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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรือ่ง การพฒันาแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั 
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ผูว้ิจยั ศศิประภา เอี่ยมภมู ิ
ปริญญา การศึกษามหาบณัฑิต 
ปีการศึกษา 2563 
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อาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. พนิดา ศกุนตนาค  

  
งานวิจัยนี ้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเป็น

พลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อสรา้งเกณฑป์กติของแบบวดัความ
เป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งสิน้ 1,104 คน 
ไดม้าจากวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมือที่ใชคื้อ แบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใชใ้นวิเคราะหข์อ้มูล
ไดแ้ก่ เปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์คะแนนมาตรฐานที และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
แบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 
45 ขอ้ มีรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผลการตรวจสอบคุณภาพพบว่า ดา้นความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา พิจารณาจากดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายข้อ  (I-CVI) อยู่ระหว่าง 0.83 – 1.00 และดัชนี
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาทั้งฉบบัเท่ากับ 0.99 ค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.329-0.743 ผ่านเกณฑท์ุก
ขอ้ และความเชื่อมั่นของแบบวดัมีค่าเท่ากบั 0.896 โมเดลการวดัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์
และมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยพิจารณาจากค่า
ดั ง ต่ อ ไ ป นี ้  Chi-square = 720.165, df=665, p-value=0.068, relative chi-square=1.083, 
GFI=0.957, AGFI=0.934, RMSEA=0.010, RMR=0.051 2) เกณฑป์กติของแบบวดัความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พิจารณาจากคะแนนมาตรฐานที แบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ได้แก่ ความเป็นพลเมืองดิจิทัลระดับสูง (สูงกว่า T69) ระดับค่อนข้างสูง (T57-T69) ระดับปาน
กลาง (T44-T56) ระดบัค่อนขา้งต ่า (T31-T43) และระดบัต ่า (ต ่ากว่า T31) 

 
ค าส าคญั : แบบวดั, พลเมืองดิจิทลั, เกณฑป์กติ 
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The purposes of this research are as follows: (1) to develop and validate the 

quality of a digital citizenship scale for high school students; and (2) to develop the norms of 
the digital citizenship scale for high school students. The samples were selected by using 
multi-stage sampling which included 1,104 high school students from Secondary Educational 
Service Area Office One. The instrument used for the research was the digital citizenship 
scale for high school students which is a five-point rating scale test. The data was analyzed to 
find the percentile, t-score, and confirmatory factor analysis. The results indicated that: (1) the 
digital citizenship scale for high school students consisted of 45 questions and was a five-
point rating scale. The quality of the digital citizenship scale is its content validity (I-CVI 
ranging from 0.83-1.00, S-CVI = 0.99) and the discrimination value ranged from 0.329-0.743 to 
pass the established criteria. The reliability value was 0.896. The digital citizenship scale 
correlated with the empirical data and a construct validity from confirmatory factor analysis by 
considering the following: Chi-square = 720.165, df=665, p-value=0.068, relative chi-
square=1.083, GFI=0.957, AGFI=0.934, RMSEA=0.010, RMR=0.051; (2) the norms for 
assessing digital citizenship among high school students were determined by the t-score, 
which was divided into five levels: high level (higher than T69), relatively high level (T57-T69), 
medium level (T44-T56), relatively low (T31-T43), and low level (lower than T31). 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลงไดด้ว้ยดี เน่ืองจากผูว้ิจัยไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากผูช้่วย
ศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตุลยเ์มธาการ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลักควบคุมปริญญานิพนธ์ และผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร. พนิดา ศกุนตนาค อาจารยท่ี์ปรกึษารว่มควบคมุปริญญานิพนธ์ ท่ีไดใ้หค้ าแนะน า
รวมไปถึงช่วยปรบัปรุงแกไ้ขจดุท่ีควรพัฒนาของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทัง้คอยกระตุน้เตือนและ
เป็นก าลังใจท่ีดีใหก้ับผูว้ิจยัมาโดยตลอด ผูว้ิจัยขอขอบพระคณุอาจารยท์ัง้ 2 ท่านเป็นอย่างสูงไว ้ณ 
โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นิภา ศรีไพโรจน ์ประธานสอบปริญญานิพนธ์และรอง
ศาสตราจารย ์ดร. อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกูล ท่ีใหค้วามกรุณาเป็นกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
และใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชนส์ามารถน าไปปรบัปรุงและพฒันาปริญญานิพนธฉ์บับนีใ้หม้ีความ
ถกูตอ้งและสมบูรณม์ากยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ในภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาทุกท่าน  ท่ีให้ความรูท่ี้
เกี่ยวขอ้งกับการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา และขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านท่ีใหค้วาม
อนเุคราะหเ์ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือวดั 

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณะครูของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 1 ท่ีอนุญาตและช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และขอขอบใจนกัเรียนทุกคนท่ี
เป็นตวัอย่างของงานวิจยัท่ีใหค้วามรว่มมือในการท าแบบวดัเป็นอย่างดี 

ขอขอบใจเพื่อน ๆ ในสาขาการวดั ประเมิน และวิจัยการศึกษา และเพื่อนครูจากโรงเรียน
สามเสนวิทยาลัยทุกคน และนายหัสวนัส เพ็งสันเทียะ ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือและเป็นก าลังใจให้
ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธใ์นครัง้นี ้

ทา้ยท่ีสุดนี  ้ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ผูท่ี้ใหก้ าเนิดและใหก้ารอบรมสั่งสอนเป็น
อย่างดี อีกทั้งสนับสนุนปัจจัยในด้านต่าง ๆ รวมทั้งอ านวยความสะดวกทุกอย่างในการเรียนของ
ผูว้ิจัย และเป็นก าลังใจท่ีส าคัญท่ีท าใหผู้ว้ิจัยมีแรงผลักดันและมีความพยายามจนท าใหก้ารศึกษา
ครัง้นีป้ระสบผลส าเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

โลกในยุคปัจจุบัน เริ่มเขา้สู่ยุคดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจดิจิทัลหรือสังคมดิจิทัล  
โดยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือส่ือดิจิทัลไม่ได้ใช้เป็นเพียงเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานหรือ 
การเรียนการสอนเท่านั้น เทคโนโลยีดิจิทัลและส่ือดิจิทัลเหล่านีเ้ขา้ไปรวมอยู่ในการด ารงชีวิตของ
คนในสังคม และจะเปล่ียนโครงสรา้งทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และ
กระบวนการทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมไปอย่างสิน้เชิง 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2559) โดยเทคโนโลยีดิจิทลัและส่ือดิจิทลัสามารถ
สรา้งโอกาสและความท้าทายใหม่  ๆ ให้กับพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ไม่ว่าจะเป็นโอกาสด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และการเรียนรู ้ถึงแม้ว่าคนในสังคมส่วนใหญ่จะสามารถใชอ้ินเทอรเ์น็ตหรือ 
ส่ือดิจิทัลต่าง ๆ เป็นส่วนหน่ึงของการด ารงชีวิต แต่ยังขาดทักษะและความรูท่ี้จ าเป็นต่อการใช้
ประโยชนจ์ากการใชอ้ินเทอรเ์น็ต โดยใชอ้ินเทอรเ์น็ตหรือส่ือดิจิทัลโดยยังไม่รูว้ิธีลดความเส่ียงจาก
อินเทอรเ์น็ต รวมทั้งสิทธิและความรบัผิดชอบในโลกยุคดิจิทัล (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2561)  
โดยสังเกตจากการใช้อินเทอรเ์น็ต ในปัจจุบัน มีผลการส ารวจการใช้อินเทอรเ์น็ตของส านักงาน
พฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) พบว่าในปี 2563 คนไทยใชอ้ินเทอรเ์น็ตเฉล่ีย 
11 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน เพิ่มขึน้จากปี 2562 ถึง 1 ชั่วโมง 3 นาทีต่อวัน ซึ่งการในอินเทอรเ์น็ตมี
แนวโนม้สูงขึน้ทุกปี โดยคนใน Generation Y ใชง้านอินเทอรเ์น็ต 12 ชั่วโมง 26 นาที ต่อวัน ซึ่งสูง
ท่ีสุดติดต่อกันหลายปีซึ่งเป็นผลมาจากการเปล่ียนผ่านชีวิตไปสู่สังคมท่ีมีการใชส่ื้อดิจิทัลเพิ่มขึน้ 
และจากผลการส ารวจพบว่าคนใน Generation Z ใชง้านอินเทอรเ์น็ต 12 ชั่วโมง 8 นาที ต่อวัน  
ซึ่งมีค่าท่ีค่อนขา้งสงู เหตผุลอนัเน่ืองมาจากสถานการณ ์COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อการใชอ้ินเทอรเ์น็ต
ของคน เพื่อใชท้ างานท่ีบา้น (Work from home) และนักเรียนนักศึกษาท่ีตอ้งเรียนออนไลนท่ี์บา้น 
(ส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส,์ 2564) นอกจากนีย้ังพบว่ายังมีข่าวเกี่ยวกับอนัตราย
จากโลกออนไลนห์รือการใชส่ื้อดิจิทัลอย่างไม่เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง เช่น การสอดแนมความเป็น
ส่วนตัว อาชญากรรมคอมพิวเตอร ์การโจรกรรมข้อมูล การขโมยข้อมูลตัวตนไปใช้ท าธุรกรรม
ทางการเงิน การค้ามนุษย์ การใช้ส่ือไปในทางท่ีไม่เหมาะสมก่อให้เกิดความรุนแรงหรือสรา้ง 
ความเกลียดชัง ตลอดจนการรงัแกผ่านโลกออนไลนท่ี์ส่งผลต่อจิตใจส่งผลท าให้เกิดภาวะเครียด
หรือน าไปสู่ภาวะซึมเศรา้ได ้ซึ่งผูใ้ชส่ื้อดิจิทลัเองอาจยังขาดความเขา้ใจและทกัษะในยุคเทคโนโลยี
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ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นคนในรุ่น Generation Z ซึ่งเป็นรุ่นท่ีเริ่มต้นการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลและ
อินเตอรเ์น็ต และบางครัง้อาจขาดความรูค้วามเขา้ใจในการใชส่ื้อดิจิทลัอย่างเหมาะสม จึงเป็นรุน่ท่ี
ควรไดร้บัความรูแ้ละพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเปล่ียนไป
อย่างรวดเร็ว เพราะความเป็นพลเมืองดิจิทลัไม่ใช่เพียงแค่สามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเท่านั้น 
แต่ตอ้งเป็นผูท่ี้ใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีหรือส่ือดิจิทัลไดอ้ย่างเหมาะสม ค านึงถึงความปลอดภัย
จากส่ือดิจิทลั และใชส่ื้อดิจิทลัโดยท่ีไม่ส่งผลกระทบเชิงลบกบัตนเองและผูอ้ื่น 

คนในปัจจุบันซึ่งมีฐานะเป็นพลเมืองดิจิทัลจึงตอ้งตระหนักถึงโอกาสและความเส่ียงใน
โลกดิจิทัล พัฒนาทักษะและความรูท่ี้จ าเป็นในโลกใหม่ และเขา้ใจถึงสิทธิและความรบัผิดชอบใน
โลกออนไลน์ ดังนั้น ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) มีความส าคัญซึ่งจะช่วยให้
พลเมืองเรียนรูว้่าจะใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและปกป้องตนเองจากความเส่ียงต่าง ๆ 
อย่างไร รวมทัง้รูจ้กัเคารพสิทธิของตนเองและมีความรบัผิดชอบต่อสังคมในโลกสมัยใหม่ ไปจนถึง
เขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีต่อสังคม และใชม้นัเพื่อสรา้งการเปล่ียนแปลงทางสังคม
ในเชิงบวก นอกจากนี้ มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) ไดร้ะบุผลลัพธ์ท่ีพึงประสงคข์องการศึกษา เพื่อพัฒนาคน
ไทยในยคุ 4.0 ใหด้ ารงความเป็นไทย และสามารถแข่งขนักบันานาชาติได ้โดยพฒันาใหค้นใหเ้ป็น
คนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมท่ีดีของสังคม ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ผู้เรียนรู ้ผู้ร่วมสรา้งสรรค์
นวัตกรรม และพลเมืองท่ีเข้มแข็ง โดยก าหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ในด้านการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนเรียนรูด้้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรูแ้ละทักษะชีวิต รวมไปถึง  
การปรบัตัวใหท้ันการเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล ฟันฝ่าอุปสรรคได ้มีความรูค้วามรอบรูด้า้นต่าง ๆ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสุขภาวะการศึกษาการท างาน  อาชีพ เพื่อพัฒนา
คณุภาพชีวิตของตน และในดา้นผูร้ว่มสรา้งนวัตกรรมเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นผูม้ีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
รวมทั้งความฉลาดทางดิจิทัล (digital intelligence) ดังนั้น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย จึงควรได้รบัการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลเพื่อใชใ้นการรูท้ันการเปล่ียนแปลง
ปรบัตวัในโลกยคุดิจิทลัได ้ 

โดยจากการศึกษาแนวคิดองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัล พบว่า นักวิชาการ  
หลายท่านได้เสนอแนวคิดองค์ประกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทัลไว้อย่างหลากหลาย  
โดยในปี 2011 Ribble ได้เสนอองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลมี 9 องค์ประกอบ ได้แก่  
1. การเข้าถึงส่ือดิจิทัล 2. การซือ้และขายผ่านส่ือดิจิทัล 3. การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล 4. การรู ้
เท่าทันส่ือดิจิทัล 5. การใชส่ื้อดิจิทัลอย่างมีมารยาท 6. กฎหมายของส่ือดิจิทัล 7. สิทธิและความ
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รบัผิดชอบทางดิจิทัล 8. การใชส่ื้อดิจิทัลในรูปแบบท่ีดีต่อสุขภาพ 9. ความปลอดภยัจากส่ือดิจิทัล 
(Ribble, 2011) ต่อมาในปี 2017 International Society for Technology in Education (ISTE) 
ไดเ้สนอองคป์ระกอบความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีดีมี 9 องคป์ระกอบคือ 1. สนบัสนนุสิทธิทางดิจิทัล
ท่ีเท่าเทียมและสามารถเขา้ถึงส าหรบัทุกคน 2. พยายามเขา้ใจมมุมองทกุดา้น 3. เคารพความเป็น
ส่วนตัวในส่ือดิจิทัล ทรพัยสิ์นทางปัญญา และสิทธิอื่น ๆ ของผูค้นบนโลกออนไลน ์4. ส่ือสารและ
ปฏิบัติตนดว้ยความเอาใจใส่กับผูอ้ื่นดว้ยช่องทางส่ือดิจิทัล 5. ประยุกตใ์ชก้ารคิดเชิงวิพากษ์กับ 
ทุกแหล่งข้อมูลออนไลน์และไม่แชรแ์หล่งข้อมูลท่ีไม่สามารถอ้างถึงได้ รวมทั้งข่าวและโฆษณา
ปลอม 6. ยกระดบัเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนใหส้ังคมกา้วหนา้ 7. ค านึงถึงสุขภาพกายอารมณแ์ละ
สขุภาพจิตในขณะท่ีใชเ้ครื่องมือดิจิทัล 8. ใชป้ระโยชนจ์ากเครื่องมือดิจิทัลท่ีจะท างานร่วมกบัคน
อื่น  ๆ และ 9. เข้าใจถึงประสิทธิภาพของโลกดิจิทัลและจัดการอัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล  
(Fingal, 2017)  

นอกจากนี ้Council of Europe (2017) ไดร้ะบุกรอบแนวคิดของความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
เป็น Ten Digital Domains 10 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มท่ี 1 การใชอ้อนไลน ์(Being 
Online) ได้แก่ 1. การเข้าถึงและการรวม (Access and Inclusion) 2. การเรียนรูแ้ละความคิด
สร้างสรรค์ (Learning and Creativity) 3. การรูเ้ท่าทันส่ือและข้อมูล (Media and Information 
Literacy) กลุ่มท่ี 2 สุขภาพดีออนไลน์ (Wellbeing online) ได้แก่ 4. จริยธรรมและการเอาใจใส่ 
(Ethics and Empathy) 5. สขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (Health and wellbeing) 6. การแสดงตน
อิเล็กทรอนิกส์และการส่ือสาร (E-presence and communications) กลุ่มท่ี 3 สิทธิออนไลน ์
(Rights Online) ได้แก่ 7. การมีส่วนร่วม (Active Participation) 8. สิทธิและความรับผิดชอบ 
(Rights and Responsibilities) 9. ความเป็นส่วนตวัและความปลอดภัย (Privacy and Security) 
10. การรบัรูข้องผูบ้ริโภค (Consumer Awareness) และในปี 2018 ชอยและคิม (D. Choi & Kim, 
2018) สรา้งกรอบแนวคิด SAFE framework ในการวิเคราะห์องค์ประกอบความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล พบว่าองค์ประกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลมี 5 องค์ประกอบ คือ 1. จริยธรรมส าหรับ
สภาพแวดล้อมดิจิทัล 2. ความช านาญในการใช้งานระบบดิจิทัล 3. กิจกรรมท่ีสมเหตุสมผล  
4. อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล และ 5. การมีส่วนร่วมทางสังคม/วัฒนธรรม ในปี 2561 ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ไดม้ีการพัฒนาคู่มือพลเมืองดิจิทัลและไดนิ้ยามความเป็นพลเมืองดิจิทัล คือ ชุดของ
ทักษะหรือความสามารถหรือพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยมีความรบัผิดชอบ 
และมีประสิทธิภาพ ต่อตนเองและสังคมความเป็นพลเมืองดิจิทัลออกเป็น 3 มิติ ตามแนวคิดของ 
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(M. Choi, 2016) คือ มิติดา้นความรูเ้กี่ยวกับส่ือและสารสนเทศ มิติดา้นจริยธรรม และมิติดา้นการ
มีส่วนรว่มทางการเมืองและสงัคม (วรพจน ์วงศก์ิจรุง่เรือง, 2561)  

จากการศึกษาการสรา้งเป็นแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลในงานวิจัยต่างประเทศ 
พบว่า รูปแบบของแบบวัดส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบมาตรประมาณค่า 5 – 7 ระดับ โดยมีขอ้จ ากัด 
คือ ประชากรของงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และข้อค าถามอาจไม่
สอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย และยงัไม่มีการสรา้งเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานในการระบุระดับ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล  ส่วนแบบวดัท่ีพัฒนาขึน้ในประเทศไทยมีการสรา้งท่ีค่อนขา้งนอ้ยและมี
ขอ้จ ากดัเช่นเดียวกนั คือ แบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลัใชป้ระชากรของงานวิจยัเป็นนกัศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยเช่นกัน จึงไม่มีการสรา้งแบบวัดในประเทศไทยท่ีเหมาะสมส าหรบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ดังนั้น จากความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
ตอนปลายท่ีได้กล่าวไวข้้างตน้ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นเยาวชนท่ีเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต หากครู บุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาได้ทราบว่านักเรียนมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลอยู่ในระดับใด ก็จะส่งผลให้มีการออก
นโยบายท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนหรือการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานกัเรียนใหม้ี
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกดิจิทัลอย่างรวดเร็ว แต่อย่างไร  
ก็ตามโดยงานวิจัยท่ีกล่าวมา มีข้อจ ากัดส าคัญ คือ งานวิจัยมุ่งสรา้งแบบวัดความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาท่ีมีอายุมากกว่า 18 ปีขึน้ไป จึงท าให้การวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลใน
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีอยู่น้อย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใชก้รอบแนวคิดความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัของ Ribble เน่ืองจากกรอบแนวคิดนีม้ีความครอบคลมุในทกุดา้นเกี่ยวกบัความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล และมีการน าไปใชใ้นงานวิจัยของต่างประเทศ และมีการวิเคราะหอ์งค์ประกอบปรากฏว่า
เป็นไปตามแนวคิดนี ้โดยผูว้ิจัยได้สรา้งแบบวัดท่ีมีรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพราะ
เป็นรูปแบบของแบบวดัท่ีสามารถน าไปใชไ้ดง้่าย เหมาะส าหรบัการวดัลกัษณะขอ้มลูแนวกวา้งเป็น
เบือ้งตน้ และใช้ไดใ้นบริบทจริงของโรงเรียน ซึ่งมีความเหมาะสมกับการใชว้ัดองค์ประกอบของ
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลซึ่งมีถึง 9 องค์ประกอบ ท าให้วัดได้อย่างครอบคลุมทุกมิ ติ ส าหรับ
ประชากรท่ีเลือกศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เน่ืองจากเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่ม
ประชากรท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ี
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เริ่ม เข้าถึ ง ส่ือดิจิทัลและใช้ ส่ือ ดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน และนักเรียน ท่ีอาศัยอยู่ ในพื ้น ท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นพืน้ท่ีท่ีนกัเรียนสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยีทางดิจิทลัไดอ้ย่างทั่วถึง ดงันัน้ ควรมี
การวัดระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกตอ้ง
และเหมาะสม นอกจากนี้ เพื่อให้แบบวัดสามารถระบุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได ้ผูว้ิจยัไดส้รา้งเกณฑป์กติขึน้มาเพื่อใชจ้  าแนกหรือระบุ
ระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นประโยชนต่์อครู และ
บุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาท่ีสามารถน าไปใชใ้นวัดและระบุระดับความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนได้ นอกจากนีส้ามารถน าข้อมูลท่ีได้ ไปสรา้งเป็นแนวทางการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือนโยบายในระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายมีระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัสงูขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของงานวจิัย 

