่รา้ยบุคคลท่ี 3 ใน Facebook ของเรา จะเข้าข่ายหมิ่นประมาท
หรอืไม?่ 

ก. เขา้ขา่ยหมิ่นประมาท 
ข. ไมเ่ขา้ขา่ยหมิ่นประมาท เพราะวา่อยู ่Facebook ของเรา 
ค. ไมเ่ขา้ขา่ยหม่ืนประมาท เพราะเรามีเสีรภีาพ จะท าอะไรก็ไดต้ามท่ีเราตอ้งการ 

39. ประทษุวาจา ท าใหเ้กิดประโยชนใ์นดา้นไหน? 
ก. ท าใหเ้กิดความสามคัคี 
ข. ท าใหเ้ราสามารถมีอารมณร์ว่มกบัเหตกุารณน์ัน้ได ้
ค. ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร 
 

40. เม่ือเกิดดรามา่ทางออนไลนเ์ราควรท าอยา่งไร? 
ก. พิจารณาว่า มนัเกิดประโยชนห์รือไม่เกิดประโยชน ์ท่ีเราจ าเป็นตอ้งรูห้รือติดตาม

เรือ่งนัน้ 
ข. พยายามติดตามทกุ 6 ชั่วโมง วา่มีความคืบหนา้อะไรบา้ง 
ค. พยายามช่วยหาขอ้มลู และ อา่นทกุขอ้ความท่ีมีการโพสต ์เพื่อมีสว่นรว่มในดรามา่ 

63. เม่ือเกิดการกลั่นแกลง้ทางไซเบอร ์เราควรท าอยา่งไร 
ก. ตอบโตอ้ยา่งตรงไปตรงมา เพื่อรกัษาสทิธิของเรา 
ข. ตดิตอ่เพื่อน เพื่อวางแผนรบัโตก้ลบั 
ค. แจง้ผูป้กครอง/ครอบครวั/ผูร้บัผิดชอบระบบ ใหด้  าเนินการจดัการปัญหา 

64. เม่ือเห็นผูอ่ื้น/เพื่อน โดนกลั่นแกลท้างไซเบอร ์เราควรท าอยา่งไร 
ก. ช่วยตอบโตอ้ยา่งตรงไปตรงมา เพื่อรกัษาสทิธิของเพื่อนเรา 
ข. แจง้ผูป้กครอง/ครอบครวั/ผูร้บัผิดชอบระบบ ใหด้  าเนินการจดัการปัญหา 
ค. ปลกุระดม ยแุหย ่เพื่อใหมี้ผูเ้กิดอารมณร์ว่มกบัเหตกุารณม์ากขึน้ 

67. การกระท าใด สรา้งความร  าคาญใหผู้อ่ื้น 
ก. ฝากรา้นใน IG, Facebook 
ข. สง่อีเมล ์ท างานท่ีบา้น รายไดด้ี 
ค. ถกูทกุขอ้ 
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5. การใช้เทคโนโลยอียา่งมีจริยธรรม 
3. เมื่อพบเห็นการคา้เดก็ หรอื คา้ประเวณีเด็ก เราควรท าอยา่งไร? 

ก. แชรใ์หเ้พื่อนทราบ เพื่อใหค้นท่ีสนใจทดลองใชบ้รกิาร 
ข. แจง้ผูร้บัผิดชอบ เพื่อเขา้จดัการ หรอื ช่วยเหลือ 
ค. ไม่ตอ้งสนใจ เพราะไมไ่ดเ้ก่ียวอะไรกบัเรา 

65. เม่ือเราท าผิดกฎท่ีก าหนด จนท าใหเ้กิดความเสียหายต่อตวัเองหรือผูอ่ื้น เราควรท า
อยา่งไร? 

ก. โพสตใ์น Facebook โดยใหข้อ้เท็จจรงิบางสว่น เพื่อใหส้งัคมเขา้ใจผิดและเห็นใจ 
ข. แต่งเรื่องโดยใชเ้ทคนิคการน าเสนอ พรอ้มสรา้งหลกัฐานเท็จ เพื่อท าใหค้นอ่ืนเห็น

ใจ 
ค. ไมค่วรท าทัง้หมดท่ีกลา่วมา 

66. ขอ้ใดเป็นการใชอ้ปุกรณด์ิจิทลัท่ีสาธารณอยา่งมีมารยาท 
ก. ปิดเสียงโทรศพัท ์เมื่อตอ้งเขา้ประชมุ โรงหนงั หรอื หอ้งสมดุ 
ข. พยายามเปิดเพลงใหเ้สียงดงัท่ีสดุ เพื่อท่ีผูอ่ื้นจะไดย้ินชดัเจน 
ค. พยายามคยุใหเ้สียงดงัท่ีสดุ เพื่อท่ีคนอ่ืนจะไดท้ราบวา่เราก าลงัตดิโทรศพัทอ์ยู่ 

70. เม่ือมีการถ่ายทอดสดเหตกุารณส์ าคญัระดบันานาชาติ ระหว่างชมการถ่ายทอดสด 
เราควรท าอยา่งไร? 

ก. พยายามพิมพข์อ้ความใหม้ากท่ีสดุ เพื่อใหค้นอ่ืนเห็นขอ้ความเรา ไม่เห็นขอ้ความ
ของคนอ่ืน 

ข. รบัชมดว้ยการมีมารยาท ไมร่บกวนผูอ่ื้น 
ค. พยายามสง่ค าถาม ไปใหม้ากท่ีสดุ เพื่อท่ีจะเป็นการมั่นใจวา่เราจะไดร้บัค าตอบ 

76. สิ่งใดควรกระท าเมื่อเห็นโพสตข์องผูอ่ื้น ไปเท่ียวตา่งประเทศ/ไปกินอาหารในหา้ง? 
ก. เปรยีบเทียบชีวิตของเรากบัคนอ่ืน และ พยายามและถ่ายรูปมาโชวบ์า้ง 
ข. พยายามหลอกตวัเอง พยายามสรา้งภาพ เพื่อใหเ้ท่าเทียมกบัโพสตข์องผูอ่ื้น 
ค. ไมต่อ้งสนใจ เรือ่งท่ีปราศจากสาระ และไมก่่อใหเ้กิดประโยชนก์บัชีวิต 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั (ช) 
ตัวอย่าง แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค ์
กับการประเมินตนเองเกีย่วกับระดบัความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

ผูว้ิจยั   นายอภิสทิธ ์เถายะบตุร 
   นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
   มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ในช่องระดบัการพิจารณาดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบฯ 
โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้

+1  หมายถึง มีความเห็นวา่ เหมาะสม 
0 หมายถึง มีความเห็นวา่ ไมแ่น่ใจ 
-1 หมายถึง มีความเห็นวา่ ไมเ่หมาะสม 
 

ผูว้ิจยัจึงขอความกรุณาใหท้่านตอบแบบประเมินคณุลกัษณะนีใ้หค้รบทุกขอ้ค าถาม
ตามจรงิ เพราะค าตอบของท่านมีคณุค่าต่อดษุฎีนิพนธนี์อ้ย่างยิ่ง ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากแบบประเมิน
คณุลกัษณะจะใชส้  าหรบังานวิจยัเท่านัน้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานและสถานภาพของ
ท่าน และผลการตอบแบบประเมินคณุลกัษณะของท่าน ผูว้ิจยัจะถือเป็นความลบั 