1. เพื่อสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  

2. เพื่อสรา้งเกณฑ์ปกติของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล  ส าหรบันักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

  
ความส าคัญของการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี ้เป็นการสรา้งและพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย และสรา้งเกณฑป์กติ (norms) ของแบบวดัท่ีมีคณุภาพทัง้
ในดา้นอ านาจจ าแนก ความเชื่อมั่น และความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง วัดได้ตรงระดับความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ต่อไป และสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวัดนี ้ไปสรา้งเป็นแนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน หรือนโยบายในระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลสูงขึน้ และสามารถอยู่ในโลกท่ีความก้าวหน้าด้านเครือข่ายดิจิทัล  
ไดอ้ย่างปลอดภยัและมีความสขุ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีได้ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  
ของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 67 แห่ง รวมจ านวนนกัเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 51,540 คน (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1, 2563)  

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวอย่างส าหรับการทดสอบครั้งท่ี 1 หรือการทดลองใช้ (Try out) เป็นนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 200 คน 

ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบครั้งท่ี 2 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(CFA) เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของโรงเรียนสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 720 คน 

ตวัอย่างท่ีใชใ้นการสรา้งเกณฑป์กติของแบบวดั คือนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 
4 - 6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใชต้วัอย่างท่ีใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) 
จ านวน 720 คน และเก็บตวัอย่างเพิ่มเติม จ านวน 540 คน แต่ไดค้ดัเลือกแบบวดัท่ีมีความสมบูรณ์
ได้เพียง 384 คน รวมจ านวนนักเรียนท่ีเป็นตัวอย่างในการสรา้งเกณฑ์ปกติของแบบวัดทั้งสิน้ 
1,104 คน 

คุณภาพของแบบวัด 
ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียน

ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มีตวัแปรท่ีศึกษาทางดา้นคณุภาพของแบบวดั ไดแ้ก่ 
1. อ านาจจ าแนก (Discrimination) 
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) 
3. ความเท่ียงตรง (Validity)  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) หมายถึง พฤติกรรมของนักเรียนใน 

การใชส่ื้อดิจิทัลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนรว่มในการใชส่ื้อดิจิทลัอย่างรบัผิดชอบในโลกดิจิทัล
ต่อตนเองและสงัคม และใชส่ื้อดิจิทลัอย่างปลอดภยั โดยมีองคป์ระกอบ 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
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1.1 การเข้าถึงส่ือดิจิทัล (Digital access) หมายถึง การเข้าถึงส่ือดิจิทัลได้ทุกคน
อย่างเสมอภาค ตอ้งไม่มีใครถกูปฏิเสธหรือถกูกีดกนัในการเขา้ถึงดิจิทลั  

1.2 การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทัล (Digital commerce) หมายถึง การพิจารณาการซือ้
ขายผ่านส่ือดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ การซือ้ขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต ์การประมูลสินค้า
ออนไลน ์การตรวจความน่าเชื่อถือของรา้นคา้ รูปแบบในการช าระเงินอย่างปลอดภยั 

1.3 การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล (Digital communication) หมายถึง การแลกเปล่ียน
ขอ้มลูหรอืส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลัอย่างเหมาะสม โดยอาศยัอีเมล โทรศพัทม์ือถือ วิดีโอคอล ขอ้ความ
โต้ตอบแบบทันที การส่งข้อความ เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ และมีการใช้โทรศัพท์มือถือใน 
การส่ือสารอย่างเหมาะสม  

1.4 การรู ้เท่ าทัน ส่ือ ดิจิทัล  (Digital literacy) หมายถึ ง การเข้าถึ ง ส่ือ ดิ จิทั ล 
อย่างเหมาะสม รูเ้ท่าทันไม่เป็นเหยื่อจากส่ือดิจิทัล ได้แก่ การเรียนรูพ้ืน้ฐานดิจิทัล เบราว์เซอร์
เครื่องมือคน้หา เครื่องมือดาวนโ์หลด และอีเมล การประเมินแหล่งขอ้มลูออนไลน ์และการคน้ควา้
การเรียนรูอ้อนไลน ์

1.5 การใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีมารยาท (Digital etiquette) หมายถึง การใชส่ื้อดิจิทัล 
อย่างเหมาะสม โดยมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม ไดแ้ก่ การใช้ส่ือดิจิทัลท่ีไม่มีผลกระทบ 
เชิงลบต่อผูอ้ื่น การใชภ้าษาบนโลกออนไลนอ์ย่างถกูตอ้ง การมีมารยาทของการอยู่รว่มกนัในสงัคม
อินเทอรเ์น็ต  

1.6 การใช้ส่ือดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย (Digital law) หมายถึง การเคารพกฎกติกา
และไม่แสดงพฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมในส่ือดิจิทัล ไดแ้ก่ การดาวนโ์หลดส่ือท่ีผิด
กฎหมาย การลอกเลียนแบบโดยไม่อ้างอิง การใช้เว็บไซต์แบ่งปันไฟล์ท่ีผิดกฎหมาย การใช้
ซอฟตแ์วรท่ี์ละเมิดลิขสิทธิ์ การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างผิดกฎหมาย 

1.7 สิทธิและความรับ ผิดชอบทางดิจิทัล  (Digital right and responsibilities) 
หมายถึง การมีเสรีภาพในโลกดิจิทลั โดยมีความรบัผิดชอบและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น ไดแ้ก่ การ
ใช้เทคโนโลยีอย่างรบัผิดชอบ การรายงานภัยคุกคามและการใชง้านท่ีไม่เหมาะสมอื่น ๆ การให้
ความช่วยเหลือผูอ้ื่นออนไลน ์

1.8 การใช้ ส่ือ ดิจิทัลใน รูปแบบ ท่ี ดี ต่อสุขภาพ (Digital health and wellness) 
หมายถึง การรักษาสุขภาพทางกายและทางใจจากการใช้ส่ือดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ได้แก่  
ความปลอดภยัของสายตาและรา่งกาย อาการเครียด รวมทัง้ค านึงถึงผลกระทบทางจิตวิทยา  
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1.9 ความปลอดภัยจากส่ือดิจิทัล (Digital security) หมายถึง การรักษาความ
ปลอดภยัจากการใชส่ื้อดิจิทลั ไดแ้ก่ การปกป้องฮารด์แวร ์ซอฟทแ์วร ์และความปลอดภัยเครือข่าย 
การปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ การป้องกันไวรัสจาก 
ส่ือออนไลน ์

2. คุณภาพของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล หมายถึง คุณลักษณะของแบบวัด 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีคุณภาพเหมาะสม
และตอบสนองความตอ้งการในการวดัคณุลกัษณะเฉพาะของบุคคล โดยพิจารณาได ้ดงันี ้

2.1 อ านาจจ าแนก (Discrimination) หมายถึง คุณสมบัติของแบบวัดความเป็น
พลเมืองดิจิทัลแต่ละขอ้ค าถามท่ีสามารถจ าแนกคนท่ีมีระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลสูงและต ่า
ออกจากกัน ซึ่งการวิจยันีใ้ช้การวิเคราะหส์ัมประสิทธิ์สหสมัพันธร์ายขอ้กบัคะแนนขอ้อื่น ๆ ท่ีเหลือ 
(Corrected item total correlation) 

2.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง คุณสมบัติของแบบวัดความเป็นพลเมือง
ดิจิทลัท่ีมีความสอดคลอ้งภายในระหว่างขอ้ค าถาม โดยมุ่งวดัลกัษณะเดียวกนั ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้
ค านวณหาความเชื่ อมั่ น  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient: ) 
2.3 ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง คุณสมบัติของแบบวัดท่ีสามารถวัดได้ตรง

และครอบคลุมเนือ้หาตามจุดประสงคข์องการวดัความเป็นพลเมืองดิจิทัล ในการวิจัยครัง้นีศึ้กษา
ความเท่ียงตรง 2 ประเภท ดงันี ้

2.3.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) หมายถึง คุณภาพของแบบ
วัดท่ีสามารถวัดได้ตรงตามนิยามความเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีก าหนดไว้ โดยใช้วิธีการค านวณ 
ค่ าดั ช นี ค วาม เท่ี ย งต รงเชิ ง เนื ้อ หา รายข้อ  (Content Validity for Item: I-CVI) และดั ช นี 
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบบั (Content Validity for Scales: S-CVI)  

2.3.2 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct Validity) หมายถึง คุณสมบัติ
ของเครื่องมือท่ีวัดไดต้รงตามทฤษฎีของความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยความเป็นพลเมืองดิจิทัลมี  
9 องคป์ระกอบตามแนวคิดของ Ribble ในการวิจัยครัง้นีไ้ดศึ้กษาความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งดว้ย
วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เป็นวิธีการทาง
สถิติท่ีศึกษาตัวแปรท่ีมีความสมัพนัธก์นั แลว้น าไปวิเคราะหเ์พื่อยืนยนั หรือทดสอบสมมติฐานว่ามี
องค์ประกอบในลักษณะนั้นจริง ๆ โดยตรวจสอบจากจ านวนองค์ประกอบร่วม ลักษณะ
ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบและค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสงัเกตไดแ้ต่ละตวั  
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2.4 เกณฑป์กติ (norms) หมายถึง หลักท่ีก าหนดไวเ้พื่อระบุระดบัความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านัก งานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร เป็นเกณฑ์ปกติระดับทอ้งถิ่น (Local norm) โดยใช้สถิติใน
การสรา้งเกณฑป์กติ คือ คะแนนมาตรฐานที (T)  

 
กรอบแนวคิดในงานวจิัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลตามแนวคิด
ของ Ribble (2011) พบว่าความเป็นพลเมืองดิจิทัลแบ่งออกเป็น 9 องคป์ระกอบ ซึ่งเป็นแนวคิดท่ี
ได้รับการยอมรับและน ามาเป็นแนวคิดต้นแบบในการสรา้งแบบวัดในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการสรา้งแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลัตามแนวคิดดงักล่าว โดยสรา้งแบบวดัท่ีมีลกัษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งขอ้ดี คือสามารถออกแบบขอ้ค าถามท่ีสามารถวดัองคป์ระกอบท่ี
มีปริมาณเนือ้หาค่อนขา้งกวา้งไดอ้ย่างครอบคลมุทุกมิติและสะดวกต่องานใชง้านจริง หลงัจากนั้น
ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดทัง้ในดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา อ านาจจ าแนกรายข้อ  
ความเชื่อมั่น และความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง นอกจากนีผู้ว้ิจัยได้สรา้งเกณฑป์กติขึน้มาเพื่อใช้
จ  าแนกหรือระบุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา ท่ีสามารถน าไปใช้ในวัด
ระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนและสามารถน าข้อมูลท่ีได้ ไปสรา้งเป็นแนวทางการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนหรือนโยบายในระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลายมีความเป็นพลเมืองดิจิทลัสงูขึน้ ซึ่งแสดงดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของงานวิจยั 

 
แบบวัดความเป็นพลเมืองดจิิทลั (Digital Citizenship) 
ตามกรอบแนวคิดของ Ribble (2011)  
ประกอบด้วย 9 องคป์ระกอบ 

1. การเขา้ถึงส่ือดิจิทลั (Access)  
2. การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทลั (Commerce) 
3. การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั (Communication) 
4. การรูเ้ท่าทนัส่ือดิจิทลั (Literacy)  
5. การใชส่ื้ออย่างมีมารยาท (Etiquette) 
6. การใชส่ื้ออย่างถกูกฎหมาย (Law) 
7. สิทธิและความรบัผิดชอบทางดิจิทลั (Right) 
8. การใชส่ื้อดิจิทลัในรูปแบบท่ีดีต่อสขุภาพ (Health) 
9. ความปลอดภยัจากส่ือดิจิทลั (Security) 

 

คุณภาพของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
1. ความเท่ียงตรง (Validity) 

1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) 
1.2 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct validity) 

2. อ านาจจ าแนก (Discrimination) 
3. ความเชือ่มั่น (Reliability) 
 

เกณฑป์กติ (norms) ของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั  
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลายครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี  ้
1. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความเป็นพลเมืองดิจิทลั 

1.1 ความหมายของความเป็นพลเมืองดิจิทลั  
1.2 องคป์ระกอบของพลเมืองดิจิทลั  
1.3 งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั 

2. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งแบบวดัในลกัษณะแบบสอบถาม 
3. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัคณุภาพของแบบวดั 

3.1 ความเท่ียงตรง 
3.2 ความเชื่อมั่น 
3.3 อ านาจจ าแนก 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเกณฑป์กติ (Norms) 
4.1 ความหมายของเกณฑป์กติ  
4.2 หลกัการสรา้งเกณฑป์กติ 
4.3 ชนิดของเกณฑป์กติ 
4.4 การสรา้งเกณฑป์กติโดยใชค้ะแนนมาตรฐานที (T) 

 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับความเป็นพลเมืองดิจิทลั 

1.1 ความหมายของความเป็นพลเมืองดจิิทลั 
ผูว้ิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายพลเมืองดิจิทัล  โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้เสนอ

แนวคิดความหมายพลเมืองดิจิทลัไวอ้ย่างหลากหลาย ดงันี ้
ริบเบิล (Ribble, 2014) ไดเ้สนอว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล คือ มาตรฐานของ

พฤติกรรมเกี่ยวกบัการใชเ้ทคโนโลยี 
DQinstitute (2018) ความเป็นพลเมืองดิจิทัล คือ ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลั และส่ืออย่างปลอดภยั รบัผิดชอบ และมีประสิทธิภาพ  



  12 

ชอย , กลาสแมน  และค ริส ตอ ล  (M. Choi, Glassman, & Cristol, 2017)  
ใหค้วามหมายความเป็นพลเมืองดิจิทลั หมายถึง ความสามารถในการคิดการด าเนินการเกี่ยวกับ
การใชอ้ินเทอรเ์น็ตซึ่งท าใหไ้ดม้ีส่วนรว่มและเปลี่ยนแปลงตนเอง สงัคม ชมุชน และโลก 

เซีย ร์สัน  แฮนค็อก  โซ เฮล และเชพ เพิ ร์ด  (Searson, Hancock, Soheil, & 
Shepherd, 2015) ใหค้วามหมายความเป็นพลเมืองดิจิทลั หมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมเฉพาะของ 
แต่ละบุคคล ในการท างานร่วมกันโดยใชเ้ครื่องมือดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร ์โทรศัพท์มือถือ และ
แท็บเล็ต เป็นตน้ 

สตารเ์รท (Starrett, 2017) ให้ความหมายความเป็นพลเมืองดิจิทัล หมายถึง  
ชดุของทกัษะส าหรบัการคิดเชิงวิพากษ์ พฤติกรรมท่ีปลอดภยั และการมีส่วนร่วมอย่างรบัผิดชอบ
ในโลกดิจิทัล รวมทั้งพฤติกรรมท่ีมีความเหมาะสม และความรบัผิดชอบ เช่น ความปลอดภัยใน
อินเทอรเ์น็ต ความเป็นส่วนตัว การรักษาชื่อเสียง เอกลักษณ์ การส่ือสาร การท างานร่วมกัน 
ลิขสิทธิ์ ความคิดสรา้งสรรค ์และทกัษะในการคน้หาและประเมินขอ้มลูออนไลนท่ี์น่าเชื่อถือ 

สภายุโรป (Council of Europe, 2017) ใหค้วามหมายความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
หมายถึง การมีส่วนร่วมเชิงบวกและมีความสามารถกับเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล (การสรา้ง 
เผยแพร่ ท างาน แบ่งปัน เขา้สังคม สืบสวน เล่น ส่ือสาร และเรียนรู)้ การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
และมีความรบัผิดชอบ (ค่านิยม ทักษะ ทัศนคติ ความรู ้และความเข้าใจอย่างมีวิจารณญาณ)  
ในชุมชน (ระดบัทอ้งถิ่น ระดบัชาติ ระดับโลก) ในทุกระดบั (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
และระหว่างวัฒนธรรม) มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูต้ลอดชีวิตเป็นสองเท่า และปกป้อง
ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุยแ์ละสิทธิมนษุยชนท่ีเกี่ยวขอ้งอย่างต่อเน่ือง 

วรพจน ์วงศก์ิจรุง่เรือง (2561) ใหค้วามหมายความเป็นพลเมืองดิจิทัล หมายถึง 
ความสามารถในการใชอ้ินเทอรเ์น็ตเพื่อมีส่วนร่วมในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีความรบัผิดชอบ และปลอดภยั  

จากความหมายของความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า 
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั คือ ชดุของทกัษะหรือความสามารถหรือพฤติกรรมในการใชส่ื้อดิจิทลัได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างรบัผิดชอบในโลกดิจิทัลในทุกระดับ 
ต่อตนเองและสังคม และใชส่ื้อดิจิทัลอย่างปลอดภัย อันไดแ้ก่ การเข้าถึงส่ือดิจิทัลจากเครื่องมือ
หรืออปุกรณต่์าง ๆ สามารถท ากิจกรรมบนส่ือดิจิทลัไม่ว่าจะเป็นการส่ือสาร การแสดงความคิดเห็น 
การซือ้สินคา้และบริการ และกิจกรรมอื่น ๆ โดยตอ้งส่ือดิจิทัลอย่างเหมาะสม คือ เคารพกฎกติกา
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บนโลกออนไลน ์รวมไปถึงเคารพกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกับดิจิทลั รวมไปถึงการใชส่ื้อในรูปแบบท่ีไม่
ส่งผลเชิงลบกบัตนเองและผูอ้ื่น 

 
1.2 องคป์ระกอบของพลเมืองดิจทิัล  

ผูว้ิจัยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัลจากเอกสารและงานวิจัยไดเ้สนอแนวคิด
พลเมืองดิจิทลัไวอ้ย่างหลากหลาย ดงันี ้

ริบ เบิ ล Ribble (2011) อ้างถึ งในโสภิดา วี รกุล เทวัญ  (2561) ได้เสนอว่า 
องคป์ระกอบความเป็นพลเมืองดิจิทลัมี 9 องคป์ระกอบ ดงันี ้ 

1. การเข้าถึงส่ือดิจิทัล: การท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงส่ือดิจิทัลไดทุ้กคนอย่าง 
เสมอภาค  (Digital Access: full electronic participation in society) ผู้ ใช้ เทค โน โลยี ต้อ ง
ตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกคนท่ีมีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี ดังนั้นการท างานเพื่อสรา้งโอกาสให้ทุกคน
ได้รบัสิทธิทางดิจิทัลและสนับสนุนการเขา้ถึงจึงเป็นจุดเริ่มตน้ของความเป็นพลเมืองดิจิทัล การ
เติบโตของทัง้สังคมท่ีเหมาะสมจึงไม่ควรมีใครท่ีถูกกีดกันการเข้าถึง ดังนั้นการเป็นพลเมืองดิจิทัล
ตอ้งสรา้งหลกัประกนัว่า ตอ้งไม่มีใครถกูปฏิเสธหรือถกูกีดกนัในการเขา้ถึงดิจิทลั 