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้
 
 
 
 
 
 
 

นายอภิสทิธ์ิ เถายะบตุร 
นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค ์
กับการประเมินตนเองเกีย่วกับระดบัความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

รายการประเมิน 

ระดับการ
พจิารณา 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ดา้นความปลอดภยัตนเองและระบบคอมพิวเตอร ์
1. ฉนัรกัษาความเป็นสว่นตวัในการเขา้ถึงสารสนเทศ เชน่ 
ไม่บอกบญัชีรายช่ือหรอืรหสัผา่นใหค้นอ่ืนรู ้

    

2. ฉนัเขา้ถึงสารสนเทศ โดยไม่ละเมิดสิทธิสว่นบคุคล เช่น 
การใชบ้ญัชีรายช่ือผูอ่ื้นเพ่ือเขา้ถึงขอ้มลูท่ีตอ้งการ 

    

3. ฉนัส ารองสารสนเทศท่ีไมไ่ดใ้ชเ้ป็นเวลานานเพื่อปอ้งกนั
การสญูหายได ้

    

4. ฉนัจดัการ/ท าลายสารสนเทศท่ีไม่ตอ้งการไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั 

    

5. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้า่สื่อน าเสนอเนือ้หาท่ีเป็นกลางหรอืไม่     
6. ฉนัใชว้ิจารญาณและประสบการณข์องตนเพื่อประเมนิ
ความถกูตอ้ง และน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอได ้

    

7. ฉนัตดัสนิไดว้า่สารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอนัน้มีคณุคา่ตอ่
ตนเอง และสงัคมหรอืไม่ 

    

8. ฉนัไมเ่ช่ือสารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอจนกวา่จะมีการ
ตรวจสอบจากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ อยา่งรอบดา้น 

    

9. ฉนัเลือกใชส้ารสนเทศเพ่ือการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้ได ้

    

10. ฉนัใชว้สัดอุปุกรณห์รอืเครือ่งมือท่ีหลากหลายในการ
ออกแบบและสรา้งสรรคส์ื่อตา่งๆ ได ้

    

ดา้นการสื่อสารเพ่ือท างานรว่มกนัและการสรา้งความสมัพนัธท่ี์เหมาะสม 
11. ฉนัรูว้า่ขอ้มลูท่ีตอ้งการสามารถสืบคน้ไดจ้ากแหลง่
ใดบา้ง เชน่ หนงัสือ โทรทศัน ์google you tube เป็นตน้ 
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รายการประเมิน 

ระดับการ
พจิารณา 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

12. ฉนับอกวตัถปุระสงคห์ลกัและกลุม่เปา้หมายของสื่อได ้     
13. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้า่สื่อมีวตัถปุระสงคแ์ฝงในการน าเสนอ
สารสนเทศอยา่งไร 

    

14. ฉนัแยกแยะสารสนเทศท่ีเป็นขอ้เท็จจรงิและขอ้คิดเห็น
ท่ีสื่อน าเสนอได ้
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจยั (ซ) 
ตัวอย่าง  แบบประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค ์

กับการประเมินตนเองเกีย่วกับระดบัความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

ผูว้ิจยั   นายอภิสทิธ ์เถายะบตุร 
   นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
   มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
 
           แบบประเมินความเหมาะสมของวตัถปุระสงคก์บัการประเมนิตนเองเก่ียวกบัระดบัความ
เป็นพลเมืองดจิิทลั ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานและสถานภาพ 
ตอนท่ี 2 ความเป็นพลเมืองดจิิทลัส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ผูว้ิจยัจึงขอความกรุณาใหท้่านตอบแบบประเมินคณุลกัษณะนีใ้หค้รบทุกขอ้ค าถาม
ตามจรงิ เพราะค าตอบของท่านมีคณุค่าต่อดษุฎีนิพนธนี์อ้ย่างยิ่ง ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากแบบประเมิน
คณุลกัษณะจะใชส้  าหรบังานวิจยัเท่านัน้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานและสถานภาพของ
ท่าน และผลการตอบแบบประเมินคณุลกัษณะของท่าน ผูว้ิจยัจะถือเป็นความลบั 

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้
นายอภิสทิธ์ิ เถายะบตุร 

นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 
ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับระดบัความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
เร่ืองความเป็นพลเมืองดจิทิลัส าหรับนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนตน้ 

 
ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพืน้ฐานและสถานภาพ 
ค าชีแ้จง ใสเ่ครือ่งหมาย ✓ ลงใน  หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัความจรงิ 

1. เพศ    1) ชาย  2) หญิง 
2. ท่านก าลงัศกึษาในระดบัชัน้ 
 1) ม.1  2) ม.2  3) ม.3 

3. เกรดเฉลี่ย ...................... 

 
ตอนท่ี 2 การรูเ้ท่าทนัสื่อและสารสนเทศ 
ค าชีแ้จง ขอใหท้่านใสเ่ครือ่งหมาย ✓ ท่ีตรงกบัความสามารถของทา่นตามความเป็นจรงิ ไมมี่
ค าตอบใด “ถกู” หรอื “ผิด” โปรดตอบทกุขอ้ 

5 หมายถึง ท่านสามารถปฏิบตัิตามรายการประเมินอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ท่านสามารถปฏิบตัิตามรายการประเมินอยูใ่นระดบั มาก 
3 หมายถึง ท่านสามารถปฏิบตัิตามรายการประเมินอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
2 หมายถึง ท่านสามารถปฏิบตัิตามรายการประเมินอยูใ่นระดบั นอ้ย 
1 หมายถึง ท่านสามารถปฏิบตัิตามรายการประเมินอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสดุ 

 

รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 
ดา้นความปลอดภยัตนเองและระบบคอมพิวเตอร ์      
1. ฉนัรกัษาความเป็นสว่นตวัในการเขา้ถึงสารสนเทศ เชน่ ไม่
บอกบญัชีรายช่ือหรอืรหสัผ่านใหค้นอื่นรู ้

     

2. ฉนัเขา้ถึงสารสนเทศ โดยไม่ละเมิดสิทธิสว่นบคุคล เช่น การ
ใชบ้ญัชีรายช่ือผูอ่ื้นเพื่อเขา้ถึงขอ้มลูท่ีตอ้งการ 

     

3. ฉนัส ารองสารสนเทศท่ีไมไ่ดใ้ชเ้ป็นเวลานานเพื่อปอ้งกนัการ
สญูหายได ้

     

4. ฉนัจดัการ/ท าลายสารสนเทศท่ีไม่ตอ้งการไดอ้ยา่งปลอดภยั      
5. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้า่สื่อน าเสนอเนือ้หาท่ีเป็นกลางหรอืไม่      
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รายการประเมิน 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 
6. ฉนัใชว้ิจารญาณและประสบการณข์องตนเพื่อประเมนิความ
ถกูตอ้ง และนา่เช่ือถือของสารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอได ้