2. การซือ้และขายผ่านส่ือดิจิทัล : ความสามารถในการพิจารณาการซือ้และ 
ก า รข า ย ผ่ า น ส่ื อ ดิ จิ ทั ล  (Digital commerce:  electronic buying and selling of goods. ) 
เศรษฐกิจระบบตลาดปัจจบุนัไดก้ระท าผ่านอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งทัง้ผูซ้ือ้และผูข้ายตอ้งตระหนกัว่าการ
ซื ้อสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันเกิดขึน้ในอินเทอรเ์น็ตซึ่งหลายเรื่องอาจจะขัดแย้งกับ
กฎหมายหรือศีลธรรมในบางประเทศ เช่น การดาวนโ์หลดส่ิงผิดกฎหมายในบางประเทศ จ าพวก
ภาพโป๊ การพนัน เป็นตน้ ดังนั้นผูใ้ชอ้ินเทอรเ์น็ตควรเรียนรูใ้นการเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพใน
เศรษฐกิจดิจิทลัใหม่นีด้ว้ย 

3. การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล: ความสามารถในการแลกเปล่ียนข้อมูลผ่าน 
ส่ือดิจิทลั (Digital community: electronic exchange of information.) การติดต่อส่ือสารนบัเป็น
การเปล่ียนแปลงในการปฏิวัติดิจิทัลมากท่ีสุด หากยอ้นกลับไปศตวรรษท่ี 19 รูปแบบการส่ือสาร
จ ากัดกว่านีม้าก ขณะท่ีศตวรรษท่ี 21 ทางเลือกการส่ือสารมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อีเมล 
มือถือ การส่งขอ้ความ แต่ละคนสามารถส่ือสารพดูคุยกบัทุกคน ทกุท่ี ทุกเวลา แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเขาเห็น
ว่าน่าเสียดายคือ ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีจ านวนมากไม่ไดถู้กสอนว่า การตดัสินใจท่ีเหมาะสมเป็นอย่างไร
เมื่อเราตอ้งเจอกบัทางเลือกในการส่ือสารดิจิทลัท่ีหลากหลายเช่นนี ้
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4. การรูเ้ท่าทันส่ือดิจิทัล: ความสามารถในการเรียนรูท่ี้จะเข้าถึงส่ือดิจิทัล
อย่างเหมาะสม (Digital Literacy: teaching and learning about technology and it’s use.) 
รูเ้ท่าทนัไม่ตอ้งเป็นเหยื่อจากส่ือดิจิทลั  เป็นการจัดใหม้ีกระบวนการหรือขัน้ตอนการสอนและการ
เรียนรูเ้กี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช ้เขาเห็นว่าขั้นตอนการสอนในระดับโรงเรียนควรพิจารณาว่า 
เทคโนโลยีอะไรท่ีควรสอน แก่นักเรียนและเทคโนโลยีแต่ละอย่างนั้นควรน าไปใชอ้ย่างไร ขณะท่ี
แรงงานบางสาขาวิชาชีพต้องการทักษะในเรื่องการค้นคว้าและการประมวลผลข้อมูลท่ีรวดเร็ว
ฉับพลนั ขัน้ตอนการเรียนรูก้็ตอ้งมีความละเอียดอ่อนเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นผูเ้รียนควรได้รบัการเรียนรู้
ท่ีมีความเฉพาะเร่ือง เฉพาะท่ี และเฉพาะเวลา อย่างในวงการธุรกิจ วงการแพทย ์หรือวงการทหาร 
เทคโนโลยีและการใชก้็แตกต่างกันไป ความเป็นพลเมืองดิจิทัลจึงเป็นเรื่องของการให้การศึกษา
วิธีการใหม่ ๆ กับประชาชน ซึ่งตอ้งการทักษะการเท่าทันขอ้มูลข่าวสารในระดับท่ีสูงเพียงพอต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 

5. การใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีมารยาท: การใช้ส่ืออย่างเหมาะสม มีความ
รบัผิดชอบ (Digital Etiquette:  electronic standards of conduct or procedure) เป็นมาตรฐาน
ของแนวปฏิบติักว่าจะรบัรูว้่าพฤติกรรมหน่ึง ๆ ไม่เหมาะสมในโลกดิจิทลัก็ต่อเมื่อการกระท านัน้ ๆ 
เกิดขึน้และได้เห็นแล้ว แต่ก่อนท่ีแต่ละคนจะใช้เทคโนโลยี อาจไม่ได้เรียนรูม้าก่อนล่วงหน้าว่า 
มารยาทใดพึงหรือไม่พึงกระท า และหลายคนไม่ค่อยสบายใจที่จะไปต่อว่าผูอ้ื่นเกี่ยวกบัพฤติกรรม
ท่ีไม่เหมาะสม วิธีการท่ีนิยมท ากันคือ การออกกฎหรือระเบียบเพื่อควบคุมพฤติกรรมหรือไม่ก็ใช้
เทคโนโลยีในการหยดุการใชท่ี้ไม่เหมาะสม  

6. กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือดิจิทัล: การใช้ส่ือดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย 
(Digital Law: electronic responsibility for actions and deeds) เป็นเร่ืองกฎหมายท่ีสัมพนัธก์ับ
จริยธรรมในเรื่องเทคโนโลยีของสังคมหน่ึง  ๆ การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบการขโมยหรือ 
ก่ออาชญากรรมถือเป็นการใช้ท่ีผิดจริยธรรม พลเมืองดิจิทัลควรรูก้ฎกติกาและตระหนักใน
พฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายและผิดจริยธรรม เช่นการแฮกขอ้มูลของผู้อื่น การดาวน์โหลดส่ือท่ีผิด
กฎหมาย การลอกเลียนแบบโดยไม่อา้ง การปล่อยไวรสั ส่งสแปม หรือขโมยอัตลกัษณข์องคนอื่น 
เป็นตน้ 

7. สิทธิและความรบัผิดชอบทางดิจิทัล: เสรีภาพส าหรบัทุกคนในโลกดิจิทัล 
(Digital Rights and Responsibilities: freedoms extended to everyone in a digital world.) 
โดยมีความรบัผิดชอบไม่ละเมิดสิทธิของผูอ้ื่น บรรดาสิทธิท่ีปรากฏในรฐัธรรมนญูของสหรฐัอเมริกา
เป็นชุดแนวคิดท่ีขยายมาสู่พลเมืองดิจิทัลด้วยเช่นกัน พลเมืองดิจิทัลมีสิทธิในเรื่องความเป็น
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ส่วนตัว เสรีภาพในการพูด สิทธิพื ้นฐานทางดิจิทัลต้องได้รับการท าความเข้าใจ แลกเปล่ียน 
อภิปราย และสิทธิเหล่านีม้าควบคู่กบัความรบัผิดชอบดว้ย  

8. การใชส่ื้อดิจิทลัในรูปแบบท่ีดีต่อสุขภาพ: การรกัษาความสุขภาพทางกาย
และทางใจจากการใช้ส่ือดิจิทัล (Digital Health and Wellness: physical and psychological 
well-being in a digital world.) การรกัษาความสุขภาพทางกายและทางใจจากการใช้ส่ือดิจิทัล 
ความเป็นอยู่ทั้งทางจิตใจและร่างกายในโลกท่ีใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลดว้ย ตัง้แต่ความปลอดภัยของ
สายตา อาการเครียดท่ีเกิดจากการมีพฤติกรรมซ า้ ๆ การปฏิบติัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสรีระ ลว้นเป็นเร่ืองท่ี
จะต้องถูกกล่าวถึงในโลกเทคโนโลยีใหม่นี ้รวมทั้งเรื่องทางจิตวิทยา เช่น การติดเน็ต ( internet 
addiction) ซึ่งผูเ้รียนควรไดร้บัการสอนใหรู้ถ้ึงโทษของเทคโนโลยีดว้ยความเป็นพลเมืองดิจิทัลจึง
เป็นเรื่องท่ีรวมถึงวัฒนธรรมซึ่งผูใ้ชเ้ทคโนโลยี ไดร้บัความรูใ้นการปกป้องตนเองโดยอาจจะผ่าน
การศึกษาหรือการอบรม 

9. ความปลอดภัยจากส่ือดิจิทัล: การรักษาความปลอดภัยส่ือดิจิทัลจาก
เครือ ข่ ายสั งคมออน ไลน์  (Digital Security:  (self-protection): electronic precautions to 
guarantee safety.) เช่น การแฮค ไวรัส หรือป้องกันอุปกรณ์ต่าง ๆ ในแง่ของการสรา้งความ
ปลอดภัยในโลกดิจิทัลและสังคมทั่วไปไม่ไดแ้ตกต่างกัน ตราบใดท่ีเราต้องใส่กุญแจท่ีประตูหรือ  
ตัง้สัญญาณกันขโมยเพื่อสรา้งความปลอดภัยบางระดับใหก้ับตัวเรา ในโลกดิจิทัลก็ เช่นเดียวกัน 
เราตอ้งมีระบบป้องกนัไวรสั มีการแบ็คอพัขอ้มูล หรือควบคุมการเขา้ถึงอุปกรณ์เครื่องมือของเรา
ดงันัน้ในฐานะพลเมืองดิจิทัลท่ีมีความรบัผิดชอบ เราตอ้งเรียนรูท่ี้จะปกป้อง ขอ้มลูข่าวสารของเรา
จากภายนอกซึ่งอาจน าอนัตรายมาสู่เราได ้โดยสามารถน าองคป์ระกอบย่อยทัง้ 9 องคป์ระกอบมา
จดัเป็น 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่ ม ท่ี  1 เคารพตัว เอง/เคารพผู้อื่ น  (Respect Your Self/Respect 
Others) ไดแ้ก่ มารยาท (Etiquette), การเขา้ถึง (Access), กฎหมาย (Law)  

กลุ่มท่ี 2 เรียนรูต้นเอง/ส่ือสารผู้อื่น (Educate Your Self/Connect with 
Others) ไดแ้ก ่การเรียนรู ้(Literacy), การส่ือสาร (Communication), การซือ้ขาย (Commerce)  

กลุ่มท่ี 3 ป้องกันตนเอง/ป้องกนัผูอ้ื่น (Protect Your Self/Protect Other) 
ได้แก่ สิทธิและความรับผิดชอบ (Rights and Responsibility), ความปลอดภัย (Security), 
สขุภาพ (Health and Wellness)  

iKeepSafe.org (2015)  อ้างถึงใน Searson et al. (2015) ได้เสนอว่า แนวคิด
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัมี 6 องคป์ระกอบ ชื่อว่า six pillar model ดงันี ้  
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1. การใช้ดิจิทัลอย่างสมดุล (Balancing Digital Usage) เช่น การจ ากัด 
การใช้ส่ือตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีมีงานวิจัยรองรับ การรักษาความสัมพันธ์กับธรรมชาติและ
สภาพแวดลอ้ม  อื่น ๆ ท่ีไม่ใช่สื่อดิจิทลั และความตระหนกัเกี่ยวกบัพฤติกรรมเสพติดส่ือดิจิทลั 

2. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการใช้ส่ือดิจิทัล (Practicing Ethical 
Digital Usage) เช่น การท าความเข้าใจและการประยุกต์ความรูเ้กี่ยวกับการคัดลอกผลงาน  
การละเมิดลิขสิทธิ์และการแฮ็ก การหลีกเล่ียงเนือ้หาท่ีไม่เหมาะสมและแสดงความเคารพและ 
มีมารยาทกบัผูอ้ื่นในระบบออนไลน ์

3. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Protecting Personal Information) เช่น 
ความเขา้ใจและการประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ลือกสรา้งขอ้มูลเป็นขอ้มูลสาธารณะหรือขอ้มูลส่วนบุคคล   
และการใชส่ื้อเพื่อสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดี 

4. การด ารงไวซ้ึ่งความสมัพันธท่ี์ดีและปลอดภยั (Maintaining Healthy and 
Safe Relationships) เช่น การตระหนกัเมื่อการสนทนาออนไลนแ์ละการบริโภคส่ือเร่ิมไม่เหมาะสม 
การใชเ้ทคโนโลยีในการสนทนาและท างานร่วมกันอย่างดีและปลอดภัย รวมถึงการตระหนักและ
เคารพขอบเขตส่วนตวัและสงัคมของผูอ้ื่น 

5. การสร้างชื่อเสียงในทางบวก (Building a Positive Reputation) เช่น  
การสรา้งความตระหนกัว่าการโพสตส่ื์อออนไลนเ์ป็นส่วนหน่ึงของการแสดงตัวตนท่ีต่อเน่ือง โดยใช้
กิจกรรมออนไลน์เพื่อสรา้งสถานะในส่ือดิจิทัลในเชิงทางบวกและอัตลักษณ์ทางดิจิทัลแบบถาวร 
และหลีกเล่ียงการแบ่งปันขอ้มลูส่วนตวั 

6. การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล (Achieving Digital Security) เช่น  
การรกัษาความปลอดภยัโดยก าหนดรหัสผ่าน การส ารองขอ้มูล การการตัง้ค่าความเป็นส่วนตัวท่ี
เหมาะสมในเบราวเ์ซอรแ์ละโซเชียลมีเดีย  

International Society for Technology in Education (ISTE) (2016) เสนอตัว
บ่งชีค้วามเป็นพลเมืองดิจิทลัของนกัเรียนมี 4 ตวับ่งชี ้ดงันี ้

1. นัก เรียนปลูก ฝังและจัดการตัวตนดิจิทัลและชื่ อ เสียงของตนเอง  
และตระหนกัถึงความถาวรของการกระท าของตนในโลกดิจิทลั 

2. นักเรียนมีส่วนร่วมในพฤติกรรมดา้นบวก ปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย 
และมีจริยธรรม เมื่อใช้เทคโนโลยีรวมถึงการโต้ตอบทางสังคมออนไลน์ หรือเมื่อใช้อุปกรณ์
เครือข่าย 
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3. นักเรียนแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและเคารพในสิทธิและข้อผูกพันใน 
การใชแ้ละแบ่งปันทรพัยสิ์นทางปัญญา 

4. นัก เรียนจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่ อรักษาความเป็นส่วนตัวและ 
ความปลอดภยัแบบดิจิทลัและตระหนักถึงเทคโนโลยีการรวบรวมขอ้มลูท่ีใชเ้พื่อติดตามการน าทาง
ออนไลนข์องพวกเขา 

International Society for Technology in Education (ISTE) โ ด ย Fingal 
(2017) ไดเ้สนอว่า แนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีดีมี 9 องคป์ระกอบคือ   

1. สนับสนุนสิทธิทางดิจิทัลท่ีเท่าเทียมและสามารถเข้าถึงส าหรับทุกคน 
(Advocates for equal digital right and access for all) 

2. พยายามเขา้ใจมมุมองทกุดา้น (Seek to understand all perspective) 
3. เคารพความเป็นส่วนตัวในส่ือดิจิทัล ทรพัยสิ์นทางปัญญา และสิทธิอื่น ๆ 

ของผูค้นบนโลกออนไลน ์(Respect the digital privacy, intellectual property, and other rights 
of people online) 

4. ส่ือสารและปฏิบัติตนด้วยความเอาใจใส่กับผู้อื่นด้วยช่องทางส่ือดิจิทัล 
(Communicates and acts with empathy for others’ humanity via digital channel) 

5. ประยุกต์ใช้การคิดเชิงวิพากษ์กับทุกแหล่งข้อมูลออนไลน์และไม่แชร์
แหล่งขอ้มลูท่ีไม่สามารถอา้งถึงได ้รวมทัง้ข่าวและโฆษณาปลอม (Applied critical thinking to all 
online source and doesn't share noncredible source including fake news and 
advertisement) 

6. ยกระดับ เทคโนโลยี เพื่ อสนับสนุนให้สั งคมก้าวหน้า (Leverage’s 
technology to advocate for and advanced social causes) 

7. ค านึงถึงสุขภาพกายอารมณ์และสุขภาพจิตในขณะท่ีใชเ้ครื่องมือดิจิทัล  
(Is mindful of physical, emotional, mental health while using digital tools) 

8. ใชป้ระโยชนจ์ากเครื่องมือดิจิทัลท่ีจะท างานร่วมกับคนอื่น ๆ (Leverages 
digital tools to collaborate with other) 

9. เขา้ใจถึงประสิทธิภาพของโลกดิจิทัลและจัดการอัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล 
(Understands the performance of digital world and proactively manages digital identity)  

Council of Europe (2017) ได้ระบุกรอบแนวคิดของความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
เป็น Ten Digital Domains 10 ขอ้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
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กลุ่มท่ี 1 การใช้ออนไลน์ (Being Online) ได้แก่ 1. การเข้าถึงและการรวม 
(Access and Inclusion) 2. การเรียน รู้และความคิดสร้างสรรค์  (Learning and Creativity)  
3. การรูเ้ท่าทนัส่ือและขอ้มลู (Media and Information Literacy) 

กลุ่มท่ี 2 สุขภาพดีออนไลน์ (Wellbeing online) ได้แก่ 4. จริยธรรมและ 
การเอาใจใส่ (Ethics and Empathy) 5. สุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (Health and wellbeing)  
6. การแสดงตนอิเล็กทรอนิกสแ์ละการส่ือสาร (E-presence and communications) 

กลุ่มท่ี 3 สิทธิออนไลน์ (Rights Online) ได้แก่ 7. การมีส่วนร่วม  (Active 
Participation) 8. สิทธิและความรบัผิดชอบ (Rights and Responsibilities) 9. ความเป็นส่วนตัว
และความปลอดภยั (Privacy and Security) 10. การรบัรูข้องผูบ้ริโภค (Consumer Awareness) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม นิยามความเป็นพลเมืองดิจิทัลออกเป็น  
3 มิติ (Moonsun Choi (2016) อา้งถึงในวรพจน ์วงศก์ิจรุง่เรือง, 2561) คือ 

1. มิติด้านความรูเ้กี่ยวกับส่ือและสารสนเทศ พลเมืองดิจิทัลสามารถเขา้ถึง 
ใช ้ประเมิน สังเคราะห์ ผ่านเครื่องมือดิจิทัล โดยเข้าถึงขอ้มูลทางดิจิทัลผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น 
คอมพิวเตอร ์(Computer) มือถือ เป็นต้น นอกจากนีย้ังต้องสามารถใชท้ักษะการคิดขั้นสูง เช่น 
ทักษะการคิดวิเคระห์ หรือทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ในการเลือก วิเคราะห ์
สงัเคราะห ์ขอ้มลูจากส่ือดิจิทลัได ้ 

2. มิติดา้นจริยธรรม พลเมืองดิจิทัลตอ้งมีการใชอ้ินเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภัย
ต่อตนเองและปลอดภยัต่อส่วนรวม รวมไปถึงการเขา้ใจสิทธิของตนเองและความรบัผิดชอบในโลก
ออนไลน ์อันไดแ้ก่ เขา้ใจถึงผลต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมจากการใชส่ื้อดิจิทัล 
การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัลอย่างมีเสรีภาพ การไม่ละเมิดสิทธิการปัญญา การไม่กลั่นแกลง้ออนไลน ์
การไม่ท าผิดกฎหมายดิจิทลั เป็นตน้  

3. มิติดา้นการมีส่วนรว่มทางการเมืองและสังคม พลเมืองดิจิทัลตอ้งสามารถ
ใช้อินเทอรเ์น็ตผ่านช่องทางต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น การแสดง  
ความคิดเห็นเกี่ยวขอ้งกบัการเมืองผ่านส่ือดิจิทลั การลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางออนไลน ์การยื่น
ขอ้เรียกรอ้งทางการเมืองผ่านช่องทางออนไลน ์เป็นตน้ ซึ่งส่ืออินเทอรเ์น็ตเหล่านีจ้ะช่วยใหพ้ลเมือง
ดิจิทลัสามารถเปล่ียนโครงสรา้งทางการเมืองได ้

M. Choi et al. (2017) วิ เคราะห์องค์ประกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลมี  
5 องคป์ระกอบ เมื่อพิจารณาจากตวัแปรหรือขอ้ค าถาม สรุปได ้ดงันี ้
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1. กิจกรรมทางการเมืองทางอินเทอรเ์น็ต (Internet Political Activism) คือ 
การเขา้รว่มกิจกรรมทางการเมืองผ่านช่องทางออนไลน ์ 

2. ทักษะทางการใชดิ้จิทัล (Technical Skills) คือ การใชเ้ครื่องมือทางดิจิทัล
เพื่อเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ทางอินเทอรเ์น็ตได ้

3. ความตระหนักถึงเรื่องราวระดับท้องถิ่น/ระดับโลก ผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Local/Global Awareness) คือการตระหนักถึงปัญหาหรือเรื่องราวระดับโลกและท้องถิ่นผ่าน
อินเทอรเ์น็ต 