     

7. ฉนัไมเ่ช่ือสารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอจนกวา่จะมีการตรวจสอบ
จากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ อย่างรอบดา้น 

     

8. ฉนัเลือกใชส้ารสนเทศเพ่ือการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได ้      
ดา้นการสื่อสารเพ่ือท างานรว่มกนัและการสรา้งความสมัพนัธท่ี์
เหมาะสม 

     

9. ฉนับอกวตัถปุระสงคห์ลกัและกลุม่เปา้หมายของสื่อได ้      
10. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้า่สื่อมีวตัถปุระสงคแ์ฝงในการน าเสนอ
สารสนเทศอยา่งไร 

     

11. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้า่สื่อนัน้แฝงความเช่ือหรอืโนม้นา้ว
ความคดิของผูร้บัสื่อหรอืไม่ 

     

12. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้า่สื่อนัน้มีการน าเสนอเนือ้หาท่ีแฝง
ผลประโยชนท์างการคา้/เชิงพาณิชยห์รอืไม่ 

     

13. ฉนัตดัสินไดว้า่สื่อนัน้ๆ มีความทนัสมยัและเป็นปัจจบุนั
หรอืไม ่

     

14. ฉนัสามารถพดูคยุแลกเปลี่ยนความคดิเห็นเก่ียวกบัความ
เหมาะสมของสารสนเทศท่ีปรากฏในสื่อกบัผูอ่ื้นได ้
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย (ฌ) 
แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงคก์ับการประเมินความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง 
เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ ในช่องระดบัการพิจารณาดชันีความสอดคลอ้งของรูปแบบฯ 
โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้

+1  หมายถึง มีความเห็นวา่ เหมาะสม 
0 หมายถึง มีความเห็นวา่ ไมแ่น่ใจ 
-1 หมายถึง มีความเห็นวา่ ไมเ่หมาะสม 
 
แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของวตัถปุระสงคก์บัการประเมินความพึงพอใจต่อการ

เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อส่งเสรมิความเป็น
พลเมืองดจิิทลั ประกอบ 4 ดา้น 

1) ดา้นกิจกรรมในบทเรยีนออนไลน ์(นอกหอ้งเรยีน) 
2) ดา้นกิจกรรมในบทเรยีน (ในหอ้งเรยีน) 
3) ดา้นการออกแบบและการน าเสนอบทเรยีนโมบายดเ์ลริน์นิง 
4) ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรยีน 
 
ผูว้ิจยัจึงขอความกรุณาใหท้่านตอบแบบประเมินคณุลกัษณะนีใ้หค้รบทุกขอ้ค าถาม

ตามจรงิ เพราะค าตอบของท่านมีคณุค่าต่อดษุฎีนิพนธนี์อ้ย่างยิ่ง ขอ้มลูท่ีไดร้บัจากแบบประเมิน
คณุลกัษณะจะใชส้  าหรบังานวิจยัเท่านัน้ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานและสถานภาพของ
ท่าน และผลการตอบแบบประเมินคณุลกัษณะของท่าน ผูว้ิจยัจะถือเป็นความลบั 
 
 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีเสยีสละเวลาในการท าแบบประเมินชดุนี ้

นายอภิสทิธ์ิ เถายะบตุร 
นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงคก์ับการประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง 

เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายการประเมิน 
ระดับการ
พจิารณา ข้อเสนอแนะ 

+1 0 1 
1. ความพงึพอใจดา้นกิจกรรมในบทเรยีนออนไลน ์(นอกหอ้งเรยีน) 
   1.1 Strategic Searching     
   1.2 Staying Safe Online     
   1.3 Strong Passwords     
   1.4 Law of Computer     
   1.5 Creative Common     
   1.6 Digital Communication     
2. ความพงึพอใจดา้นกิจกรรมในบทเรยีน (ในหอ้งเรยีน) 
   2.1 Sites I Like     
   2.2 Private and Personal Information     
   2.3 Ethical use of     
   2.4 Fake News In     
   2.5 What’s Cyberbullying     
   2.6 Online social practice     
3. ความพงึพอใจดา้นการออกแบบและการน าเสนอบทเรยีนโมบายดเ์ลริน์นิง 
   3.1 การจดัวางองคป์ระกอบของหนา้จอมีความ
สวยงามและเหมาะสม 

    

   3.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอแตล่ะคลิปวิดีโอมี
เหมาะสม 

    

   3.3 ค าชีแ้จง ค าสั่งตา่งๆ ในบทเรยีนชดัเจน เขา้ใจง่าย     
   3.4 การแสดงคะแนนปอ้นกลบัทนัทีท่ีผูเ้รยีนท าแบบ 
ทดสอบท าใหผู้เ้รยีนสามารถประเมินความรู ้ความ
เขา้ใจ 
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รายการประเมิน 
ระดับการ
พจิารณา ข้อเสนอแนะ 

+1 0 1 
ในการเรยีนไดด้ีขึน้ 
4. ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรยีน (ในหอ้งเรยีน) 
   4.1 การเรยีน ท าใหเ้กิดความรูส้กึสนกุสนาน
เพลดิเพลนิอยากเรยีนรูม้ากขึน้ 

    

   4.2 การเรยีน ท าใหผู้เ้รยีนรบัรูค้วามเป็นพลเมือง
ดิจิทลัของตนเอง 

    

   4.3 ผูเ้รยีนมีความรูส้กึไดร้บัประโยชนจ์ากการเรยีน
บทเรยีนออนไลน ์ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย (ญ) 
แบบประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงคกั์บกระประเมินความพงึพอใจเกี่ยวกับ 

การเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง 
เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

 
ค าอธิบาย 

หลงัการทดลองผูส้อนใหผู้เ้รยีนท าแบบประเมินความพงึพอใจตอ่การเรยีนตามรูปแบบการ
เรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลิรน์นิงเพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ซึง่เป็น
แบบประเมินแบบมาตรประมาณคา่ 5 ระดบั ประกอบ 4 ดา้น 

1) ดา้นกิจกรรมในบทเรยีนออนไลน ์(นอกหอ้งเรยีน) 
2) ดา้นกิจกรรมในบทเรยีน (ในหอ้งเรยีน) 
3) ดา้นการออกแบบและการน าเสนอบทเรยีนโมบายดเ์ลริน์นิง 
4) ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรยีน 

 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓  ระดบัความพงึพอใจตอ่การเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใช้
โมบายเลริน์นิง เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ โดยมี
เกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
ระดบั 4 หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 
ระดบั 3 หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีความพงึพอใจนอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีความพงึพอใจนอ้ยท่ีสดุ 
 
 
 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีเสยีสละเวลาในการท าแบบประเมินชดุนี ้

นายอภิสทิธ์ิ เถายะบตุร 
นิสติระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศกึษา 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
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แบบประเมินดัชนีความเหมาะสมของวัตถุประสงคกั์บกระประเมินความพงึพอใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง 

เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความพงึพอใจดา้นกิจกรรมในบทเรยีนออนไลน ์(นอกหอ้งเรยีน) 
   1.1 Strategic Searching      
   1.2 Staying Safe Online      
   1.3 Strong Passwords      
   1.4 Law of Computer      
   1.5 Creative Common      
   1.6 Digital Communication      
2. ความพงึพอใจดา้นกิจกรรมในบทเรยีน (ในหอ้งเรยีน) 
   2.1 Sites I Like      
   2.2 Private and Personal Information      
   2.3 Ethical use of      
   2.4 Fake News In      
   2.5 What’s Cyberbullying      
   2.6 Online social practice      
3. ความพงึพอใจดา้นการออกแบบและการน าเสนอบทเรยีนโมบายดเ์ลริน์นิง 
   3.1 การจดัวางองคป์ระกอบของหนา้จอมีความ
สวยงามและเหมาะสม 

     

   3.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอแตล่ะคลิปวิดีโอมี
เหมาะสม 

     

   3.3 ค าชีแ้จง ค าสั่งตา่งๆ ในบทเรยีนชดัเจน เขา้ใจง่าย      
   3.4 การแสดงคะแนนปอ้นกลบัทนัทีท่ีผูเ้รยีนท าแบบ 
ทดสอบท าใหผู้เ้รยีนสามารถประเมินความรู ้ความเขา้ใจ 
ในการเรยีนไดด้ีขึน้ 

     

4. ดา้นประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการเรยีน (ในหอ้งเรยีน) 
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รายการประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
   4.1 การเรยีน ท าใหเ้กิดความรูส้กึสนกุสนาน
เพลดิเพลนิอยากเรยีนรูม้ากขึน้ 

     

   4.2 การเรยีน ท าใหผู้เ้รยีนรบัรูค้วามเป็นพลเมืองดจิิทลั
ของตนเอง 

     

   4.3 ผูเ้รยีนมีความรูส้กึไดร้บัประโยชนจ์ากการเรยีน
บทเรยีนออนไลน ์ 
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ภาคผนวก ค  
คะแนนจากการวิจัย 
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คะแนนจากการวิจัย (ก) 

ผลการประเมินดชันีความสอดคล้องของความเหมาะสมกับร่างรูปแบบการเรียนการสอน 

หอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิงเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายการประเมนิ 
คะแนนความเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี รวม เฉลี่ย ความหมาย 

1 2 3 
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 
1. บทบาทผูเ้รยีนและผูส้อน (Learners' 
and Instructors' roles) 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

2. สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้(Learning 
Environment) 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

3. เทคโนโลยีโมบายเลริน์นิง ( Mobile 
Technology) 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

4. การประเมนิผล (Evaluation) 1 1 1 2 1.00 เหมาะสม 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
1. การศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรยีน (Out of Class Lectures) 
   1.1 ศกึษาเนือ้หาออนไลน ์(Online 
Learning Content) 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

2. การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารทากิจกรรมในชัน้เรยีน (Warming up) 
   2.1 การพดูคยุเพื่อสอบถามปัญหาในการ
ใชง้านของผูเ้รยีน 

1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 

   2.2 การทบทวนประเดน็เนือ้หาการเรยีน 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
3. กิจกรรมสรา้งการรบัรู ้(Build Awareness) 
   3.1 ผูส้อนน าเสนอคลปิวีดีโอหรอืประเด็น
ทางโลกออนไลน ์

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   3.2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนแตล่ะคนไดเ้สนอ
ความคดิเห็น 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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รายการประเมนิ 
คะแนนความเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี รวม เฉลี่ย ความหมาย 

1 2 3 
   3.3 เรยีนรูร้ว่มกนัในชัน้เรยีน และผูส้อน
สรุปประเด็นจากการพดูคยุส่ือสาร 

1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 

4. การส ารวจปัญหา (Exploring Problems) 
   4.1 แบง่กลุม่กนัตามอธัยาศยั  1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   4.2 ท าการส ารวจปัญหา 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

5. ก าหนดปัญหา (Defining a Problem) 
   5.1 การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

   5.2 คดัเลือกประเดน็ปัญหาท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุ 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

   5.3 ระบแุละน าเสนอเหตแุละผลในการ
เลือกปัญหา 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

6. การระดมความคิด (Brainstorming Ideas) 
   6.1 รว่มกนัหาขอ้มลูตา่งๆ เพื่อแกไ้ข
ปัญหาในมมุมองท่ีหลากหลาย 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   6.2 รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ วิเคราะห ์สงัเคราะห ์

1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 

   6.3 รว่มกนัแสดงความคดิเห็น และ
คดัเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีดีท่ีสดุ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

7. การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา (Presenting Solution) 
   7.1 น าผลท่ีไดจ้ากการระดมความคดิ 1 1 1 3 1 เหมาะสม 

   7.2 สมาชิกในชัน้เรยีนสามารถรว่มกนั
ซกัถาม แสดงความคดิเห็น 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 

   7.3 ผูส้อนใหค้  าแนะน า เสนอแนะ และ
สรุปผลจากการน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา 

1 1 1 3 1 เหมาะสม 
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คะแนนจากการวิจัย (ข) 

ผลการประเมินของความเหมาะสมกับร่างรูปแบบการเรียนการสอน 

หอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิงเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายการประเมิน 
คะแนนความเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี �̅� S.D. 

ระดบั
ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 
องคป์ระกอบของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 
1. บทบาทผูเ้รยีนและผูส้อน (Learners' 
and Instructors' roles) 

4 5 5 4 4 4.40 0.55 มาก 

2. สภาพแวดลอ้มการเรียนรู ้(Learning 
Environment) 

4 5 4 4 5 4.40 0.55 มาก 

3. เทคโนโลยีโมบายเลิรน์นิง ( Mobile 
Technology) 

5 3 4 4 5 4.20 0.84 มาก 

4. การประเมินผล (Evaluation) 4 4 4 5 4 4.40 0.45 มาก 

5. ภาพรวมกระบวนการจดักิจกรรม 4 5 4 4 4 4.20 0.84 มาก 

รวม 4.32 0.54 มาก 

         

รายการประเมิน 
คะแนนความเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี �̅� S.D. 

ระดบั
ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 
ขั้นตอนการจัดกจิกรรมเรียนการสอนตามรูปแบบฯ 
1. การศกึษาเนือ้หานอกชัน้เรยีน (Out of 
Class Lectures) 
1.1 ศกึษาเนือ้หาออนไลน ์

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 

 2. การเตรยีมความพรอ้มเขา้สูก่ารทา
กิจกรรมในชัน้เรียน (Warming up) 
2.1 การพดูคยุเพ่ือสอบถามปัญหาใน
การใชง้านของผูเ้รยีน 
2.2 การทบทวนประเดน็เนือ้หาการเรยีน 

5 4 5 4 4 4.40 0.55 มาก 
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รายการประเมิน 
คะแนนความเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี �̅� S.D. 