4. การมองเชิงวิพากษ์ (Critical Perspective) คือ การวิเคราะหป์ระเด็นทาง
การเมืองและสงัคมผ่านระบบอินเทอรเ์น็ต 

5. การติดต่อส่ือสารโดยใช้เครือข่ายอินเตอรเ์น็ต (Networking Agency)  
คือ การติดต่อส่ือสาร หรือการแสดงความคิดเห็นบนอินเทอรเ์น็ต 

D. Choi and Kim (2018) วิเคราะห์องค์ประกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลมี  
5 องคป์ระกอบ เมื่อพิจารณาจากตวัแปรหรือขอ้ค าถามสรุปได ้ดงันี ้ 

1. จริยธรรมส าหรบัสภาพแวดลอ้มดิจิทัล (Ethics for Digital environment) 
คือ การใชส่ื้อดิจิทลัตามสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูอ้ื่น 

2.  ค ว าม ช าน าญ ใน กา รใช้ ง าน ระบ บ ดิ จิ ทั ล  (Fluency for Digital 
environment) คือ การใชอ้ปุกรณดิ์จิทลั รว่มถึงการเขา้ถึงอินเทอรเ์น็ตผ่านอปุกรณต่์าง ๆ  

3. กิจกรรมท่ีสมเหตสุมผล (Reasonable Activity) คือ การส่ือสาร การแสดง
ความคิดเห็น และการใชบ้ริการดา้นซือ้ขายสินคา้บนอินเทอรเ์น็ตท่ีเหมาะสม 

4. การรักษาอัตลักษณ์ของตนเองในโลกดิจิทัล  (Self-identity in digital 
world) การใช้ส่ือดิจิทัลอย่างปลอดภัยทั้งทางดา้นสุขภาพและความปลอดภัยจากอันตรายทาง
อินเทอรเ์น็ต 

5. การมีส่วนร่วมทางสังคม / วัฒนธรรม (Social/cultural engagement)  
การมีส่วนรว่มในการใชง้านอินเทอรเ์น็ตท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสงัคมและวฒันธรรม  

 
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดองคป์ระกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

สามารถวิเคราะหจ์ากขอ้ค าถามของแบบวดัและองคป์ระกอบสามารถน ามาสรุปได ้ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 องคป์ระกอบความเป็นพลเมืองดิจิทลั 
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1. การเขา้ถึงส่ือดิจิทลั  
(Digital Access) ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทลั 
(Digital Commerce) ✓      ✓ ✓ 

3. การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั 
(Digital Communication) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. การรูเ้ท่าทนัส่ือดิจิทลั 
(Digital Literacy) ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างมี
มารยาท (Digital Etiquette) ✓ ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 

6. การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างถกู
กฎหมาย (Digital Law) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

7. สิทธิและความรบัผิดชอบทาง
ส่ือดิจิทลั (Digital Rights and 
Responsibilities) 

✓ ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ 

8. การใชส่ื้อดิจิทลัในรูปแบบท่ีดี
ต่อสขุภาพ (Digital Health and 
wellness) 

✓ ✓   ✓  ✓ ✓ 

9. ความปลอดภยัจากส่ือดิจิทลั 
(Digital Security) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
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จากการศึกษาองคป์ระกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทลัแลว้ พบว่าองคป์ระกอบ
ของความเป็นพลเมืองดิจิทลันั้นมีความหลากหลาย โดยแนวคิดของ Ribble ไดเ้สนอกรอบแนวคิด
ท่ีมีครอบคลมุในทกุดา้นของความเป็นพลเมืองดิจิทัล รวมทัง้เป็นแนวคิดท่ีใชใ้นการพฒันาแบบวัด 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของต่างประเทศ เคยมีการน าแนวคิดนีไ้ปท าพัฒนาแบบวัดก่อนหนา้นี้
และท าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ ปรากฏว่า ไดอ้งคป์ระกอบ 9 องคป์ระกอบเช่นกัน แนวคิดนีจ้ึง
ไดร้บัการยอมรบัและมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด เหมาะสมกบัการวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลัของ
นกัเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ผูว้ิจยังานวิจัยนีจ้ึงเลือกกรอบแนวคิดของ 
Ribble มาใชใ้นการสรา้งแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลัในครัง้นี ้

1.3. เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องความเป็นพลเมืองดิจิทลั 
ไอซ์มัน และ กันกุเรน (Isman & Gungoren, 2014) ได้พัฒนาแบบวัดความเป็น

พลเมืองดิจิทัล โดยใช้องค์ประกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลตามแนวคิดของ Ribble (2011)  
มี 9 องคป์ระกอบ เป็นลักษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวนข้อค าถาม 33 ขอ้ ตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (EFA) พบว่ามี  
9 องคป์ระกอบ ซึ่งสามารถแสดงใหเ้ห็นว่าแนวคิดของ Ribble มีความน่าเชื่อถือ 

ไอซ์มัน และ กันกุ เรน (Isman & Gungoren, 2013) พัฒนาแบบวัดความเป็น
พลเมืองดิจิทลั โดยใชอ้งคป์ระกอบความเป็นพลเมืองดิจิทลัของ Ribble (2011) มี 9 องคป์ระกอบ 
เป็นลกัษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวนทัง้หมด 33 ขอ้ เพื่อใชส้ าหรบัวัดและเปรียบเทียบ
ความเป็นพลเมืองทางดิจิทัลของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Sakarya  
โดยเปรียบเทียบกันในด้านเพศ ชั้นปี การมีคอมพิวเตอร ์ชั่วโมงการใชค้อมพิวเตอรใ์นแต่ละวัน  
การฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์การใช้อินเตอรเ์น็ต ชั่วโมงการใช้อินเตอรเ์น็ตในแต่ละวัน 
วัตถุประสงค์ของการใชอ้ินเตอรเ์น็ต เครื่องมือท่ีใชใ้นการเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ต ความคิดเกี่ยวกับ
ความปลอดภยัทางอินเตอรเ์น็ต การเป็นสมาชิกของเครือข่ายสงัคมออนไลน ์การใชเ้ครือข่ายสงัคม
ออนไลน ์ 

อัล-ซะห์รานี (Al-Zahrani, 2015) พัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยใช้
แนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลของ Ribble (2014) มี 9 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1. เคารพตนเองและผู้อื่น (Respect Yourself/Others) 2. การให้การศึกษาตนเองและผู้อื่น 
(Educate Yourself/Others) 3. ปกป้องตนเองและผูอ้ื่น (Protect Yourself/Others) แต่ละกลุ่มมี  
3 องคป์ระกอบ เป็นลกัษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดบั จ านวนขอ้ค าถาม 46 ขอ้ กลุ่มตวัอย่างเป็น
เป็นนักศึกษา 174 คนจากคณะศึกษาศาสตรท่ี์มหาวิทยาลัย King Abdulaziz ในซาอุดิอาระเบีย 
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เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นพลเมืองดิจิทัลในแต่ละด้าน มีการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดในดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ และมีการวิเคราะหค่์าความเชื่อมั่นของ
แบบวดั  

นอร์ดิน โมฮัมหมัด และซาฮารี (Nordin et al., 2016) พัฒนาแบบวัดความเป็น
พลเมืองดิจิทัล  โดยก าหนดองค์ประกอบโดยใช้แนวคิดของ Ribble แต่มีการลดจ านวน
องค์ประกอบเหลือเพียง 5 องค์ประกอบ คือ 1. มารยาท (Etiquette) 2. ความรับ ผิดชอบ
(Responsibility) 3. สุขภาพ (Wellbeing/Health) 4. การซื ้อขาย (Commerce) และ 5. ความ
ปลอดภยั (Security) กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 391 คนจากสถาบนัอุดมศึกษา 
15 แ ห่ ง ใน ม า เล เซี ย  แ บ บ วั ด เ ป็ น รู ป แ บ บ ม า ต รป ร ะ ม าณ ค่ า  5 ร ะ ดั บ จ า น ว น 
ข้อค าถาม 17 ข้อ มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดในด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหาโดย 
การพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญ ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งโดยการใช้การวิเคราะห์องคป์ระกอบ 
เชิงยืนยนั (CFA)  

โจนส ์และ มิทเชลล์ (Jones & Mitchell, 2016) พัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนักเรียน โดยมีกรอบแนวคิดท่ีเน้นพฤติกรรมในทางออนไลน์และการมีส่วนร่วมใน  
ทางออนไลน ์ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั เป็นนกัเรียนอายุ 11 – 17 ปี จ านวน 979 คน หลังจากนั้น
ศึกษาปฏิสมัพนัธก์ับการล่วงละเมิดทางออนไลน ์มีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) ได้
ทั้งหมด 2 องค์ประกอบคือ จริยธรรม และการมีส่วนร่วมทางออนไลน์ มีทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี ้
ขอ้จ ากดัคือ มีองคป์ระกอบไม่ครอบคลมุ จ ากดัอยู่เพียง จริยธรรมและการมีส่วนร่วมทางออนไลน ์
ใช้ตัวอย่างท่ีอยู่ในเมืองเดียวจึงไม่สามารถอ้างอิงไปได้ยังทั้ ง USA จึงไม่สามารถอ้างอิงมายัง
ประเทศไทยได ้เครื่องมือใชร้ะดบัการวัดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  โดยมีค่าระหว่าง “ไม่ตรงกับ
ฉันเลย” to “ตรงกบัฉันมากท่ีสดุ”  

ชอย กลาสแมน และคริสตอล (M. Choi et al., 2017) สร้างแบบวัดความเป็น
พลเมืองดิจิทัลเพื่อศึกษาองคป์ระกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทลั โดยใชป้ระชากรเป็นนกัศึกษา
ปริญญาตรี และปริญญาโท อายุ 18 – 35 ปี จ านวน 508 คน ลักษณะแบบวัดเป็นแบบวัด 
มาตรประมาณค่า 7 ระดับ เมื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบด้วย การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
(EFA) กบั การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) แลว้ ได ้5 องคป์ระกอบ คือ 1. กิจกรรมทาง
การเมืองทางอินเทอรเ์น็ต (Internet Political Activism) 2. ทักษะทางการใช้ดิจิทัล (Technical 
Skills) 3. ความตระหนักถึงเรื่องราวระดับท้องถิ่น/ระดับโลกผ่านอินเทอรเ์น็ต (Local/Global 
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Awareness) 4. การมองเชิงวิพากษ์ (Critical Perspective) 5. การติดต่อส่ือสารโดยใชเ้ครือข่าย
อินเตอรเ์น็ต (Networking Agency) จ านวน 26 ตวับ่งชี ้ 

ชอย และคิม (D. Choi & Kim, 2018) สรา้งแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลเพื่อ
ศึกษาองคป์ระกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทัล กลุ่มตัวอย่างเป็นครู โดยวิธีการวัดใหค้รูเป็นผูใ้ห้
คะแนนนักเรียน โดยสามารถพัฒนาองคป์ระกอบของความเป็นพลเมืองทางดิจิทัลของนักเรียนได้
โดยใช ้SAFE model ไดท้ัง้หมด 5 องคป์ระกอบ 18 ตวับ่งชี ้คือ 1. จริยธรรมส าหรบัสภาพแวดลอ้ม
ดิจิทลั (Ethics for Digital environment) 2. ความช านาญในการใชง้านระบบดิจิทลั (Fluency for 
Digital environment) 3. กิ จกรรม ท่ีสม เหตุสมผล (Reasonable Activity) 4. อัตลักษณ์ ใน 
โลกดิจิทัล (Self-identity in digital world) 5) การมีส่วนร่วมทางสงัคม / วฒันธรรม (Social/cultural 
engagement) แบบวัดมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีการพัฒนากรอบแนวคิดใน 
การสร้างเครื่องมือใหม่  และมีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาข้อค าถาม มีการวัด  
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งโดยใชก้ารวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (EFA) และการวิเคราะห์
องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) 

มาตาโดมินโก และ เกอเรโร (Mata-Domingo & Guerrero, 2018) สร้างแบบวัด 
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยใชแ้นวคิดของ Ribble (2014) มี 9 องคป์ระกอบ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
1. เคารพตนเองและผู้อื่น (Respect Yourself/Others) 2. การให้การศึกษาตนเองและผู้อื่น 
(Educate Yourself/Others) 3. ปกป้องตนเองและผูอ้ื่น (Protect Yourself/Others) แต่ละกลุ่มมี  
3 องคป์ระกอบ รูปแบบของแบบวดัเป็นมาตรประมาณค่า 4 ระดบั มีวตัถปุระสงคเ์พื่อท าการศึกษา
เปรียบเทียบเพศ และระดับการศึกษามีผลต่อความเป็นพลเมื องดิจิทัลในแต่ละกลุ่ม โดย 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนระดบัเกรด 5 และ 6 ในปี 2016-2017 ในวิทยาลยัแห่งหน่ึงของรฐัสลุต่าน
โอมาน จ านวน 200 คน 

วรรณากร พรประเสริฐ , เทียมจันทร ์พานิชย์ผลินไชย , ปกรณ์ ประจันบาน, และ  
น า้ทิพย ์องอาจวาณิชย ์(2563) ไดพ้ฒันาแบบวดัและเกณฑป์กติความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนิสิต
นกัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา โดยเก็บขอ้มูลกบัตัวอย่างเป็นนิสิตนกัศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  
รวมทั้งสิน้ 3,604 คน ท่ีได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยผลการวิจัยพบว่า การพัฒนา  
ตัวบ่งชีข้องความเป็นพลเมืองดิจิทัลโดยใชแ้นวคิดของ Ribble (2011) ร่วมกับแนวคิดของ Park 
(2016) ได้ตัวบ่งชีแ้ละตัวบ่งชีย้่อยความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีท่ี 1-4 จ านวน 11 ตัวบ่งชี ้และ 25 ตัวบ่งชีย้่อย จึงสรา้งแบบวัด แบบวัดความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 - 4 มีจ  านวน 50 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบวัด 
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เชิงสถานการณ ์จ านวน 4 ตวัเลือกเชิงพฤติกรรม การใหค้ะแนน ตอบถกู ได ้1 ตอบผิดได ้0 ผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความพบว่า ความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหาค่าอ านาจจ าแนก และ 
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งของขอ้ค าถามผ่านเกณฑท์กุค่า ค่าความเชื่อมั่น เท่ากบั 0.971 รวมทัง้
แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความเท่ียงตรง 
เชิงโครงสร้าง และเกณฑ์ปกติของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนิสิตนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาใชเ้กณฑเ์ปอรเ์ซ็นไทล ์แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ไดแ้ก่ ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ระดบัสงู ระดบัค่อนขา้งสงู ระดบัปานกลาง และระดบัต ่า 

จากการศึกษาการสรา้งเป็นแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทลัในงานวิจัยต่างประเทศ 
พบว่า รูปแบบของแบบวัดส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบมาตรประมาณค่า 5 – 7 ระดับ โดยมีขอ้จ ากัด  
คือ ประชากรของงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และข้อค าถามอาจไม่
สอดคลอ้งกบับริบทของประเทศไทย และยงัไม่มีการสรา้งเกณฑท่ี์เป็นมาตรฐานในการระบุระดับ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั  ส่วนแบบวดัท่ีพฒันาขึน้ในประเทศไทย มีขอ้จ ากดัเช่นเดียวกนั คือ แบบ
วดัท่ีมีประชากรของงานวิจยัเป็นนกัศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัเช่นกนั  

  
2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบวดัในลักษณะแบบสอบถาม 

1. แบบตรวจสอบรายการ เป็นรูปแบบเครื่องมือวัดท่ีมีการสรา้งรายการท่ีเกี่ยวกับ
คุณลักษณะหรือการปฏิบัติหรือพฤติกรรม โดยการประเมินแต่ละรายการ จะท าการประเมิน  
ว่ามีหรือไม่มี เป็นหรือไม่เป็น เป็นตน้ โดยการสรา้งแบบตรวจสอบรายการสามารถท าไดง้่าย แต่มี
ขอ้ควรระวัง คือ การเขียนพฤติกรรมต่าง ๆ หากเขียนอย่างไม่ชดัเจน อาจเกิดความเขา้ใจในตัวขอ้
ค าถามคลาดเคล่ือนได ้ซึ่งส่วนใหญ่แบบตรวจสอบรายการจะใช้ผู้ประเมินท่ีมีความใกล้ชิดกับ 
ผูป้ระเมิน เพื่อใหผ้ลการประเมินออกมาถกูตอ้ง (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557) 

2. แบบมาตราส่วนประมาณค่า เป็นรูปแบบของเครื่องมือวดัท่ีท าใหไ้ดผ้ลการวดัท่ีมี
ความละเอียดสูงกว่าแบบตรวจสอบรายการ เน่ืองจากแบบมาตราส่วนประมาณค่าสามารถระบุ
ระดับคุณภาพได้ว่า อยู่ในระดับใด ในแต่ละข้อค าถาม โดยมาตราส่วนประมาณค่ามีรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช่น แบบบรรยาย แบบตัวเลข แบบเส้นหรือกราฟ แบบใช้สัญลักษณ์ และการจัด
อนัดบั เป็นตน้ (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557) รูปแบบการประมาณค่าท่ีเป็นท่ีนิยมน ามาใชม้ากและเป็น
ท่ีรูจ้ัก คือ การประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likert rating scale) โดยมีลักษณะและรูปแบบการสรา้ง
ดงันี ้



  25 

การประมาณค่าของลิเคิรท์ (Likert rating scale) เป็นมาตราส่วนประมาณค่าท่ี
ก าหนดเป็นพฤติกรรม ความรูสึ้ก หรือ ความคิดเห็น การก าหนดค าตอบส่วนใหญ่จะก าหนดเป็น
ระดบั 5 ระดบั สรุปหลกัการสรา้งเป็นไป ดงันี ้

1. ก าหนดเป้าหมายของส่ิงท่ีตอ้งการวดั และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ก าหนดนิยามและพฤติกรรมบ่งชีท่ี้ตอ้งการวดัใหช้ดัเจน 
3. เลือกรูปแบบและระดบัมาตราส่วนประมาณค่า  
4. สรา้งขอ้ค าถามใหม้ีความถกูตอ้ง ครอบคลมุตามพฤติกรรมที่ตอ้งการวดั 

4.1 เป็นขอ้ความท่ีแสดงความรูสึ้กต่อส่ิงท่ีตอ้งการวดั 
4.2 เป็นขอ้ความท่ีสมบูรณช์ีป้ระเด็นเดียว 
4.3 เป็นขอ้ความท่ีสัน้ กระชบั เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น 
4.4 ไม่เป็นประโยคปฏิเสธซอ้นปฏิเสธ 
4.5 หลีกเล่ียงค าว่า เสมอ ๆ ไม่เคย ไม่มีเลย 

5. ตรวจสอบและทบทวนข้อค าถามท่ีสรา้งขึน้ด้วยตนเองและผู้เชี่ยวชาญ  
โดยพิจารณาในดา้นความชดัเจนของภาษาในการส่ือความหมายและความซ า้ซอ้น  

6. ตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัโดยการทดสอบแบบวดัท่ีสรา้งขึน้โดยน าไป
ทดลองใช ้และน ามาปรบัปรุงก่อนน าไปใช้ในการวัดจริง (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557; วิรชั วรรณรตัน,์ 
2539)  

วิรชั วรรณรตัน ์(2539) อธิบายการพิจารณาเลือกขอ้ค าถามของแบบวดั และการ
วิเคราะห์ผลและแปลผลว่า ในการเลือกข้อค าถามเพื่อท่ีจะให้ได้ข้อความท่ีเหมาะสมจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพในดา้นอ านาจจ าแนก โดยการแจกแจงค่าน า้หนักคะแนนรวมจาก
การตอบของแต่ละบุคคลจากการเรียงน า้หนักคะแนนจากมากไปหานอ้ยหรือจากนอ้ยไปหามาก
แลว้ใชเ้ทคนิค 25% แบ่งกลุ่มค่าน า้หนกัออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มท่ีไดค้ะแนนมาก (กลุ่มสูง) กับ
กลุ่มท่ีไดค้ะแนนนอ้ย (กลุ่มต ่า) เพื่อน ามาหาค่าอ านาจจ าแนกของมาตรวัดในแต่ละขอ้ความว่า 
สามารถจ าแนกการตอบของบุคคลในกลุ่มคะแนนมากและกลุ่มคะแนนน้อยได้หรือไม่ โดยการ
ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉล่ีย และค่าความแปรปรวนของน ้าหนักคะแนนในแต่ละข้อ  
ดว้ยค่าสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบนยัส าคญัทางสถิติระหว่างกลุ่มท่ีไดน้ า้หนกัคะแนนสงูกบักลุ่มท่ี
ไดน้ า้หนกัคะแนนต ่า ส่วนการวิเคราะหแ์ละแปลผลมาตรวดั ดงันี ้
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1. ก าหนดน า้หนักคะแนนในช่องแสดงความรูสึ้กเป็น 1-5 ถา้ขอ้ความนั้นเป็น
ทิศทางบวก เมื่อ ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไม่เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ เห็นดว้ย เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ตามล าดับ  
แต่ถา้ขอ้ความมีทิศทางลบ การใหน้ า้หนกัคะแนนจะกลบักนัเป็น 5-1 

2. ในการแปลความหมายนั้นมีการก าหนดไว้หลายแบบ บางครั้ง จ ะ
พิจารณาเป็นคะแนนเปอรเ์ซ็นไทล ์(Percentile) หรือแสดงค่าน า้หนักเป็นรายข้อ โดยแสดงเส้น
ภาพตามล าดับข้อ แต่ในทางปฏิบัติมักต้องการขอ้มูลเป็นกลุ่ม ดังนั้นจึงตอ้งหาค่าคะแนนท่ีเป็น
ตัวแทนกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) หรือค่ามัธยฐาน (Median) ในการหาค่าเฉล่ียอาจจะ
กระท าเป็นรายดา้น หรือทัง้หมด โดยหาค่าน า้หนักรวมแลว้หารดว้ยจ านวนคน ในกรณีเป็นตวัแทน
กลุ่ม แต่ถา้น าค่าน า้หนักคะแนนรวมของแต่ละคนหารดว้ยจ านวนขอ้ จะเป็นค่าน า้หนักเฉล่ียของ
บุคคลในเร่ืองนัน้หรือดา้นนัน้ ส่วนการแปลความหมายคะแนนนัน้ตอ้งน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ท่ีก าหนด  

นอกจากนี ้ยังมีมาตราส่วนประมาณค่าของออสกูด (Osgood) เป็นการก าหนด
ค าคณุศัพทท่ี์มีความหมายตรงขา้มโดยมีค าหรือตัวเลขแสดงระดับพฤติกรรมตัง้แต่ต ่าสุดไปสงูสุด 
แบ่งเป็นมาตรวัด 7 สเกล ตั้งแต่ขั้วบวกท่ีสุดไปขั้วลบท่ีสุด โดยค าคุณศัพท์ประกอบด้วย  
3 องคป์ระกอบ คือ 1) ดา้นการประเมินค่า เป็นการแสดงคณุค่า ไดแ้ก่ ดี-เลว น่ารกั-น่าเกลียด เป็น
ตน้ 2) ดา้นศกัยภาพ เป็นการแสดงอ านาจ เช่น หนัก-เบา ใหญ่-เล็ก เป็นตน้ 3) ดา้นกิจกรรม เป็น
การแสดงกิริยาอาการ เช่น เร็ว-ช้า ง่าย-ยาก เป็นต้น (ราตรี นันทสุคนธ์, 2555; วิรัช วรรณรตัน์, 
2539)  

โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกสร้างแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ในรูปแบบ 
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ เน่ืองจากเป็นงานวิจัยตอ้งการวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลซึ่งมีนิยาม
ค่อนขา้งกวา้งและมีองคป์ระกอบท่ีค่อนขา้งมาก ดงันัน้ รูปแบบของแบบวดัแบบมาตรประมาณค่า
จึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการสรา้งใหค้รอบคลมุเนือ้หาท่ีตอ้งการวัดและมีความสะดวกต่อการ
น าไปใชก้บันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับคุณภาพของแบบวดั 

3.1 ความเที่ยงตรง (Validity) 
ความเท่ียงตรง หมายถึง คุณสมบัติของเครื่องมือท่ีส าคัญท่ีสุดแสดงให้เห็นว่ า

เครื่องมือนั้นสามารถวัดส่ิงท่ีต้องการวัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือลักษณะท่ีต้องการวัด  
(ชวาล แพรัตกุล, 2552; พิชิต  ฤทธิ์จรูญ , 2557; ราตรี นันทสุคนธ์, 2555; ล้วน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ, 2543) ประเภทของความเท่ียงตรง จ าแนกตามคุณลักษณะหรือจุดประสงค์ท่ี
ตอ้งการวดัสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
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1. ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) เป็นคุณสมบัติของเครื่องมือท่ี
สามารถวัดได้ตรงและครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค์ของการวัด และการพิจารณา  
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจะใชก้ารวิเคราะหอ์ย่างมีเหตผุล จ าแนกเป็น 2 ประเภทย่อย ดงันี ้

1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเหตุผล (Logical validity) ในกรณี ท่ี เป็นแบบวัด
ผลสมัฤทธิ์แบบอิงกลุ่ม วิธีการ คือ ผูเ้ชี่ยวชาญจะพิจารณาความสอดคลอ้งแบบทดสอบแต่ละขอ้
กบัตารางการวิเคราะหร์ายละเอียด ส่วนในกรณีแบบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑ ์ผูเ้ชี่ยวชาญจาก
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเนือ้หาจะพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบขอ้นัน้กบัวตัถปุระสงค์
เชิงพฤติกรรม ถ้าผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าตรง จะใส่เครื่องหมายถูกในช่อง +1 ถ้าไม่ตรง จะใส่
เครื่องหมายถูกในช่อง -1 หากไม่แน่ใจ จะใส่เครื่องหมายถูกในช่อง 0 การวิเคราะหค์วามเท่ียงตรง
เชิงเหตุผลจะพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective  Congruence : 
IOC) โดยใชส้ตูรดงันี ้(ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์และ อจัฉรา ชานิประศาสน,์ 2547) 

 

IOC =
R

N
 

 
เมื่อ  IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งมีค่าอยู่ระหว่าง -1  ถึง +1 

  R   แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคน 
  N    แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญ  

 
พิจารณาคัดเลือกข้อสอบหรือข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 – 1.0  

ซึ่งแสดงว่าขอ้สอบหรือข้อค าถามนั้นวัดไดต้รงตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (สมนึก ภัททิยธนี, 
2541)  

1.2 ความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face validity) คุณภาพของแบบทดสอบท่ีให้
ผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคลอ้งของแบบทดสอบแต่ละขอ้กับคุณลักษณะท่ีนิยามไว ้ซึ่งเป็น
ความเท่ียงตรงท่ีเหมาะส าหรบัแบบทดสอบวัดดา้นความรูสึ้ก (Affective domain) (ลว้น สายยศ 
และ อังคณา สายยศ, 2543) ซึ่งงานวิจัยครัง้นีเ้ลือกใชค้วามเท่ียงตรงเชิงพินิจ เน่ืองจากเป็นการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงกับนิยามของตัวแปร โดยตรวจสอบจากการค านาวณ ดัชนีความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (Content Validity Index for Items : I-CVI) และค่าดชันีความเท่ียงตรง
เชิงเนือ้หาทั้งฉบับ (Content Validity Index for Scales : S-CVI)  ซึ่งลักษณะแบบประเมินจะมี
ระดับความสอดคล้องตั้งแต่ 1-4 หากผู้เชี่ยวชาญประเมินให้ระดับ 1 และ 2 แสดงว่ายังไม่
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สอดคล้องเหมาะสม แต่หากประเมินให้ 3 และ 4 ถือว่าสอดคลอ้งเหมาะสม หลังจากนั้นใช้สูตร
ค านวณ (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ,์ 2555) ดงันี ้

 

I-CVI = 
n

N
 

 
เมื่อ  I – CVI  แทน  ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้  

   n  แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญท่ีใหค้วามเห็นว่า ขอ้ค าถาม
      นั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้(ให้ 3 หรือ 4
      คะแนน) 

   N  แทน  จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
 

เกณฑ์พิจารณาค่า I – CVI คือหากจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ควรเห็น 
พอ้งตอ้งกันทุกคนนั่นคือ I-CVI ตอ้งเท่ากับ 1 แต่หากมีผูเ้ชี่ยวชาญตัง้แต่ 6 คนขึน้ไป I-CVI ในแต่
ละข้อมีค่ามากกว่า 0.78 (Lynn, 1986 อ้างถึงในเสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 2555) จึงจะถือว่า 
ขอ้นั้น ๆ วัดได้ขอ้ค าถามนั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้ถา้ขอ้ค าถามใดมีค่า I – CVI น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.78  ข้อนั้นอาจต้องตัดทิง้หรือน ามาปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม่ ส าหรบัค่าดัชนีความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบับ (Content Validity Index for Scales : S-CVI) ค านวณจากการน าค่า 
I – CVI รวมกนัแลว้หารดว้ยจ านวนขอ้ค าถาม (Polit and Beck, 2006 อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลา
ภรณ์, 2555) โดยพิจารณาจากค่า S – CVI มีค่าไม่ต ่ากว่า 0.80 จึงจะเป็นท่ียอมรบัได้ (Davis 
1992 ; Polit and Beck, 2004 อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ,์ 2555) 

2. ความ เท่ี ย งตรงตาม เกณ ฑ์สัม พันธ์  (Criterion Related validity) เป็ น
คุณสมบัติของเครื่องมือท่ีสามารถวัดไปหาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ภายนอก (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 
2557; ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543) ความเท่ียงตรงประเภทนีจ้  าแนกเป็น 2 ประเภท
ย่อย ดงันี ้

2.1 ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent validity) เป็นคุณสมบัติของ
เครื่องมือท่ีสามารถวัดผลไดส้อดคลอ้งกับสภาพในปัจจุบัน (ชวาล แพรัตกุล, 2552; พิชิต  ฤทธิ์

จรูญ, 2557) เช่น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจากเครื่องมือวัดภาคทฤษฎี กับทักษะปฏิบัติในเร่ือง
เดียวกนั หากผลไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า เครื่องมือมี ความเท่ียงตรงเชิงสภาพ (Concurrent 
validity) สงู (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543) 
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2.2 ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive validity) เป็นคุณสมบัติของ
เครื่องมือท่ีสามารถวัดได้ตรงกับสภาพท่ีเกิดขึน้ในอนาคต เช่น เปรียบเทียบคะแนนสอบเข้า
มหาวิทยาลัย กับ ผลการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หากผลไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่า 
เครื่องมือมี ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ ์(Predictive validity) สงู (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557) 

3. ความเท่ียงตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct validity) เป็นคุณสมบั ติของ 
เครื่องมือท่ีวัดไดต้รงตามทฤษฎีหรือแนวคิดของโครงสรา้งของส่ิงท่ีจะวัด (ชวาล แพรตักุล, 2552; 
พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557; ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543) มีวิธีการส าหรบัหาหลกัฐานเชิง
ประจักษ์เพื่อใช้เพื่อสนับสนุนความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งหลายวิธี (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) 
ดงันี ้

3.1 วิธีตัดสินโดยผูเ้ชี่ยวชาญ เป็นการตรวจสอบเบือ้งตน้ โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญ
ตดัสินถึงความเหมาะสมของของทฤษฎี นิยาม ผงัขอ้สอบ และคณุภาพขอ้สอบ 

3.2 วิธีเปรียบเทียบคะแนนระหว่างกลุ่มท่ีทราบ (Comparing the scores of 
known groups) การเปรียบเทียบคะแนนท่ีวัดได้ระหว่างกลุ่มท่ีทราบว่ามีลักษณะท่ีต้องการวัด
แตกต่างกันชัดเจน หากผลท่ีได้แตกต่างกันและมีลักษณะเป็นไปตามกลุ่มสามารถสนับสนุน 
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct validity) ได ้

3.3 วิธีการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดลอง (Comparing score from 
experiment) การเปรียบเทียบคะแนนท่ีวัดได้หลังจากจัดกระท าตามการทดลองท่ีแตกต่างกัน  
หากผลท่ีไดแ้ตกต่างกนัสามารถสนบัสนนุความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct validity) ได ้

3.4 วิ ธี วิ เคราะห์เมทริกซ์พหุลักษณะ -พหุวิ ธี  (Multitrait-Multimethod: 
MTMM) เป็นการวิเคราะหส์หสมัพนัธร์ะหว่างการวดัรูปแบบของลกัษณะหลายลกัษณะ โดยวิธีการ
วดัหลายวิธี มุ่งตรวจสอบความเหมาะของเครื่องมือหลายประเภทส าหรบัวดัหน่ึงลกัษณะท่ีสนใจ  

3.5 วิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) เป็นเทคนิคทางสถิติเพื่อ
วิเคราะหห์าค่าความสัมพันธห์รือค่าสหสัมพันธภ์ายใน (Intercorrelation) ระหว่างตวัแปรท่ีสงัเกต 
ค่าได ้ซึ่งก็คือขอ้ค าถามแต่ละข้อในแบบวัด เพื่อหาลักษณะร่วมกันของตัวแปรหรือตัวประกอบ 
(Factor) โดยตัวประกอบเป็นลักษณะท่ีคาดว่ามีอิทธิพลต่อคะแนนท่ีไดจ้ากกลุ่มตัวแปร หรือเป็น
ลักษณะท่ีใชอ้ธิบายความแปรผันร่วมของตัวแปร และในการพิจารณาว่าขอ้ค าถามแต่ละขอ้วัด
องค์ประกอบเดียวกันหรือไม่ จะใชว้ิธีค านวณค่าน า้หนักองค์ประกอบ  (Factor loading) ถ้าผล
การค านวณพบว่ามีหน่ึงองคป์ระกอบ แสดงว่าแบบทดสอบฉบบันัน้มีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2557; ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2543a; ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556) 
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ดังนั้น การวิเคราะห์องค์ประกอบ จึงเป็นวิธีการทางสถิติท่ีเหมาะสมและมีการน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยมีการแบ่ง
ประเภทเป็นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis: EFA) ใชส้ าหรบั
การสรา้งแบบวัดท่ียังขาดทฤษฎีสนับสนุนท่ีเพียงพอ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory factor analysis: CFA) ใช้ส าหรับการสร้างแบบวัดท่ีมีทฤษฎีสนับสนุนท่ีมาก
เพียงพอ (ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง , 2559) ส าหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้วิ ธีหาความเท่ียงตรง 
เชิงโครงสรา้งโดยใช้การวิเคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) 
เป็นตัวตรวจสอบองคป์ระกอบของลักษณะท่ีตอ้งการวดั ซึ่งจะน ามาประยุกตใ์ชโ้ดยอาศัยเทคนิค
การวิ เค ราะห์ทางสถิ ติ ขั้นสู ง  ด้วย โป รแกรมส า เร็จ รูป  เช่ น  LISREL (Linear Structural 
Relationships) โดยขั้นตอนในการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันสามารถสรุป (ไพศาล วรค า, 
2555; ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556) ไดด้งันี ้

 1. ก าหนด รูปแบบของโม เดลตั วป ระกอบ  (Specification of the 
confirmatory factor model) ซึ่งพิจารณาจากทฤษฎีเกี่ยวกบัลกัษณะท่ีตอ้งการศึกษา โดยก าหนด
รายละเอียด จ านวนองคป์ระกอบ จ านวนขอ้ค าถามในแต่ละองคป์ระกอบ (จ านวนตัวแปรสังเกต
ได)้ ความสัมพันธร์ะหว่างองคป์ระกอบและตัวแปรต่าง ๆ และความสมัพนัธร์ะหว่างตัวแปรสังเกต
ได้กับตัวประกอบส่วนท่ี เหลือ  หาเมทริกซ์สหสัมพันธ์หรือ เมทริกซ์ความแปรปรวนและ 
ความแปรปรวนรว่มระหว่างองคป์ระกอบ และระหว่างองคป์ระกอบส่วนท่ีเหลือ 

 2. ศึกษาคุณสมบัติท่ีจ  าเป็นส าหรบัการประมาณค่าพารามิเตอรโ์มเดล 
(Identification of the confirmatory factor model) เพื่อก าหนดขอ้มลูจ าเพาะของโมเดล และระบุ
ความเป็นไปได้ค่าเดียว หรือการประมาณค่าพารามิเตอรแ์ต่ละตัวในโมเดลให้เป็นเอกลักษณะ 
(Unique)  

 3. ท าการประมาณ ค่าพารามิ เตอร์ของโมเดล (Estimation of the 
confirmatory factor model) โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ตามวิธีการของโปรแกรมท่ีใช ้ท าการ
ประมาณค่าพารามิเตอรข์องโมเดลโดยใชห้ลักความน่าจะเป็นไปไดสู้งสดุ (maximum likelihood) 
ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเมทริกซค์วามแปรปรวน -ความแปรปรวนร่วมของ
ประชากรกับเมทริกซค์วามแปรปรวน-ความแปรปรวนร่วมของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งจะไดเ้มทริกซน์ า้หนกัองคป์ระกอบ เมทริกซส์หสัมพันธร์ะหว่างองคป์ระกอบ เมทริกซ์
ความแปรปรวน-ความแปรปรวนรว่มขององคป์ระกอลส่วนท่ีเหลือ เป็นตน้ 
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 4. ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับขอ้มูล (Assessment of 
fit in the confirmatory factor model) การตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลโดยพิจารณาดชันี

ต่าง ๆ ท่ีบ่งบอกถึงความสอดคลอ้งของโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ เช่น ค่าสถิติไค-สแควร ์(𝜒2)  
ค่า p > .05 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดัชนีความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล 
(Goodness of Fit Index: GFI) ซึ่งดัชนี GFI ท่ีมีค่าเขา้ใกล ้1.00 แสดงถึงโมเดลมีความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์และการพิจารณาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรบัค่าแล้ว (Adjusted 
Goodness of Fit Index:AGFI) โดยค่าดชันี AGFI มีคุณสมบติัเดียวกับดัชนี GFI ค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (Root Mean Square Residual: RMR) ควรมีค่านอ้ยกว่า 0.08 
ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณค่า (Root Mean Square 
Error of Approximate: RMSEA) ควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 ค่าดัชนี และค่าไค-สแควรส์ัมพัทธ ์

(relative chi-square: 2/ df) ควรมีค่าน้อยกว่า 2.00 (Engel; Moosbrugger; & Müller 2003 
อา้งถึงในสวุิมล ติรกานนัท,์ 2555)  

 5. แปลความหมายผลการวิเคราะห ์(Interpretation of the confirmatory 
factor model) ท าการแปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยัน หากผล
ของโมเดลองคป์ระกอบท่ีน ามาตรวจสอบสอดคลอ้งกบัสมมติฐานเชิงทฤษฎี แสดงว่าโมเดลการวัด
มีความตรงเชิงโครงสรา้งและยืนยันองค์ประกอบหรือลักษณะท่ีต้องการวัด แต่ถ้าผลท่ีได้ไม่
สอดคลอ้งกับสมมติฐานเชิงทฤษฎี จะต้องหาวิธีการในการอธิบายผล เพื่อใชใ้นการปรบัรูปแบบ
การศึกษาหรือการวิจยั รวมไปถึงปรบัปรุงเครื่องมือ ทฤษฎี เพื่อท าการตรวจสอบในครัง้ต่อไป 

3.2 ความเชื่อมั่น (Reliability) 
ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง คณุสมบติัของแบบวดัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความคงเสน้

คงวาของคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบ โดยผลการวดัจะคงท่ีไม่ว่าจะวดักี่ครัง้ก็ตามดว้ยขอ้สอบชดุเดิม
ในกลุ่มเดิม (ชวาล แพรตักุล, 2552; พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557; ราตรี นนัทสคุนธ์, 2555; ลว้น สายยศ 
และ อังคณา สายยศ, 2543; ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) การประมาณค่าความเชื่อมั่น จากการ
สรุปสามารถจ าแนกได ้4 ประเภท ดงันี ้

1. ความเชื่อมั่นแบบคงท่ี (Stability reliability) เป็นความคงเสน้คงวาของคะแนน
ท่ีไดจ้ากการวัดในช่วงเวลาท่ีต่างกนัโดยวิธีการสอบซ า้ (test-retest method) วิธีการประมาณค่า
จะมีการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนท่ีวัดได้จากกลุ่มคนเดียวกันด้วย
เครื่องมือเดียวกนั โดยท าการวดัซ า้สองครัง้ในเวลาท่ีต่างกนั ในการค านวณหาความเชื่อมั่น หากใช้
วิธีสอบซ า้นี ้คณุลกัษณะท่ีมุ่งวดัตอ้งมีความคงท่ีตลอดช่วงเวลาของการวดั และระยะเวลาของการ
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สอบซ า้ตอ้งเหมาะสมเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาผลจากการสอบในครัง้แรก และน าไปวิเคราะหผ์ลโดยใช้
สตูรค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธข์องเพียรส์นั 