ระดบั
ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 
3. กิจกรรมสรา้งการรบัรู ้(Build 
Awareness) 3.1 ผูส้อนน าเสนอคลิป
วีดีโอหรอืประเด็นทางโลกออนไลน ์
3.2 เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเสนอความ
คิดเห็น 
3.3 เรียนรูร้ว่มกนัในชัน้เรยีน และผูส้อน
สรุปประเดน็จากการพดูคยุสื่อสาร 
4. การส ารวจปัญหา (Exploring 
Problems) 
4.1 แบง่กลุม่กนัตามอธัยาศยั 
4.2 ท าการส ารวจปัญหา 

4 4 5 4 4 4.20 0.45 มาก 

5. ก าหนดปัญหา (Defining a Problem) 
5.1 การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
5.2 คดัเลือกประเดน็ปัญหาที่ส  าคญัที่สดุ 
5.3 ระบแุละน าเสนอเหตแุละผลในการ
เลือกปัญหา 

5 4 4 4 4 4.20 0.45 มาก 

6. การระดมความคิด (Brainstorming 
Ideas) 
6.1 รว่มกนัหาขอ้มลูต่างๆ เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาในมมุมองท่ีหลากหลาย 
6.2 รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ วิเคราะห ์สงัเคราะห ์
6.3 รว่มกนัแสดงความคิดเหน็ และ
คดัเลือกวิธีการแกไ้ขปัญหาที่ดีท่ีสดุ 

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 

7. การน าเสนอวิธีการแกไ้ขปัญหา 
(Presenting Solution) 
7.1 น าผลท่ีไดจ้ากการระดมความคิด 
7.2 สมาชิกในชัน้เรยีนสามารถรว่มกนั
ซกัถาม แสดงความคิดเหน็ 
7.3 ผูส้อนใหค้  าแนะน า เสนอแนะ และ

5 4 5 5 5 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
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รายการประเมิน 
คะแนนความเห็น 
ของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี �̅� S.D. 

ระดบั
ความ

เหมาะสม 1 2 3 4 5 
สรุปผลจากการน าเสนอวิธีการแกไ้ข
ปัญหา 

คา่เฉลี่ย 4.36 4.14 4.09 4.09 4.41 4.35 0.64 มาก 
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คะแนนจากการวิจัย (ค) 
ผลการประเมินดชันีความสอดคล้องของวัตถุประสงคกั์บหลักสูตรการเรียนการสอน

หอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิงเพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายการประเมนิ 
คะแนนความเหน็ 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม เฉลี่ย ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. รายละเอยีดของหลักสูตร 0.85 เหมาะสม 
1.1 ค าชีแ้จงของหลกัสตูรการเรยีนการ
สอนเพ่ือสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดิจิทลั 

1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

1.2 ช่ือหลกัสตูร 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
1.3 จ านวนชั่วโมงที่เรยีนรูต้ลอดหลกัสตูร 1 1 1 0 1 4 0.80 เหมาะสม 
1.4 จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร 1 0 1 0 1 3 0.60 เหมาะสม 
1.5 กลุม่ผูเ้รยีนรู ้ 1 0 1 1 1 4 0.80 เหมาะสม 
1.6 ขอ้มลูโครงสรา้งหลกัสตูร 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 
1.8 วิธีการสอนและพฒันาการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
1.9 วิธีการประเมินผล 1 0 1 1 1 4 0.80 เหมาะสม 

2. แผนการจัดการเรียนรู้ 0.84 เหมาะสม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 Strategic Searching (Out Class) 0.83 เหมาะสม 
สาระส าคญั 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
จดุเนน้ 1 1 0 1 1 4 0.80 เหมาะสม 
ระยะเวลา 1 1 0 1 1 4 0.80 เหมาะสม 
ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 0 1 1 1 0 3 0.60 เหมาะสม 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 Sites I Like (In class) 0.80 เหมาะสม 
สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 0 1 0 1 1 3 0.60 เหมาะสม 
จดุเนน้ 1 1 1 0 1 4 0.80 เหมาะสม 
ระยะเวลา 0 1 1 1 1 4 0.80 เหมาะสม 
ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 1 1 -1 1 1 3 0.60 เหมาะสม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 Staying Safe Online (Out Class) 0.80 เหมาะสม 
สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 0 1 4 0.80 เหมาะสม 

จดุเนน้ 1 1 1 0 1 4 0.80 เหมาะสม 
ระยะเวลา 1 1 1 1 -1 3 0.60 เหมาะสม 
ทรพัยากรการเรียนรู ้ 0 1 1 1 0 3 0.60 เหมาะสม 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่4 Private and Personal Information (In Class) 0.77 เหมาะสม 
สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 
จดุเนน้ 1 1 1 -1 1 3 0.60 เหมาะสม 
ระยะเวลา 0 1 1 0 1 3 0.60 เหมาะสม 
ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 0 1 1 1 0 3 0.60 เหมาะสม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่5 Strong Passwords (Out Class) 0.83 เหมาะสม 

สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 0 1 1 1 4 0.80 เหมาะสม 

จดุเนน้ 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 

ระยะเวลา 1 0 1 0 1 3 0.60 เหมาะสม 

ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 1 1 1 0 1 4 0.80 เหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 Ethical use of (In Class) 0.87 เหมาะสม 
สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 0 1 4 0.80 เหมาะสม 
จดุเนน้ 1 1 1 0 1 4 0.80 เหมาะสม 
ระยะเวลา 1 0 1 1 1 4 0.80 เหมาะสม 
ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 Law of Computer (Out Class) 0.83 เหมาะสม 
สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 0 1 1 4 0.80 เหมาะสม 
จดุเนน้ 1 1 0 1 1 4 0.80 เหมาะสม 
ระยะเวลา 1 0 1 1 0 3 0.60 เหมาะสม 
ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 1 1 1 0 1 4 0.80 เหมาะสม 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 Fake News (In Class) 0.87 เหมาะสม 

สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 0 1 4 0.80 เหมาะสม 

จดุเนน้ 1 0 1 1 1 4 0.80 เหมาะสม 

ระยะเวลา 1 0 1 1 1 4 0.80 เหมาะสม 

ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 1 1 1 0 1 4 0.80 เหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 Creative Common (Out Class) 0.90 เหมาะสม 

สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 
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วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 

จดุเนน้ 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 

ระยะเวลา 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 1 1 0 1 1 4 0.80 เหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 What’s Cyberbullying (In Class) 0.90 เหมาะสม 

สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 

จดุเนน้ 0 1 1 1 1 4 0.80 เหมาะสม 

ระยะเวลา 0 1 1 1 1 4 0.80 เหมาะสม 

ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 1 0 1 1 1 4 0.80 เหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 Digital Communication (Out Class) 0.80 เหมาะสม 

สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 

จดุเนน้ 1 1 0 1 0 3 0.60 เหมาะสม 

ระยะเวลา 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 

ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 1 1 -1 1 1 3 0.60 เหมาะสม 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่12 Online social practice (In Class) 0.87 เหมาะสม 

สาระส าคญั 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

วตัถปุระสงค ์ 1 1 1 1 1 5 1.00 เหมาะสม 

กิจกรรมการเรยีนการสอน 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 

จดุเนน้ 1 1 0 1 1 4 0.80 เหมาะสม 

ระยะเวลา 1 1 0 1 1 4 0.80 เหมาะสม 

ทรพัยากรการเรยีนรู ้ 1 1 1 1 0 4 0.80 เหมาะสม 
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คะแนนจากการวิจัย (ง) 
ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค ์

กับการประเมินตนเองเกีย่วกับระดบัความเป็นพลเมืองดจิทิลั 

รายการประเมนิ 
คะแนนความเหน็ 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม เฉลี่ย ความหมาย 
1 2 3 

ดา้นความปลอดภยัตนเองและระบบคอมพิวเตอร ์
1. ฉนัรกัษาความเป็นสว่นตวัในการเขา้ถึงสารสนเทศ เช่น ไม่บอก
บญัชีรายช่ือหรอืรหสัผ่านใหค้นอ่ืนรู ้

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

2. ฉนัเขา้ถึงสารสนเทศ โดยไม่ละเมิดสิทธิสว่นบคุคล เช่น การใช้
บญัชีรายช่ือผูอ่ื้นเพื่อเขา้ถึงขอ้มลูท่ีตอ้งการ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

3. ฉนัส ารองสารสนเทศท่ีไม่ไดใ้ชเ้ป็นเวลานานเพ่ือปอ้งกนัการสญู
หายได ้

1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 

4. ฉนัจดัการ/ท าลายสารสนเทศท่ีไม่ตอ้งการไดอ้ย่างปลอดภยั 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
5. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้่าสื่อน าเสนอเนือ้หาท่ีเป็นกลางหรอืไม่ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
6. ฉนัใชว้ิจารญาณและประสบการณข์องตนเพ่ือประเมินความ
ถกูตอ้ง และน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอได ้

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

7. ฉนัตดัสินไดว้่าสารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอนัน้มีคณุคา่ตอ่ตนเอง และ
สงัคมหรอืไม่ 

1 0 0 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

8. ฉนัไม่เช่ือสารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอจนกวา่จะมีการตรวจสอบจาก
แหลง่ขอ้มลูต่างๆ อย่างรอบดา้น 

1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 

9. ฉนัเลือกใชส้ารสนเทศเพื่อการแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ได ้ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
10. ฉนัใชว้สัดอุปุกรณห์รอืเครือ่งมือท่ีหลากหลายในการออกแบบ
และสรา้งสรรคส์ื่อต่างๆ ได ้

0 1 0 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

ดา้นการสื่อสารเพื่อท างานรว่มกนัและการสรา้งความสมัพนัธท่ี์เหมาะสม 
11. ฉนัรูว้่าขอ้มลูท่ีตอ้งการสามารถสืบคน้ไดจ้ากแหลง่ใดบา้ง เช่น 
หนงัสือ โทรทศัน ์google you tube เป็นตน้ 

1 0 0 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

12. ฉนับอกวตัถปุระสงคห์ลกัและกลุม่เปา้หมายของสื่อได ้ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
13. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้่าสื่อมีวตัถปุระสงคแ์ฝงในการน าเสนอ
สารสนเทศอย่างไร 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

14. ฉนัแยกแยะสารสนเทศท่ีเป็นขอ้เท็จจรงิและขอ้คิดเห็นท่ีสื่อ
น าเสนอได ้

1 0 0 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

15. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้่าสื่อนัน้แฝงความเช่ือหรอืโนม้นา้วความคิดของ
ผูร้บัสื่อหรอืไม่ 

1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 

16. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้่าสื่อนัน้มีการน าเสนอเนือ้หาท่ีแฝงผลประโยชน์
ทางการคา้/เชิงพาณิชยห์รอืไม่ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

17. ฉนัตดัสินไดว้่าสื่อนัน้ๆ มีความทนัสมยัและเป็นปัจจบุนัหรอืไม่ 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
18. ฉนัสามารถพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบัความ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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รายการประเมนิ 
คะแนนความเหน็ 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม เฉลี่ย ความหมาย 
1 2 3 

เหมาะสมของสารสนเทศท่ีปรากฏในสื่อกบัผูอ่ื้นได ้
19. ฉนักลา้แสดงความคิดเห็นหากสื่อน าเสนอสารสนเทศท่ีไม่
ถกูตอ้ง/ไม่เหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

20. ฉนัมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเสรภีาพ 0 0 0 0 0.00 ไม่เหมาะสม 
21. ฉนัสามารถออกแบบสื่อเพ่ือน าเสนอสารสนเทศในเชิง
สรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างเหมาะสม 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

ดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศ 
22. ฉนัเลือกใชว้ิธีเพื่อเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการจากสื่อท่ี
หลากหลายได ้

1 0 0 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

23. ฉนัระบคุ  าส าคญั (keywords) หรอืหวัขอ้ท่ีจะใชใ้นการสืบคน้ได ้ 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
24. ฉนัสามารถใชค้  าส าคญัสืบคน้จนเขา้ถึงสารสนเทศไดต้รงความ
ตอ้งการ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

25 ฉนัสามารถสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการไดง้่ายดาย และรวดเรว็ 
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 

26. ฉนัสามารถสืบคน้สารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ย่างคุม้คา่กบั
ทรพัยากรท่ีเสียไป (เช่น ค่าอินเทอรเ์น็ต ไฟฟ้า เป็นตน้) 

1 0 0 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

27. ฉนัเก็บรวบรวมสารสนเทศท่ีไดจ้ากการสืบคน้อย่างเป็นระบบ 
ง่ายต่อการน ามาใชง้านตอ่ไป 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

28. ฉนัตดัสินไดว้่าควรน าสารสนเทศที่ไดจ้ากสื่อไปใชป้ระโยชนต์่อ
หรอืไม่ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

29. ฉนัใชว้ิจารณญาณไตรต่รองอย่างถว้นถ่ีเพ่ือพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของสื่อและสารสนเทศ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

30. ฉนัเลือกใชส้ื่อในทางท่ีถกูตอ้งและเหมาะสมกบัจดุประสงคท่ี์
ตอ้งการ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

31. ฉนัสามารถเรยีบเรยีงเนือ้หาสารสนเทศโดยบรูณาการความรู ้
เดิมและความรูใ้หม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล 

1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 

ดา้นการรบัมือกบัการกลั่นแกลง้ ข่มขู่ และคกุคามออนไลน ์
32. ฉนัตรวจสอบเสมอวา่ใครเป็นผูส้รา้งเนือ้หาของสื่อนัน้ๆ 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 

33. ฉนัใชส้ารสนเทศจากสื่อต่างๆ โดยค านงึถึงมารยาทและสิทธิ
สว่นบคุคล 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

34. ฉนัเลือกใชส้ารสนเทศโดยค านงึถึงลิขสิทธ์ิเพ่ือไม่ใหเ้กิด
ผลกระทบดา้นลบตามมา 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

35. ฉนัเลือกใชส้ารสนเทศจากสื่อโดยค านงึถึงผลกระทบทัง้ในดา้น
บวกและดา้นลบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่ตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคม 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

36. ฉนัเผยแพร/่ส่งต่อสารสนเทศท่ีไดร้บัมา โดยค านงึถึงผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึน้ต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคม 