2. ความเชื่อมั่นโดยใช้แบบสอบสมมูล (Equivalent-Forms Reliability) เป็น 
ความสอดคล้องของคะแนนท่ีได้จากการวัดในช่วงเวลาเดียวกัน โดยใช้แบบสอบท่ีสมมูลกัน 
(Equivalent-Forms method) วิธีประมาณค่าค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธร์ะหว่างคะแนนท่ี
วัดในเวลาเดียวกัน ในกลุ่มเดียวกัน ดว้ยเครื่องมือท่ีทัดเทียมกัน แบบทดสอบท่ีสรา้งขึน้จะตอ้งมี
ความทัดเทียมกันทั้งด้านโครงสรา้งเนือ้หา คะแนนเฉล่ีย ความแปรปรวน และค่าสถิติอื่น ๆ จึง
สรา้งยาก เหมาะกบัแบบทดสอบมาตรฐาน 

3. ความเชื่อมั่นแบบคงท่ีและสมมูล (Test-Reset with Equivalent Forms) เป็น
ความสอดคลอ้งของคะแนนท่ีไดจ้ากการวัด ในช่วงเวลาต่างกันดว้ยแบบทดสอบคู่ขนาน แล้วน า
คะแนนท่ีได้จากแบบสอบทั้งสองฉบับมาค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน  
การประมาณค่าความเชื่อมั่น โดยใชว้ิธีการสอบซ า้ดว้ยแบบทดสอบท่ีเหมือนกันสองฉบับควรอยู่
บนพืน้ฐานของขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของทัง้สองวิธีท่ีกล่าวมาแลว้ 

4. ความ เชื่ อ มั่ น  โดยใช้ความสอดคล้อ งภายใน  ( Internal consistency 
Reliability) เป็นความสอดคลอ้งของคะแนนรายขอ้หรือความเป็นเอกพันธ์ของเนือ้หารายขอ้ การ
ประมาณค่าความเชื่อมั่น ดว้ยวิธีนีใ้ชแ้บบทดสอบฉบับเดียวท าการทดสอบเพียงครัง้เดียว ซึ่งมี
วิธีการประมาณค่าความเชื่อมั่น ดงันี ้

4.1 วิธีแบ่งครึ่งข้อสอบ (Split-half method) วิธีนี ้จะแบ่งครึ่งแบบทดสอบ
ออกเป็นสองส่วนโดยแบ่งใหแ้ต่ละส่วนมีลกัษณะเป็นคู่ขนานกัน เช่น ขอ้คู่ ขอ้ค่ี จากนั้นน าคะแนน
สองส่วนมาค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียรส์นั ซึ่งจะไดค่้าความเชื่อมั่นเพียงครึง่ฉบับ 
ดังนั้นจึงน าไปหาค่าความเชื่อมั่นของทั้งฉบับโดยใช้สูตรขยายสเปียรแ์มนบราวน์ (Spearman-
Brown formula) 

4.2 วิธีของคูเดอร -์ริชารด์สัน (Kuder-Richardson procedure) ได้พัฒนา
สตูรส าหรบัการค านวณค่าความเชื่อมั่นเพื่อแกปั้ญหาของการประมาณค่าความเชื่อมั่นท่ีใชว้ิธีแบ่ง
ครึ่งข้อสอบ ท่ีมักใหผ้ลแตกต่างกันตามวิธีใชก้ารแบ่งครึ่งขอ้สอบ การประมาณค่าความเชื่อมั่น 
โดยวิธีนีจ้ะตอ้งมีลกัษณะท่ีวดัองคป์ระกอบรว่มกัน และคะแนนแต่ละขอ้ตอ้งอยู่ในลกัษณะท่ีท าถูก
ได ้1 คะแนน ท าผิดได ้0 คะแนนเท่านั้น สตูรท่ีใชห้าความเชื่อมั่น มีอยู่ 2 สตูร คือ สูตร KR20 และ 
KR21 
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4.3 วิธีสัมประสิทธิของแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha method) 
โดยเสนอสูตรหาความเชื่อมั่นในรูปสัมประสิทธิแอลฟาโดยพัฒนามาจากสูตร KR20 วิธีการ
ประมาณค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีแอลฟาของครอนบาค เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เน่ืองจากท าการทดสอบเพียงครั้งเดียว และยังสามารถใช้ได้กับแบบทดสอบท่ีให้คะแนนได้ 
ทกุประเภท เช่น แบบทดสอบท่ีใหค้ะแนน 0,1 หรือก าหนดคะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Ratting 
scale) หรือแมแ้ต่ขอ้สอบแบบอตันยั (Essay test) 

4.4 วิ ธีของฮอยท์  (Hoyt’s ANOVA procedure) เป็นการประมาณ ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น โดยใช้หลักการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)  
ของคะแนนสอบซึ่งมีความแปรปรวนมาจากผูส้อบ (Examines หรือ Persons) ขอ้สอบ และความ 
คลาดเคล่ือน (Residual)วิธีนีส้ามารถใชไ้ดก้ับแบบทดสอบท่ีใหค้ะแนนแบบต่าง ๆ การประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น โดยวิธีการนีใ้ห้ผลการประมาณค่าได้เท่ากับการใช้วิธีสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 2557; ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2543; ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2556)  

จากการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมั่นแล้ว สามารถสรุปได้ว่าความเชื่อมั่นเป็น
คุณสมบัติของเครื่องมือท่ีสามารถวัดได้คงท่ีทุกครัง้กับผูส้อบกลุ่มเดิม โดยงานวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัย
เลือกใชค้วามเชื่อมั่น โดยใชว้ิธีความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency Reliability) ดว้ยวิธี
สัมประสิทธิ์ของแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha method) เน่ืองจากแบบวัดความเป็น
พลเมืองทางดิจิทัลท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้เป็นแบบวดัแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีมี
การใหค้ะแนนตัง้แต่ 1-5 ซึ่งเป็นรูปแบบการใหค้ะแนนหลายค่า 

3.3 อ านาจจ าแนก 
อ านาจจ าแนก หมายถึง ความสามารถของขอ้สอบท่ีสามารถจ าแนกคนเก่งหรือกลุ่ม

ท่ีไดค้ะแนนสงูและคนไม่เก่งหรือกลุ่มท่ีไดค้ะแนนต ่าออกจากกนั โดยค่าอ านาจจ าแนกมีค่าระหว่าง 
-1 ถึง +1 โดยถา้ขอ้สอบมีค่าอ านาจจ าแนกใกล ้1 แสดงว่าสามารถจ าแนกคนเก่งและคนอ่อนไดดี้ 
และถา้หากขอ้ใดมีค่าอ านาจจ าแนกใกล ้0 หรือติดลบ แสดงว่าจ าแนกคนเก่งและคนอ่อนไดไ้ม่ดี 
ขอ้สอบส่วนใหญ่ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกผ่านคือต้องมีค่า มากกว่าหรือเท่ากับ 0.20 (ลว้น สายยศ 
และ องัคณา สายยศ, 2543; ศิริชยั กาญจนวาสี, 2556) สามารถค านวณค่าอ านาจจ าแนกไดด้งันี ้

วิธีท่ี 1 ใชสู้ตรแบบง่าย สูตรนีใ้ช้กับขอ้สอบท่ีตรวจใหค้ะแนน 0 และ 1 แบ่งเป็น
นกัเรียนกลุ่มสงู กลุ่มต ่า มกัใชเ้ปอรเ์ซ็นตใ์นการแบ่ง เช่น 27% 33% หรือ 50%  

วิธีท่ี 2 ใชส้ตูรสดัส่วน โดยน าสดัส่วนของคนกลุ่มเก่งลบสดัส่วนของคนกลุ่มอ่อน 
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วิธีท่ี 3 การหาค่าสหสัมพันธ์แบบพอยท์ไบซีเรียล (Point biserial correlation: 
rpbis) การหาดชันีค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบโดยใชค่้าสหสัมพันธ์แบบพอยทไ์บซีเรียลมีขอ้ตกลง
เบือ้งตน้ว่า ขอ้สอบแต่ละขอ้จะตอ้งใหค้ะแนนโดยท าถกูได ้1 และท าผิดได ้0 เท่านัน้  

วิ ธี ท่ี  4 การหา ค่ าสหสั มพั น ธ์ แบ บ ไบ ซี เรีย ล  (Biserail correlation:  rbis)   
การค านวณหาดัชนีค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบแบบสหสมัพันธ์ไบซีเรียลนั้นขอ้มูลจะตอ้งมีการ 
แจกแจงแบบโคง้ปกติ นั่นคือ จ านวนตวัอย่างตอ้งมีจ านวนมาก คืออย่างนอ้ย 100 คนขึน้ไป เพราะ
ถา้ขอ้มูลไม่กระจายเป็นโคง้ปกติแลว้ค่า rbis มีโอกาสท่ีจะมีค่าเกิน 1.00 โดยสหสัมพันธ์ไบซีเรียล
สามารถน าไปใชต้รวจใหค้ะแนนแต่ละขอ้มากกว่า 1 คะแนน (ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 
2543) 

วิธีท่ี 5 การหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียรส์นั (Pearson Product Moment: rxy) โดย
มีขอ้ตกลงเบือ้งตน้ว่า ตอ้งใชส้ าหรบักรณีตวัเลือกขอ้งขอ้ค าถามเป็นคะแนนแบบช่วงเท่า เช่น 1, 2, 
3, 4 เป็นต้น หากคะแนนมีค่ามากแสดงว่าผู้ตอบมีคุณลักษณะนั้นมาก หากคะแนนมีค่าน้อย
แสดงว่ผูต้อบมีคุณลักษณะนั้นน้อย เมื่อพิจารณาระหว่างคะแนนของขอ้ค าถามและคะแนนรวม 
คะแนนของขอ้ค าถามควรแปรผันตรงกบัคะแนนรวม คือ ผูต้อบเลือกตอบตัวเลือกท่ีมีคะแนนมาก 
ย่อมไดค้ะแนนรวมมาก หรือผูต้อบเลือกตอบตวัเลือกท่ีมีคะแนนนอ้ย ย่อมไดค้ะแนนรวมนอ้ย หาก
เป็นไปตามรูปแบบนีแ้สดงว่าขอ้ค าถามนัน้สามารถจ าแนกคนท่ีมีคณุลกัษณะสงูต ่าออกจากกนัได ้ 

จากขอ้ความขา้งตน้สรุปไดว้่า อ านาจจ าแนก หมายถึง คุณสมบัติของขอ้ค าถามใน
เครื่องมือวดัท่ีสามารถจ าแนกผูส้อบออกเป็นกลุ่มสงูและกลุ่มต ่า ซึ่งการวิจยัในครัง้นีผู้ว้ิจยัไดห้าค่า
อ านาจจ าแนกด้วยวิธีวิ เคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนข้ออื่น ๆ ท่ีเหลือ 
Corrected item total correlation เน่ืองจากแบบวัดความเป็นพลเมืองทางดิจิทัลท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ตวัเลือกเป็นคะแนนแบบช่วงเท่า  

 
4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับเกณฑป์กติ (Norms)  

4.1 ความหมายของเกณฑป์กติ (Norms) 
ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) ให้ความหมายของเกณฑ์ปกติว่า 

หมายถึงขอ้เท็จจริงทางสถิติท่ีบรรยายการแจกแจงของคะแนนจากประชากรท่ีนิยามไวอ้ย่างดีแลว้ 
และเป็นคะแนนท่ีจะบอกระดบัความสามารถของผูส้อบว่าอยู่ในระดบัใดของกลุ่มประชากร ซึ่งใน
การสรา้งเกณฑ์ปกติจะต้องมีการนิยามประชากรไว้อย่างดี ใช้ตัวอย่างท่ีดีขนาดตัวอย่างตอ้งมี
จ านวนมากพอท่ีจะเป็นตัวแทนของประชากรอย่างเชื่อถือได้ มิฉะนั้นแล้วเกณฑ์ปกติจะขาด  
ความเท่ียง 
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สมนึก ภัททิยธนี (2553) ให้ความหมายของเกณฑ์ปกติว่า หมายถึงตัวแทน 
(Representative) ของกลุ่ม โดยจะแสดงในตารางปกติ (Norms Table) ท่ีแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนดิบ(Raw Score) กับคะแนนท่ีแปลงรูปแล้ว (Derived Score) เพื่ อให้ผู้ ท่ีใช้
แบบทดสอบมาตรฐานน าไปเป็นเกณฑส์ าหรบัเปรียบเทียบความสามารถของผูเ้ขา้สอบเฉพาะกลุ่ม
ของตนได ้ซึ่งส่วนใหญ่ทางสถิติถือเอาค่าเฉล่ีย (Mean) ของความสามารถท่ีคนส่วนใหญ่ในกลุ่ม
ท าแบบทดสอบไดเ้ป็นหลกัในการสรา้งเกณฑป์กติ 

โดยสรุปแลว้ ความหมายของเกณฑป์กติ (norms) คือ หลกัท่ีก าหนดไวท่ี้ใชบ้รรยาย
การแจกแจงของคะแนนจากประชากร โดยจะแสดงในตารางปกติ (Norms Table) ท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนดิบ(Raw Score) กับคะแนนท่ีแปลงรูปแล้ว (Derived Score) 
เช่น คะแนนมาตรฐานที หรือ ต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ โดยเป็นคะแนนท่ีสามารถระบุระดับ
ความสามารถของผูท้  าแบบวดัไดว้่าอยู่ระดบัใดของประชากร เพื่อใหผู้้ท่ีใชแ้บบทดสอบมาตรฐาน
น าไปเป็นเกณฑส์ าหรบัเปรียบเทียบความสามารถของผูเ้ขา้สอบได้ 

4.2 หลักการสร้างเกณฑป์กติ  
หลักการในการสรา้งเกณฑ์ปกติมี 3 ประการ (ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ, 

2543) คือ 
1. ความเป็นตัวแทนท่ีดี โดยต้องเป็นการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนท่ีดีของ

ประชากร โดยการสุ่มสามารถท าไดห้ลายวิธีดว้ยกัน เช่น สุ่มอย่างง่าย สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม สุ่มแบบ
แบ่งชั้น หรือสุ่มหลายขั้นตอน เป็นต้น การสุ่มต้องพิจารณาจากรูปแบบของประชากร เช่น 
ประชากรไม่มีคณุสมบติัท่ีมีความแตกต่างกนัมากนกั ก็สามารถเลือกวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) แต่ถา้ประชากรมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกนั อาจจะใชว้ิธีการสุ่มอื่นท่ีเหมาะสม
กว่า โดยขนาดของโรงเรียนมีความแตกต่างกนั ซึ่งส่งผลต่อการเรียนของนกัเรียนในโรงเรียน ควรใช้
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) หากโรงเรียนกับห้องเรียนมีลักษณะของ
นกัเรยีนไม่แตกต่างกนั ควรใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) อย่างไรก็ตาม
เพื่อใหเ้กณฑป์กติมีความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่น ควรสุ่มกลุ่มตัวอย่างใหเ้ป็นตัวแทนท่ีดีของ
ประชากรใหม้ากท่ีสดุ  

2. มีความเท่ียงตรง หมายถึง เกณฑป์กติแปลคะแนนดิบจากแบบวัดไดต้รงตาม
ความสามารถหรือคณุลกัษณะจริง โดยหากนักเรียนไดค้ะแนนตรงกบั เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 50 และตรง
กบัคะแนนมาตรฐานที (T) 50 หมายความว่า ความสามารถของนักเรียนอยู่ในช่วงกลางของกลุ่ม 
ซึ่งความเท่ียงตรงของเกณฑป์กติมีความส าคญัมากในการแปลความหมายของคะแนนสอบ 
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3. มีความทันสมัย เน่ืองจากความสามารถหรือคุณลักษณะของบุคคล
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาท่ีเปลี่ยนไป เน่ืองจากบุคคลมีการพฒันาอยู่เสมอ ดังนัน้เกณฑป์กติท่ีเคย
ศึกษาไว้เป็นเวลานาน อาจจะไม่สอดคลอ้งกับความสามารถหรือคุณลักษณะของประชากรใน
ปัจจุบัน จึงจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงใหท้ันสมัย เกณฑป์กติจึงควรเปล่ียนทุก ๆ 5 ปี หรือพิจารณา
จากการเปล่ียนแปลงของความสามารถของคน เกณฑป์กติเดิมก็สามารถเอามาใชเ้ปรียบเทียบดู
การพฒันาของนกัเรียนกลุ่มนัน้ได ้ถึงแมว้่าจะสรา้งเกณฑใ์หม่ไวเ้ปรียบเทียบแลว้ก็ตาม 

นอกจากนี้ เตือนใจ เกตุษา (2549) ระบุว่า การสรา้งเกณฑ์ปกติต้องค านึงถึง
หลักการ 4 ประการ โดยมีหลักการเหมือนกับหลักการท่ีกล่าวไปขา้งตน้และมีหลักการท่ีเพิ่มเติม
ขึน้มา คือ ตวัอย่างท่ีใชต้อ้งมีจ  านวนมากพอและมีความเกี่ยวขอ้งกัน (Relevance) 

4.3 ชนิดของเกณฑป์กต ิ
ชนิดของเกณฑป์กติสามารถแบ่งออกตามลักษณะของประชากร และตามลักษณะ

ของการใชส้ถิติเปรียบเทียบ ดงันี ้ 
1. เกณฑป์กติตามลกัษณะของประชากร โดยประยทุธ ์ไทยธานี (2546 อา้งถึงใน

เยาวดี วิบูลยศ์รี, 2552) อธิบายการแบ่งชนิดของเกณฑป์กติตามลกัษณะของประชากรซึ่งตรงกับ 
ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543) ดงันี ้ 

1.1 เกณฑ์ปกติระดับชาติ (National Norms) เป็นเกณฑ์ท่ีมีประชากรของ
แบบสอบถามครอบคลุมทัง้ประเทศตามลกัษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง การสุ่มจะตอ้ง
สุ่มใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ จ านวนตวัอย่างท่ีใชจ้ึงมีมาก เช่น หาเกณฑป์กติของวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ระดับชาติ ก็ต้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทั่วประเทศ 
หรือสุ่มตวัอย่างใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ  

1.2 เกณฑป์กติระดบัทอ้งถิ่น (Local Norms) เป็นเกณฑป์กติระดบัเล็กลงมา
ท่ีก าหนดตัวอย่างประชากรท่ีจะใช้ในการเปรียบเทียบคะแนนว่าเป็นบุคคลจ านวนหน่ึงภายใน
ทอ้งถิ่นหรือละแวกเดียวกัน เช่น จังหวัดเดียวกัน เขตพืน้ท่ีหรือเขตการศึกษาเดียวกัน ฯลฯ ดังนั้น
ตวัอย่างท่ีใชส้รา้งเกณฑป์กติจึงมาจากประชากรในทอ้งถิ่นท่ีก าหนด การตีความหมายของคะแนน
ท่ีไดอ้ยู่ในพืน้ท่ีท่ีเป็นตัวอย่างเท่านัน้ การสรา้งเกณฑป์กติระดบันีเ้หมาะสมส าหรบัการเปรียบเทียบ
คะแนนของผูส้อบกับคนทัง้จังหวัดหรืออ าเภอ ในการจัดการศึกษาบางครัง้จังหวัด แต่ละจังหวัด
อาจเนน้เนือ้หาวิชาบางวิชาไม่เหมือนกนั เป็นตน้  

1.3 เกณฑ์ปกติระดับโรงเรียน (School Norms) เป็นเกณฑป์กติท่ีสรา้งจาก
กลุ่มประชากรภายในโรงเรียน เน่ืองจากในโรงเรียนขนาดใหญ่หรือกลุ่มโรงเรียนเดียวกันอาจ
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ตอ้งการเกณฑ์ท่ีเป็นมาตรฐาน ซึ่งเกณฑป์กติชนิดนีคิ้ดค่าเฉล่ียจากนักเรียนในโรงเรียนหรือกลุ่ม
โรงเรียนนั้น ๆ ใชป้ระเมินเปรียบเทียบนักเรียนแต่ละคนกับนักเรียนทัง้หมดของโรงเรียน และใช้
ประเมินผลการพัฒนาของโรงเรียน โดยพิจารณาจากผลการศึกษาของปีนัน้ๆ กบัปีท่ีไดส้รา้งเกณฑ์
ปกติเอาไว ้ว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไร 