1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 
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รายการประเมนิ 
คะแนนความเหน็ 

ของผู้เชี่ยวชาญคนที ่ รวม เฉลี่ย ความหมาย 
1 2 3 

37. ฉนัด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูท่ีผิดพลาดเม่ือไดร้บัการทกัทว้งจาก
บคุคลอ่ืน และตรวจสอบแลว้ว่าไม่ถกูตอ้ง 

0 0 0 0 0.00 ไม่เหมาะสม 

38. ฉนัสรา้งสรรคแ์ละเผยแพรส่ื่อและสารสนเทศ โดยค านงึถึงสิทธิ
สว่นบคุคล และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

39. ฉนัเลือกช่องทางในการเผยแพรส่ื่อและสารสนเทศไดอ้ย่าง
เหมาะสม (รายงาน ปา้ยนิเทศ สื่อสงัคมออนไลน ์เป็นตน้) 

1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 

40. ฉนัพรอ้มรบัผิดชอบตอ่ความถกูตอ้งของสารสนเทศท่ีฉนัสรา้ง
ขึน้ 

0 0 1 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

41. ฉนัสามารถแกไ้ขปัญหาเม่ือพบเห็นเพ่ือนโดนกลั่นแกลง้ทางไซ
เบอร ์

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีจรยิธรรม 
42 ฉนัเขา้ถึงสารสนเทศจากสื่อต่างๆ โดยค านงึถึงลิขสิทธ์ิ และ
ถกูตอ้งตามกฎหมาย (ดาวนโ์หลดภาพยนตร/์เพลงท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ 
ส  าเนาหนงัสือทัง้เลม่ เป็นตน้) 

1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 

43. ฉนัวิเคราะหผ์ลดีผลเสียของสารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอที่มีต่อ
ตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคมได ้

0 0 1 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

44. ฉนัวิเคราะหไ์ดว้่าสื่อน าเสนอสารสนเทศบนหลกัของจรยิธรรม
และถกูตอ้งตามกฎหมายหรอืไม่ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

45 ฉนัวิเคราะหผ์ลกระทบจากสารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอที่มีต่อตนเอง 
ผูอ่ื้นและสงัคมตามหลกัจรยิธรรมและกฎหมายได ้

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

46. ฉนัปิดกัน้หรอืปฏิเสธสื่อท่ีไม่สรา้งสรรคแ์ละไม่เป็นประโยชนต์่อ
ตนเองและสงัคม 

0 0 1 1 0.33 ไม่เหมาะสม 

47. ฉนัประเมินไดว้่ารูปแบบและสารสนเทศท่ีสื่อน าเสนอเป็นไปตาม
หลกัจรยิธรรมและกฎหมายหรอืไม่ 

1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 

48. ฉนัเลือกใชส้ารสนเทศจากสื่อต่างๆ เพ่ือการเรยีนรู/้ใชใ้น
ชีวิตประจ าวนัไดอ้ย่างมีวิจารณญาณ 

1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 

49. ฉนัแสดงความคิดเห็นหรอืเผยแพรส่ารสนเทศผ่านช่องทางตา่งๆ 
โดยค านงึถึงมารยาทท่ีดี ไม่รุกล า้สิทธิสว่นบคุคล หลกัจรยิธรรมและ
ขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

50. ฉนัหลีกเลี่ยงการคดัลอกผลงานของผูอ่ื้นและใหค้วามส าคญัตอ่
การอา้งอิง 

1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 

51. ฉนัสรา้งสรรคแ์ละเผยแพรส่ื่อและสารสนเทศ ไดถ้กูตอ้งตาม
กฎหมายและไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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คะแนนจากการวิจัย (จ) 

คะแนนระดบัความเป็นพลเมืองดจิิทลัของผูเ้รยีนท่ีผา่นการเรยีนจากรูปแบบการเรยีนการสอน
หอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลริน์นิงเพ่ือสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้ (N=30) 

คนท่ี คะแนนเตม็ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
1 80 33 69 
2 80 46 65 
3 80 36 68 
4 80 42 68 
5 80 41 69 
6 80 37 62 
7 80 34 60 
8 80 31 66 

9 80 45 66 

10 80 34 65 

11 80 38 68 

12 80 35 69 

13 80 45 70 

14 80 31 59 

15 80 35 60 

16 80 33 61 

17 80 35 62 

18 80 34 65 

19 80 37 65 

20 80 35 68 
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คนท่ี คะแนนเตม็ ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
21 80 31 69 

22 80 33 69 

23 80 36 70 

24 80 34 65 

25 80 37 64 

26 80 37 64 

27 80 38 63 

28 80 36 67 

29 80 37 65 

30 80 35 65 

คา่เฉลี่ย 36.37 65.53 
SD 3.96   3.16 
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คะแนนจากการวิจัย (ฉ) 

คะแนนการประเมินตนเองในการเป็นพลเมืองดจิิทลัของผูเ้รยีนท่ีผา่นการเรยีน 
จากรูปแบบการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชโ้มบายเลริน์นิง 

เพื่อสง่เสรมิความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ (N=30) 

คนท่ี ดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 ดา้นท่ี 3 ดา้นท่ี 4 ดา้นท่ี 5 คา่เฉลี่ย ระดบั 
1 4.50 4.13 4.75 4.75 4.25 4.48 ดี 
2 4.88 4.00 4.88 4.88 3.88 4.50 ดีมาก 
3 4.63 4.13 4.25 4.63 4.25 4.38 ดี 
4 4.63 4.13 4.75 4.88 4.13 4.50 ดีมาก 
5 4.75 4.13 4.38 4.50 4.13 4.38 ดี 
6 4.38 4.25 4.63 4.63 3.88 4.35 ดี 
7 4.63 4.38 4.50 4.63 4.50 4.53 ดีมาก 
8 4.75 4.38 4.25 4.63 4.13 4.43 ดี 
9 4.63 4.75 4.38 4.38 3.50 4.33 ดี 

10 4.63 4.75 4.63 4.38 3.88 4.45 ดี 
11 4.88 4.50 4.63 4.63 4.25 4.58 ดีมาก 
12 4.50 4.75 4.38 4.25 4.13 4.40 ดี 
13 4.75 4.13 4.38 4.63 4.13 4.40 ดี 
14 4.50 4.13 4.25 4.63 3.88 4.28 ดี 
15 4.38 4.00 4.63 4.25 3.75 4.20 ดี 
16 4.25 4.13 4.50 4.63 3.63 4.23 ดี 
17 4.75 4.25 4.50 4.63 3.88 4.40 ดี 
18 4.13 4.13 4.13 4.38 4.13 4.18 ดี 
19 4.88 4.38 4.63 4.38 3.50 4.35 ดี 
20 4.88 4.25 4.63 4.63 4.13 4.50 ดีมาก 
21 4.75 4.50 4.38 4.63 3.75 4.40 ดี 
22 4.75 4.75 4.25 4.50 3.88 4.43 ดี 
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คนท่ี ดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 ดา้นท่ี 3 ดา้นท่ี 4 ดา้นท่ี 5 คา่เฉลี่ย ระดบั 
23 4.50 4.38 4.63 4.50 4.38 4.48 ดี 
24 4.38 4.38 4.63 4.75 4.38 4.50 ดีมาก 
25 4.38 4.13 4.25 4.38 3.88 4.20 ดี 
26 4.75 4.13 4.63 4.38 3.63 4.30 ดี 
27 4.13 4.25 4.50 4.63 3.88 4.28 ดี 
28 4.63 4.38 4.38 4.50 3.88 4.35 ดี 
29 4.75 4.25 4.50 4.75 4.13 4.48 ดี 
30 4.88 4.13 4.50 4.63 3.75 4.38 ดี 