2. การแบ่งเกณฑ์ปกติตามลักษณะของการใช้สถิติการเปรียบเทียบการสรา้ง
เกณฑป์กติแบบนีจ้ะสรา้งจากการแปลงคะแนนโดยยึดหลักการกระจายของคะแนนของตัวอย่าง
ขนาดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็นโคง้ปกติ คะแนนดิบท่ีไดจ้ากการสอบจะถูกปรบัใหเ้ป็นคะแนนในรูปใด
รูปหน่ึงท่ีสามารถน ามาอยู่ในโคง้ปกติ เช่น เกณฑป์กติเปอรเ์ซ็นไทล ์เกณฑป์กติคะแนนมาตรฐาน 
เป็นตน้ ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543) ไดก้ล่าวถึงเกณฑป์กติท่ีแบ่งตามค่าสถิติไวด้งันี ้

2.1 เกณฑ์ปกติเปอรเ์ซ็นไทล์ (Percentile Norms) เป็นเกณฑ์ปกติท่ีสรา้ง
จากคะแนนสอบท่ีไดจ้ากการวดัท่ีมาจากตัวอย่างท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากร เกณฑป์กติชนิดนี้
สามารถน าไปจัดอันดับเปรียบเทียบและแปลความหมายของความสามารถผู้สอบ เท่านั้น  
ไม่สามารถน ามาบวกลบได ้เน่ืองจากการแปลผลท าไดง้่าย เกณฑเ์ปอรเ์ซ็นไทลจ์ึงมกัจะใชร้่วมกับ
เกณฑป์กติคะแนนมาตรฐานอื่น ๆ  

2.2 เกณฑ์ปกติคะแนนมาตรฐานที (T - Score Norms) เป็นเกณฑ์ปกติท่ี
นิยมใช้กันมาก เน่ืองจากมีขอ้ดีท่ีสามารถน ามาบวกลบและหาคะแนนเฉล่ียได้ โดยมีค่า ตัง้แต่ 
0 ถึง 100 มีค่าเฉล่ีย 50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10 จึงมีความเหมาะสมในการแปลความหมาย  

2.3 คะแนนมาตรฐานสเตไนน์ (Stanine Norms) เป็นคะแนนมาตรฐานท่ีมี
ระบบคะแนนเป็นช่วง ซึ่งกระจายอยู่ในลกัษณะของโคง้ปกติ 9 ช่วง หรือ 9 ต าแหน่ง ซึ่งมีค่าตัง้แต่  
1 - 9 มีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ีช่วงหรือคะแนน 5 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ 2 แต่ละช่วงห่าง
กนัประมาณ 0.50 ช่วงคะแนนมาตรฐานซี 

2.4 เกณฑ์ปกติตามอายุ (Age Norms) เป็นเกณฑ์ปกติซึ่งใชค้ะแนนเฉล่ียท่ี
ไดจ้ากบุคคลในระดับอายุต่าง ๆ จากตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของอายนุัน้ ๆ เกณฑป์กติชนิดนีเ้หมาะ
ส าหรบัแบบทดสอบมาตรฐานบางอย่างท่ีใชก้ารทดสอบเด็กตามอายุ เพื่อน าไปใชเ้ปรียบเทียบดู
พฒันาการในเร่ืองเดียวกนั โดยมีหลกัการว่า คนท่ีอายแุตกต่างกนัจะมีพฒันาการแตกต่างกัน โดย
ส่วนใหญ่เกณฑป์กติรูปแบบนี ้จะใชส้ าหรบัแบบทดสอบวดัเชาวปั์ญญาหรือวดัความถนดั 

2.5. เกณฑป์กติตามระดับการศึกษา (Grade Norms) เป็นเกณฑป์กติซึ่งใช้
คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับจากบุคคลในระดับการศึกษานั้น ๆ โดยวิธีการสรา้งเกณฑ์ปกติจะทดสอบ
ตวัอย่างนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนในแต่ละระดับชั้นปีท่ีศึกษา แลว้ค านวณค่าเฉล่ียของแต่ละระดบัชั้น
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ออกมา และน าคะแนนเฉล่ียเป็นเกณฑใ์นการระบุระดับความสามารถของนักเรียนท่ีท าแบบวัดว่า
นกัเรียนอยู่ในความสามารถตามระดบัชัน้ใด 

4.4 การสร้างเกณฑป์กติโดยใช้คะแนนมาตรฐานที (T) 
1. ขั้นตอนการแปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนนมาตรฐานที (T) (สมนึก ภัททิยธนี, 

2553) สามารถสรุปไดด้งันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 สรา้งตารางแจกแจงความถี่ โดยเรียงล าดับคะแนนจากมากท่ีสุดไป

หานอ้ยท่ีสดุแลว้น าคะแนนของแต่ละคนมานบัจ านวนของแต่ละคะแนน 
ขัน้ตอนท่ี 2 หาค่าความถี่ f และความถี่สะสม cf 
ขัน้ตอนท่ี 3 ค านวณค่า cf + ½f โดยใชค่้า cf ท่ีอยู่ก่อนชัน้นัน้และใช ้f ในชัน้นัน้ 
ขัน้ตอนท่ี 4 น าค่า cf + ½f ไปคณูดว้ย 100 หารจ านวนคน (N) ไดเ้ป็น (cf + ½f) 

x N / 100 ค่าท่ีไดเ้รียกว่า ต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทล ์(Percentile Rank = PR) แสดงถึงค่าของพืน้ท่ีใต้
โคง้การแจกแจงซึ่งมีค่าทัง้หมดเป็น 1 หรือ 100% 

ขั้นตอนท่ี 5 น าค่า (cf + ½f) x N / 100 หรือ ต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทล ์(PR) ท่ีได้
จากขัน้ตอนท่ี 4 เทียบเป็นค่าคะแนนมาตรฐานที (T) จากตารางส าเร็จรูป (สมนึก ภทัทิยธนี, 2553)  
 

ตาราง 2 ตารางส าเร็จรูปการเปรียบเทียบต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทลเ์ป็นคะแนนมาตรฐานที (T) 
 

T 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 .003 .004 .007 .011 .016 .023 .034 .048 .069 .097 
2 .130 .190 .260 .350 .470 .620 .820 1.070 1.390 1.790 
3 2.280 2.870 3.590 4.460 5.480 6.680 8.080 9.680 11.510 13.570 
4 15.870 18.410 21.190 24.200 27.430 30.850 34.460 38.210 42.070 46.020 
5 50.000 53.980 57.930 61.790 65.540 69.150 72.570 75.80 78.810 81.590 
6 84.130 86.430 88.490 90.320 91.920 93.320 94.520 95.540 96.410 97.130 
7 97.720 98.210 98.610 98.930 99.180 99.380 99.530 99.650 99.740 99.810 
8 99.865 99.903 99.931 99.952 99.966 99.977 99.984 99.989 99.993 99.995 
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ตาราง 3 ตวัอย่างการแปลงคะแนนดิบใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐานที (T) 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ตอนท่ี 5 

คะแนน 
จ านวน 
(Tally) 

ความถี่ 
(f) 

ความถี่
สะสม (cf) 

cf + ½f 
(cf + ½f) 
x100/N 

คะแนน
มาตรฐานที (T) 

23 / 1 25 24.5 98 71 
22 // 2 24 23 92 64 
21 // 2 22 21 84 60 
20 /// 3 20 18.5 74 56 
19 //// 4 17 15 60 53 
18 // 2 13 12 48 49 
17 //// 4 11 9 36 46 
16 // 2 7 6 24 43 
15 - 0 5 5 20 42 
14 // 2 5 4 16 40 
13 // 2 3 2 8 36 
12 / 1 1 0.5 2 29 

 
วิธีเทียบเปอรเ์ซ็นไทลเ์ป็นคะแนนมาตรฐานที (T) 

1. น าค่าต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ค านวณได้จากสมการมาเทียบกับค่าต าแหน่ง
เปอรเ์ซ็นไทลท่ี์มีอยู่ในตาราง 2  

2. หากพบว่าค่าต าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ท่ีค านวณได้ไม่ตรงกับค่าต าแหน่ง 
เปอรเ์ซ็นไทลใ์นตารางใหเ้ลือกค่าต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทลใ์นตารางท่ีใกลเ้คียงกับค่าท่ีค านวณไดม้าก
ท่ีสดุ เช่น ต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทลเ์ท่ากบั 97.5 จะไดค้ะแนนมาตรฐานทีเท่ากบั 70 เพราะ 97.5 มีค่า
ใกลเ้คียงกบั 97.72 มากกว่า 97.13 เป็นตน้ 

3. การอ่านค่าคะแนนมาตรฐานที (T) โดยดูจากค่าต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทล์ใน
ตารางว่าตรงกับเลขในแนวตัง้ (ทางซา้ยมือ) โดยอ่านค่าคะแนนมาตรฐานทีเป็นหลักสิบ และใน
แนวนอน ใหเ้ป็นหลกัหน่วย เช่น ต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทลม์ีค่าเท่ากบั 96.41 จะไดค้ะแนนมาตรฐานที
เท่ากบั 68 หรือต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทลม์ีค่า 99.95 จะไดค้ะแนนมาตรฐานที (T) เท่ากบั 83 เป็นตน้ 
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2. การขยายคะแนนมาตรฐานที (T) (สมนึก ภทัทิยธนี, 2553) สามารถสรุปไดด้งันี ้
การเปล่ียนคะแนนท่ีได้จากผลการสอบเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) โดยการ 

สุ่มตัวอย่างมาจากประชากรใหม้ีจ  านวนมากเพียงพอ จนสามารถท าใหไ้ดค้ะแนนจากผลการสอบ
กระจายจากสงูสุดไปหาต ่าสดุเขา้ลักษณะตามรูปแบบโคง้ปกติ คะแนนสอบทุกคะแนนหรือเกือบ
ทกุคะแนน จะถูกแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) ได ้ดงันัน้การน าเกณฑป์กติของแบบทดสอบวัด
ฉบับนีไ้ปใชจ้ะสามารถท าไดเ้พราะสามารถเทียบคะแนนสอบเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) ไดทุ้ก
คะแนน หรือเกือบทุกคะแนน แต่ถา้จ านวนผูเ้ขา้สอบไม่มากเพียงพอหรือขอ้สอบมีความยากง่าย
เกินไป หรือแมจ้ะสุ่มตัวอย่างให้มีจ  านวนมาก ก็อาจจะไม่มีนักเรียนคนใดไดค้ะแนนใกลเ้คียงกับ
คะแนนเต็มหรือไดค้ะแนนเขา้ใกล ้0 จะเกิดปัญหาการสรา้งเกณฑป์กติ จึงจ าเป็นตอ้งขยายคะแนน
มาตรฐานที (T)  ใหค้รอบคลมุคะแนนสอบทกุคะแนนหรือเกือบทกุคะแนน เพื่อความสะดวกในการ
น าไปใชแ้ละเป็นเกณฑห์น่ึงในการท าเกณฑป์กติ (Norms) หลักการขยายคะแนนมาตรฐานที (T) 
กระท าโดยการเขียนกราฟคู่อันดับ อยู่ระหว่างคะแนนสอบกับคะแนนมาตรฐานที (T) จากนั้น 
พิจารณาแนวโนม้จากจดุกราฟแต่ละต าแหน่งแลว้ลากเสน้ตรงใหผ่้านจดุกราฟต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ใหม้าก
ท่ีสุด ทั้งนีต้้องพยายามลากเส้นตรงให้ผ่านคะแนนมาตรฐานที (T) ท่ี 50 ด้วย จึงสามารถอ่าน
คะแนนสอบเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) ท่ีต้องการขยายได้อย่างเหมาะสม แต่การลากขยาย
เส้นตรงท่ีคาดว่าครอบคลุมคะแนนผลการสอบทุกคะแนน (Extrapolate) ดังกล่าว ถา้ใช้มือและ
สายตากะประมาณ ก็ไม่มีหลักฐานท่ีสามารถยืนยันได้ว่าเส้นตรงดังกล่าวเป็นเสน้ตรงท่ีมีความ
เหมาะสม (Fit a Straight Line) ท าให้เกณฑ์ปกติคลาดเคล่ือน เมื่อพิจารณาผลการสอบและ
คะแนนมาตรฐานที (T) แต่ละค่าแล้ว จะพบว่ามีลักษณะเป็นคู่อันดับท่ีมีความสัมพันธ์สูง จึง
สามารถเขียนเป็นฟังกช์ันในรูปของคะแนนสอบและคะแนนมาตรฐานที (TC) ท่ีเป็นสมการเสน้ตรง
ได ้(เสริม ทศัศร,ี 2545) ดงันี ้

 
  TC = a + bX   --------------------- 
 

เมื่อ  b = 
NX−XY

NX2−(X)2  --------------------- 

 

  a = Y̅ - bX̅   --------------------- 
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TC   แทน  คะแนนมาตรฐานที (T) ท่ีค านวณจากสมการเส้นตรง
    อยู่ในรูปฟังกช์นัของคะแนนผลการสอบ 

a  แทน  Y – intercept (ต าแหน่งเสน้ตรงตดัแกน Y) 
b  แทน  ความชนัของเสน้ตรง (ค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ)์ 
X   แทน คะแนนผลการสอบ 

X̅  แทน คะแนนค่าเฉล่ียของคะแนนผลการสอบ 
Y   แทน คะแนนมาตรฐานที (T) 

Y̅  แทน คะแนนค่าเฉล่ียของคะแนนมาตรฐานที (T) 
 
จากสมการท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ขั้นตอนท่ี 1 ต้องหาค่า a และ b เพื่อให้

สามารถพยากรณ์คะแนนมาตรฐานที (TC) จากสมการเสน้ตรงท่ีไดส้รา้งขึน้มา โดยเสน้ตรงเป็น 
Regression line หรือเสน้ถดถอย โดยเมื่อลากเส้นถดถอยผ่านจุดพิกัดของคะแนนผลการสอบ 
และคะแนนมาตรฐานที (TC) ผลรวมก าลังสองของความเบี่ยงเบนจากเส้นถดถอยของคะแนน
มาตรฐานที (TC) มีค่าต ่าท่ีสดุ (Least square)  

แต่อย่างไรก็ตามการสร้างสมการเส้นตรงท่ีใช้ส าหรับพยากรณ์คะแนน

มาตรฐานที (TC) ซึ่งคือสมการท่ี  ต้องมีการค านวณเพื่อหาค่า X, Y, XY, X2 โดยใช้
คะแนนผลการสอบ (X) และคะแนนมาตรฐานที (Y) มาแกส้มการท่ี  และ เพื่อหาค่า b และ 
a ตามล าดับ ดังตัวอย่าง การน าแบบทดสอบ จ านวน 20 ขอ้ ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 1,600 
คน ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 แปลงคะแนนสอบหรือคะแนนจากผลการสอบเป็นคะแนน
มาตรฐานที (T) แปลงคะแนนสอบเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) ไดด้งัตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงการแปลงคะแนนสอบเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) 
 

คะแนน 
ความถี่ 
(f) 

ความถี่
สะสม (cf) 

cf + ½f 
(cf + ½f) x100/N 

= PR 
คะแนน

มาตรฐานที (T) 
17 5 1600 1597.5 99.85 79 
16 20 1595 1585 99.06 74 
15 30 1575 1560 97.50 70 
14 50 1545 1520 95.00 66 
13 200 1495 1395 89.17 61 
12 250 1295 1170 73.13 56 
11 500 1045 795 49.69 50 
10 350 545 370 23.13 43 
9 100 195 145 9.06 37 
8 60 95 65 4.06 33 
7 20 35 25 1.56 28 
6 13 15 8.5 0.53 24 
5 2 2 1 0.06 18 

 
จากการแปลงคะแนนสอบ (X) เป็นคะแนนมาตรฐานที (T) ดงัในตาราง 4 

ถา้น าคู่อนัดบัระหว่างคะแนนสอบ (X) กบัคะแนนมาตรฐานที (T) (Y) มาลงจุดกราฟ แลว้ลากเสน้
ตรงใหผ่้านจดุกราฟต่าง ๆ ใหม้ากท่ีสุด เพื่อขยายคะแนนมาตรฐานที (T) ซึ่งอาจจะไม่เป็นเสน้ตรง
ท่ีเหมาะสม ดงันั้น ดงันัน้จึงใชว้ิธีสรา้งสมการพยากรณเ์พื่อหาคะแนนมาตรฐานที (TC) จากสมการ
พยากรณ ์โดยใชค้ะแนนสอบ (X) และ คะแนนมาตรฐานที (T) (Y) จากตาราง 4 เป็นคู่อนัดบั 13 คู่ 

แลว้หาค่า X, Y, XY, X2  
ขั้นตอนท่ี 2 การหาค่า b และ a เพื่อน าไปสรา้งสมการเส้นตรงเพื่อหา 

คะแนนมาตรฐานที (TC) TC = a + bX จากสมการท่ี  และ  สามารถน ามาหาค่า b และ a ได้
ดงันี ้

 b  = 
NX−XY

NX2−(X)2 
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เมื่อ  N  แทน จ านวนคู่อนัดบัระหว่าง X กบั Y  
   คือ จ านวน 13 คู่ 

 X แทน ผลรวมของคะแนนผลการสอบ 13 ตวั  
   มีค่าเท่ากบั 143 

 Y แทน ผลรวมของคะแนนมาตรฐานที (T) 13 ตวั  
   มีค่าเท่ากบั 634 
 

แทนค่า b = 
(13)(7913)−(143)(634)

(13)(1755)−(143)2  

 
  = 5.16 
 

 a = Y̅ - bX̅  
 

แทนค่า a = 
634

13
   − (5.16) −   [

143

13
] 

 
  = -7.93 
 
สมการเสน้ตรงท่ีเหมาะสมส าหรบัพยากรณค์ะแนนมาตรฐานที (TC) คือ 
 
  
      --------------------- 

 
 

ขั้นตอนท่ี 3 ใชส้มการพยากรณ์  ค านวณหาค่าคะแนนมาตรฐานที 
(TC) จากคะแนนผลการสอบทุกคะแนน โดยผลการหาค่าคะแนนมาตรฐานที (TC) จากการใช้
สมการพยากรณ ์ ดงัตาราง 5 

 
 
 

TC = -7.98 + 5.16X 
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ตาราง 5 คะแนนมาตรฐานที (TC) จากการใชส้มการพยากรณ ์ 
 

คะแนนจากผล
การวดั (X) 

คะแนน
มาตรฐานที (Y) 

XY X2 คะแนนมาตรฐานที (TC) 

17 79 1343 289 79.94 80 
16 74 1184 256 74.58 75 
15 70 1050 225 69.42 69 
14 66 924 196 64.26 64 
13 61 793 169 59.10 59 
12 56 612 144 53.94 54 
11 50 550 121 48.78 49 
10 43 430 100 43.62 44 
9 37 333 81 38.46 38 
8 33 264 64 33.30 88 
7 28 196 49 28.14 28 
6 24 144 36 22.98 23 
5 18 90 25 17.82 18 

X = 143 Y = 634 XY = 7913 X2 = 1755   

 

เมื่อไม่มีนักเรียนคนใดได้คะแนนเต็มหรือได้คะแนนเข้าใกล้ 0 จะเกิด
ปัญหาการสรา้งเกณฑป์กติ จึงจ าเป็นตอ้งขยายคะแนนมาตรฐานที (T)  ใหค้รอบคลุมคะแนนสอบ
ทุกคะแนนหรือเกือบทุกคะแนน เพื่อความสะดวกในการน าไปใช้และเป็นเกณฑ์หน่ึงในการท า
เกณฑป์กติ (Norms)  

ขัน้ตอนท่ี 4 จึงตอ้งมีการขยายคะแนน (Extrapolate) คะแนนมาตรฐานที 
(TC) ท าการขยายคะแนนมาตรฐานที (TC) จากคะแนนผลการสอบ 18, 19, 20 และ 4, 3, 2, 1 โดย
ใชส้มการพยากรณ ์และแสดงผลการขยายคะแนนมาตรฐานที (T) ในตาราง 6  

 
 TC = -7.98 + 5.16X 
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ตาราง 6 การขยายคะแนนมาตรฐานที (TC) 
 

คะแนนผล
การสอบ 

คะแนนมาตรฐานที (TC) 
คะแนนผล
การสอบ 

คะแนนมาตรฐานที (TC) 