คา่เฉลี่ย 4.61 4.31 4.48 4.56 3.97 4.39 ดี 
S.D. 0.65 0.46 0.54 0.58 0.78 0.26  
ระดบั ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดี ดี  
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คะแนนจากการวิจัย (ช) 
ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงคก์ับการประเมินความพงึพอใจ

เกี่ยวกับการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง 
เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายการประเมนิ 
คะแนนความเหน็ 

ของผู้เชีย่วชาญคนที ่ รวม เฉลีย่ ความหมาย 
1 2 3 

1. ความพึงพอใจด้านกิจกรรมในบทเรียนออนไลน ์(นอกห้องเรียน) 0.94 เหมาะสม 

   1.1 Strategic Searching 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   1.2 Staying Safe Online 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   1.3 Strong Passwords 1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 

   1.4 Law of Computer 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   1.5 Creative Common 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   1.6 Digital Communication 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

2. ความพึงพอใจด้านกิจกรรมในบทเรียน (ในหอ้งเรียน) 0.83 เหมาะสม 

   2.1 Sites I Like 1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 

   2.2 Private and Personal Information 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   2.3 Strong Passwords 0 1 1 2 0.67 เหมาะสม 

   2.4 Law of Computer 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   2.5 Creative Common 1 1 0 1 0.67 เหมาะสม 

   2.6 Digital Communication 1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

3. ความพึงพอใจด้านการออกแบบและการน าเสนอบทเรียน 
โมบายดเ์ลิรน์นิง 

0.75 เหมาะสม 

   3.1 การจดัวางองคป์ระกอบของหนา้จอมี
ความสวยงามและเหมาะสม 

1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 

   3.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอแตล่ะ

คลิปวิดีโอมีเหมาะสม 

1 0 1 2 0.67 เหมาะสม 
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รายการประเมนิ 
คะแนนความเหน็ 

ของผู้เชีย่วชาญคนที ่ รวม เฉลีย่ ความหมาย 
1 2 3 

   3.3 ค าชีแ้จง ค าสั่งตา่งๆ ในบทเรยีน

ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   3.4 การแสดงคะแนนปอ้นกลบัทนัทีท่ี

ผูเ้รยีนท าแบบ ทดสอบท าใหผู้เ้รยีนสามารถ

ประเมินความรู ้ความเขา้ใจในการเรยีนไดด้ี

ขึน้ 

1 1 0 2 0.67 เหมาะสม 

4. ดา้นประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากการเรียน (ในหอ้งเรียน) 1.00 เหมาะสม 

   4.1 การเรยีน ท าใหเ้กิดความรูส้กึ

สนกุสนานเพลิดเพลินอยากเรยีนรูม้ากขึน้ 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   4.2 การเรยีน ท าใหผู้เ้รยีนรบัรูค้วามเป็น

พลเมืองดจิิทลัของตนเอง 

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 

   4.3 ผูเ้รยีนมีความรูส้กึไดร้บัประโยชนจ์าก

การเรยีนบทเรยีนออนไลน ์

1 1 1 3 1.00 เหมาะสม 
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คะแนนจากการวิจัย (ซ) 
ผลการความเหมาะสมของวัตถุประสงคก์ับการประเมินความพึงพอใจ 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนหอ้งเรียนกลับดา้นโดยใช้โมบายเลิรน์นิง 

เพือ่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดจิทิลั ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ 

รายการประเมนิ �̅� S.D. 
ระดับความ
เหมาสม 

1. ความพงึพอใจด้านกจิกรรมในบทเรียนออนไลน ์(นอกหอ้งเรียน) 4.65 0.15 มากทีสุ่ด 

   1.1 Strategic Searching 4.80 0.55 มากท่ีสดุ 

   1.2 Staying Safe Online 4.67 0.55 มากท่ีสดุ 

   1.3 Strong Passwords 4.63 0.56 มากท่ีสดุ 

   1.4 Law of Computer 4.50 0.68 มาก 

   1.5 Creative Common 4.47 0.82 มาก 

   1.6 Digital Communication 4.83 0.46 มากท่ีสดุ 

2. ความพงึพอใจด้านกจิกรรมในบทเรียน (ในหอ้งเรียน) 4.37 0.25 มาก 

   2.1 Sites I Like 4.33 0.80 มาก 

   2.2 Private and Personal Information 4.17 0.87 มาก 

   2.3 Strong Passwords 4.27 0.87 มาก 

   2.4 Law of Computer 4.23 1.01 มาก 

   2.5 Creative Common 4.83 0.38 มากท่ีสดุ 

   2.6 Digital Communication 4.43 0.82 มาก 

3. ความพงึพอใจด้านการออกแบบและการน าเสนอบทเรียนโมบายดเ์ลิรน์นิง 4.46 0.19 มาก 

   3.1 การจดัวางองคป์ระกอบของหนา้จอมีความสวยงามและเหมาะสม 4.57 0.57 มากท่ีสดุ 

   3.2 ระยะเวลาท่ีใชใ้นการน าเสนอแต่ละคลิปวิดีโอมีเหมาะสม 4.37 0.81 มาก 

   3.3 ค าชีแ้จง ค าสั่งตา่งๆ ในบทเรยีนชดัเจน เขา้ใจง่าย 4.27 0.69 มาก 

   3.4 การแสดงคะแนนปอ้นกลบัทนัทีท่ีผูเ้รยีนท าแบบ ทดสอบท าใหผู้เ้รยีนสามารถ

ประเมินความรู ้ความเขา้ใจในการเรยีนไดด้ีขึน้ 

4.67 0.71 มากท่ีสดุ 

4. ด้านประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการเรียน (ในหอ้งเรียน) 4.44 0.29 มาก 

   4.1 การเรยีน ท าใหเ้กิดความรูส้กึสนกุสนานเพลิดเพลินอยากเรยีนรูม้ากขึน้ 4.47 0.73 มาก 

   4.2 การเรยีน ท าใหผู้เ้รยีนรบัรูค้วามเป็นพลเมืองดิจิทลัของตนเอง 4.33 0.84 มาก 

   4.3 ผูเ้รยีนมีความรูส้กึไดร้บัประโยชนจ์ากการเรยีนบทเรยีนออนไลน ์ 4.13 0.97 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.48 0.22 มาก 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล อภิสทิธ์ิ  เถายะบตุร 
วัน เดอืน ปี เกิด 29 ตลุาคม 2530 
สถานทีเ่กิด สกลนคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2554  

การศกึษาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
พ.ศ. 2556  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
พ.ศ. 2564   
การศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ   
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