20 95.22 95 4 12.66 13 
29 90.06 90 3 7.50 8 
18 84.90 85 2 2.34 2 
   1 -2.82 -3 

 
หมายเหตุ การขยายคะแนนมาตรฐานที (TC) ไม่จ  าเป็นต้องขยายให้ครอบคลุม 0 

คะแนนไปถึงคะแนนเต็มเสมอไป เน่ืองจากคะแนนมาตรฐานที มกัอยู่ในช่วง T10 – T90 ดงันัน้หาก
ขยายคะแนนมาตรฐานที (TC) ใหอ้ยู่ในช่วง TC10 ถึง TC90 ก็น่าจะเพียงพอ 

 
 งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยสรา้งเกณฑ์ปกติของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับ

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นเกณฑป์กติระดบัทอ้งถิ่น (Local norm) คือ เกณฑ์
ปกติส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยการน าคะแนนสอบแปลงคะแนนมาตรฐานที (T) โดยใช้
การสรา้งสมการเสน้ตรง และใช้คะแนนมาตรฐานทีในการก าหนดระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยท าการสรา้งแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้านอ านาจจ าแนก  
ด้านความเชื่อมั่ น และด้านความเท่ียงตรง  โดยแบ่งเป็นความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหาและ 
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการท าวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
 

1. การก าหนดประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีในการวิจัยนีเ้ป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของโรงเรียน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา
2563 จ านวน 67 แห่ง รวมจ านวนนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
51,540 คน (ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1, 2563) 

ตัวอย่าง 
1. ตัวอย่างส าหรบัการทดสอบครัง้ท่ี 1 หรือกลุ่มทดลองใช ้(Try out) ผูว้ิจัยสุ่มแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) โดยใช้การสุ่มแบบกลุ่มมา 2 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  และสุ่มอย่างง่ายอีกครั้ง  
โดยสุ่มนกัเรียนมาโรงเรียนละ 100 คน รวมจ านวนตวัอย่างส าหรบัการทดลองใช ้200 คน 

2. ตัวอย่างท่ีใช้ในการทดสอบครัง้ท่ี 2 เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis) เน่ืองจากเป็นการตรวจสอบโครงสรา้งของแบบวัด
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัซึ่งมีองคป์ระกอบตามแนวคิดของ Ribble 9 องคป์ระกอบอยู่แลว้ ผูว้ิจยัจึง
ใชว้ิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันในการตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั ก าหนดตวัอย่างให้
เหมาะสมกบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู โดยใชแ้นวคิดของแฮรแ์ละคณะ (Hair, Black, Babin, 
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& Anderson, 2010) ใชก้ฎแห่งการชัดเจน (rule of thumb)ในก าหนดขนาดตวัอย่างว่าควรมีอย่าง
นอ้ย 10-20 คนต่อหน่ึงตวัแปร ส าหรบังานวิจยันี ้ผูว้ิจยัใชจ้  านวนตัวอย่างอย่างนอ้ย 10 คนต่อหน่ึง
ตัวแปร การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสรา้งครั้งนีม้ีตัวแปรสังเกตได้จ านวน 45 ตัวแปร ดังนั้น 
จ านวนตัวอย่างของงานวิจัยในครัง้นีค้วรมีอย่างนอ้ย 450 คน ซึ่งผูว้ิจัยก าหนดขนาดของตัวอย่าง 
720 คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-stage Random Sampling) ดงัต่อไปนี ้

ขั้นตอน ท่ี  1 สุ่มตัวอย่างด้วยวิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random 
Sampling) แบบไม่อิงสดัส่วน (disproportionate sample) โดยขนาดของโรงเรียนเป็นชัน้ (Strata) 
และโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) จ าแนกโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนออกเป็น  
4 กลุ่ม ดงันี ้ 

1. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 18 โรงเรียน สุ่มมา 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั โรงเรียนเทพศิรินทร ์และโรงเรียนสามเสนวิทยาลยั   

2. โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 18 โรงเรียน สุ่มมา 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียน
วดัราชบพิตร โรงเรียนราชวินิตมธัยม และโรงเรียนวดัพทุธบูชา  

3. โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 16 โรงเรียน สุ่มมา 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียน
ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และโรงเรียนสายปัญญาใน 
พระราชินปูถมัภ ์ 

4. โรงเรียนขนาดเล็ก 18 โรงเรียน สุ่มมา 3 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียน 
วดันอ้ยนพคณุ โรงเรียนมกักะสนัพิทยา โรงเรียนวดัเบญจมบพิตร 

ขั้นตอน ท่ี  2 สุ่มตัวอย่างด้วยวิ ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random 
Sampling) แบบไม่อิงสัดส่วน (disproportionate sample) โดยระดับชั้นเรียนเป็นชั้น (Strata) 
และนักเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) โดยจ าแนกตามระดับชั้นเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 ถึง 6 จ านวนนกัเรียนระดบัชั้นละ 20 คน รวมตวัอย่างทัง้สิน้ 720 
คน โดยรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 7 
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ตาราง 7 ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั 
 

ขนาดของ
โรงเรียน 

โรงเรียน ระดับชั้น รวม 
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

ใหญ่พิเศษ 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 20 20 20 60 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั 20 20 20 60 
โรงเรียนเทพศิรินทร ์ 20 20 20 60 

ใหญ ่

โรงเรียนวดัราชบพิตร 20 20 20 60 
โรงเรียนราชวินิต มธัยม 20 20 20 60 
โรงเรียนวดัพุทธบูชา 20 20 20 60 

กลาง 

โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 20 20 20 60 
โรงเรียนราชนนัทาจารย ์
สามเสนวิทยาลยั 2 

20 20 20 60 

โรงเรียนสายปัญญา 
ในพระราชินปูถมัภ ์

20 20 20 60 

เล็ก 

โรงเรียนวดันอ้ยนพคณุ 20 20 20 60 
โรงเรียนมกักะสนัพิทยา 20 20 20 60 
โรงเรียนวดัเบญจมบพิตร 20 20 20 60 

รวม 240 240 240 720 

 
3. ตัวอย่างท่ีใช้ในการสรา้งเกณฑ์ปกติของแบบวัด โดยใช้นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ใชว้ิธีการสุ่มเหมือนกบัการทดสอบครัง้ท่ี 2 โดย
เก็บตัวอย่างเพิ่มเติมจ านวน 540 คน โดยใชแ้นวคิดของ Gay, Mills and Aisasian (2011 อา้งถึง
ในอิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล, 2561) ท่ีเสนอการก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรบัการวิจัยเชิงส ารวจว่า 
หากมีประชากรมากกว่า 5,000 คน ขนาดตวัอย่างท่ีใช ้500 คนก็เพียงพอ ดงัแสดงในตาราง 8  
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ตาราง 8 ตวัอย่างท่ีใชใ้นการสรา้งเกณฑป์กติของแบบวดั 
 

 
ผู้วิจัยพบว่า หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยคัดเลือกแบบวัดท่ีมี 

การตอบแบบสมบูรณ์ได้จ  านวน 384 คนรวมกับตัวอย่างท่ีใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน (CFA) จ านวน 720 คน รวมนักเรียนท่ีเป็นตัวอย่างท่ีใชใ้นการสรา้งเกณฑป์กติของแบบ
วดัทัง้สิน้ จ านวน 1,104 คน  

 

ขนาดของ
โรงเรียน 

โรงเรียน ระดับชั้น รวม 
ม. 4 ม. 5 ม. 6 

ใหญ่พิเศษ โรงเรียนศรีอยธุยา  
ในพระอปุถมัภฯ์ 

15 15 15 45 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
ธนบุรี 

15 15 15 45 

โรงเรียนศึกษานารี 15 15 15 45 
ใหญ ่ โรงเรียนวดันวลนรดิศ 15 15 15 45 

โรงเรียนเบญจมราชาลยั  
ในพระบรมราชปูถมัภ ์

15 15 15 45 

โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์ 15 15 15 45 
กลาง โรงเรียนวดัราชาธิวาส 15 15 15 45 

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั 15 15 15 45 
โรงเรียนสวุรรณารามวิทยาคม
(วดันอ้ยใน)ในพระราชปูถมัภฯ์ 

15 15 15 45 

เล็ก โรงเรียนวดับวรมงคล 15 15 15 45 
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารกัษ์ 15 15 15 45 

โรงเรียนวดับวรนิเวศ 15 15 15 45 
 

รวม 
180 180 180 540 
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2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช้การในวิจัยเป็นแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย ผูว้ิจยัไดม้ีขัน้ตอนในการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ ดงันี  ้
1. ก าหนดจดุมุ่งหมายของการพฒันาแบบวดั 

ผู้วิจัยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมือง ดิจิทัล 
ส าหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ดงันี ้

1.1 เพื่อสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรบันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

1.2 เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

2. ก าหนดกรอบของการวัดและนิยามเชิงปฏิบติัการ โดยผูว้ิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งกับแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทลั โดยเลือกแนวคิดหรือทฤษฎีท่ี
เหมาะสมและครอบคลุมส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือกรอบแนวคิดของ 
Ribble ซึ่งประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ 

3. สรา้งผงัขอ้ค าถาม (Test of Specification) 
ก าหนดโครงสรา้งของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีต้องการพัฒนาให้ครอบคลุมโครงสร้าง/
องค์ประกอบตามกรอบแนวคิดของ Ribble และการพิจารณาองค์ประกอบของแนวคิดและ
งานวิจยัก่อนหนา้โดยรายละเอียดดงัแสดงในตาราง 9 

 
ตาราง 9 โครงสรา้งของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั (Digital citizenship) ส าหรบันกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ตามกรอบแนวคิดของ Ribble (2011) 

 

ความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั 

 พฤติกรรมบ่งชี ้ จ านวน
ข้อ 

1. การเขา้ถึงส่ือดิจิทลั 
(Digital Access) 

การเขา้ถึงส่ือดิจิทัลไดทุ้กคนอย่างเสมอภาค ตอ้งไม่มีใครถูก
ปฏิเสธหรือถกูกีดกนัในการเขา้ถึงดิจิทลั  

5 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั 

 พฤติกรรมบ่งชี ้ จ านวน
ข้อ 

2. การซือ้ขายผ่านส่ือ
ดิจิทลั (Digital 

Commerce: C) 

การพิจารณาการซื ้อขายผ่านส่ือดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 
ได้แก่ การซือ้ขายออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ การประมูลสินค้า
ออนไลน ์การตรวจความน่าเชื่อถือของรา้นคา้ รูปแบบในการ
ช าระเงินอย่างปลอดภยั 

5 

3. การส่ือสารผ่านส่ือ
ดิจิทลั (Digital 

Communication: 
Co) 

การแลกเป ล่ียนข้อมูลหรือ ส่ือสารผ่านส่ือ ดิจิทัลอย่าง
เหมาะสม  โดยอาศัยอี เมล โทรศัพท์มือถือ  วิ ดี โอคอล 
ข้อความโต้ตอบแบบทันที การส่งข้อความ เครือข่ายทาง
สังคมออนไลน์ และมีการใช้โทรศัพท์มือถือในการส่ือสาร
อย่างเหมาะสม 

5 

4. การรูเ้ท่าทนัส่ือ
ดิจิทลั (Digital 
Literacy: L) 

การเขา้ถึงส่ือดิจิทลัอย่างเหมาะสม รูเ้ท่าทันไม่เป็นเหยื่อจาก
ส่ือ ดิจิทัล  ได้แก่  การเรียนรู้พื ้นฐานดิจิทัล เบราว์เซอร์
เครื่องมือคน้หาเครื่องมือดาวนโ์หลดและอีเมล การประเมิน
แหล่งขอ้มลูออนไลน ์และการคน้ควา้การเรียนรูอ้อนไลน ์

5 

5. การใชส่ื้อดิจิทลั
อย่างมีมารยาท 

(Digital Etiquette: E) 

การใช้ส่ือดิจิทัลอย่างเหมาะสม โดยมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ไดแ้ก่ การใชส่ื้อดิจิทัลท่ีไม่มีผลกระทบเชิง
ลบต่อผูอ้ื่น การใชภ้าษาบนโลกออนไลนอ์ย่างถูกตอ้ง การมี
มารยาทของการอยู่รว่มกนัในสงัคมอินเทอรเ์น็ต 

5 

6. การใชส่ื้อดิจิทลั
อย่างถกูกฎหมาย 
(Digital Law: L) 

การเคารพกฎกติกาและไม่แสดงพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและ
ผิดจริยธรรมในส่ือดิจิทัล ได้แก่ การดาวน์โหลดส่ือท่ีผิด
กฎหมาย การลอกเลียนแบบโดยไม่อ้างอิง การใช้เว็บไซต์
แบ่งปันไฟลท่ี์ผิดกฎหมาย การใชซ้อฟตแ์วรท่ี์ละเมิดลิขสิทธิ์ 
การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างผิดกฎหมาย 

5 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

ความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั 

พฤติกรรมบ่งชี ้ จ านวน
ข้อ 

7. สิทธิและความ
รบัผิดชอบทางดิจิทลั 
(Digital Rights and 
Responsibilities :R) 

การมี เสรีภาพส าหรับทุกคนในโลกดิจิทัล  โดยมี ความ
รบัผิดชอบและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไดแ้ก่ การปฏิบัติตาม
นโยบายการใช้งานท่ียอมรับได้และการใช้เทคโนโลยีอย่าง
รบัผิดชอบทัง้ในและนอกโรงเรียน การใช้ส่ือออนไลน์อย่างมี
จริยธรรมรวมถึงการอา้งถึงแหล่งท่ีมาและการขออนุญาต การ
รายงานภัยคกุคามและการใชง้านท่ีไม่เหมาะสมอื่น ๆ  การท าความ
เขา้ใจกฎของเทคโนโลยี การใหค้วามช่วยเหลือผูอ้ื่นออนไลน ์

5 

8. การใชส่ื้อดิจิทลัใน
รูปแบบท่ีดีต่อสขุภาพ 
(Digital Health and 

Wellness :H) 

การรกัษาสุขภาพทางกายและทางใจจากการใช้ส่ือดิจิทัลได้
อย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ ความปลอดภัยของสายตาและรา่งกาย 
อาการเครียด รวมทัง้ค านึงถึงผลกระทบทางจิตวิทยา 

5 

9. ความปลอดภยัจาก
ส่ือดิจิทลั (Digital 

Security: S) 

การรักษาความปลอดภัยจากการใช้ส่ือดิจิทัล ได้แก่ การ
ปกป้องฮารด์แวร ์ซอฟทแ์วร ์และความปลอดภยัเครือข่าย การ
ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลจากการใชส่ื้อสงัคมออนไลน ์
การป้องกนัไวรสัจากส่ือออนไลน ์

5 

รวมทั้งสิน้ 45 

 

4. เขียนข้อค าถาม  โดยก าหนดรูปแบบค าถามเป็นข้อค าถามท่ีใช้กับแบบ 
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดข้อค าถามจากส่ิงท่ีนักเรียนพบเจอในชีวิตประจ าวัน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือดิจิทัล แล้วร่างข้อค าถามตามผังข้อค าถามท่ีสรา้งขึน้ตามกรอบแนวคิดของ 
Ribble จนครบทั้งหมด 9 องคป์ระกอบ ก าหนดข้อค าถามเป็นขอ้ค าถามเชิงบวกและข้อค าถาม 
เชิงลบในแต่ละองคป์ระกอบ ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษาผูต้รวจสอบและแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารย ์

 
 



  53 

5. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ โดยน าขอ้ค าถามท่ีสรา้งแลว้
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดย
ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบจ านวน 6 คน แบ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและ
ประเมินผล 2 คน และผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีการศึกษา 4 คน โดยผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีวุฒิ
ตั้งแต่ปริญญาเอกขึน้ไป เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อค าถามว่าตรงตามพฤติกรรมท่ีต้องการวัด
หรือไม่ และค านวณหาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (I - CVI) และทัง้ฉบับ (S-CVI) แล้ว
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญ 

6. การทดสอบแบบวดัครัง้ท่ี 1 หรือการทดลองใช ้(Try out) โดยน าแบบวดัไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 200 คน แลว้น ามา
วิเคราะห์หาอ านาจจ าแนกของข้อค าถาม โดยใช้วิธีวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนขอ้อื่น ๆ ท่ีเหลือ (Corrected item total correlation) หลังจากนั้นคัดเลือกข้อท่ีมีอ  านาจ
จ าแนกตัง้แต่ 0.2 เพื่อน าไปวิเคราะหค์วามเชื่อมั่นของแบบวดั 

7. การทดสอบแบบวัดครัง้ท่ี 2 เพื่อการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน โดยน าแบบ
วัดไปทดสอบครัง้ท่ี 2 ใชก้ับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 
720 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาอ านาจจ าแนกและความเชื่อมั่นอีกครั้ง  และวิเคราะห์ความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั (CFA) 

8. การสรา้งเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยใชผ้ลการวัดจากการทดสอบครัง้ท่ี 2 และการ
เก็บขอ้มูลกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติมอีกจ านวน 384 คน 
รวมเป็น 1,104 คน แลว้น ามาวิเคราะห์คะแนนมาตรฐานที (T) เพื่อสรา้งเกณฑ์ปกติของแบบวัด 
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  

โดยรายละเอียดขั้นตอนการสรา้งแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล  ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ดงัแสดงในภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 ขัน้ตอนในการสรา้งแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้ 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ตัวอย่างแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจทิัล (Digital citizenship) 

ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไป 
 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. ระดบัชัน้   ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4     
   ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5      
   ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 
3. โรงเรียน...........................................................................................  
 
ตอนที่ 2 แบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 
 แบบวัดฉบับนี้มีข้อค าถามทั้งสิน้ 45 ข้อ โดยเป็นรูปแบบมาตรประมาณค่า  

5 ระดับ ใหน้ักเรียนท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับพฤติกรรมท่ีตรงตามพฤติกรรมของนกัเรียน 
โดยใชเ้กณฑ ์ดงัต่อไปนี ้

 ระดบัพฤติกรรม  5 หมายความว่า นกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมในระดบัมากท่ีสดุ 
   4 หมายความว่า นกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมในระดบัมาก  
   3 หมายความว่า นกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมในระดบัปานกลาง 
   2 หมายความว่า นกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมในระดบันอ้ย  
   1 หมายความว่า นกัเรียนมีระดบัพฤติกรรมในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

1. 
คณุสามารถใชอ้ปุกรณข์องตนเองในการเขา้ถึงขอ้มลูจาก
อินเทอรเ์น็ตภายในโรงเรียนได ้

     

2. 
คณุสามารถสืบคน้ขอ้มลูจากอินเทอรเ์น็ตเพื่อใชใ้นการ
ท างานต่าง ๆ โดยใชค้อมพิวเตอรห์รืออปุกรณอ์ืน่ ๆ ท่ีบา้น
ของตนเองได ้
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

3. 
คณุสามารถเรียนออนไลน ์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
Zoom  Google meet เป็นตน้ ผ่านเครื่องมือส่ือสารไดท้กุ
ท่ีทกุเวลา 

     

4. 
คณุสามารถเขา้ดส่ืูอขอ้ความ รูปภาพ ตลอดจนส่ือดิจิทลั
อื่น ๆ ผ่านโทรศพัทห์รือคอมพิวเตอรไ์ดท้ัง้ในและนอก
โรงเรียน 

     

5. 
คณุไม่สามารถอธิบายถึงเหตผุลเกี่ยวกบัความจ าเป็นใน
การใชเ้ครื่องมือส่ือสารเพื่อเขา้ถึงส่ือดิจิทลัใหผู้ป้กครอง
เขา้ใจได ้ 

     

6.  
คณุสามารถซือ้สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัหรือเว็บรา้นคา้
ออนไลน ์เช่น Shopee Lazada เป็นตน้ ได ้โดยทราบการ
ป้องกนัขอ้มลูส่วนตวัของตนเองจากมิจฉาชีพ 

     

7.  
คณุสั่งซือ้ของออนไลนไ์ว ้แต่จงใจไมช่  าระเงินผ่าน 
Internet banking ตามเวลาท่ีไดแ้จง้ผูข้ายไว ้ 

     

8.  
คณุเลือกเว็บไซตใ์นการซือ้ขายสินคา้ออนไลน ์ท่ีสามารถ
ช าระเงินไดอ้ย่างปลอดภยั เช่น ช าระผ่านบตัรเครดิต หรือ
ช าระผ่านการโอนจากธนาคาร เป็นตน้ 

     

9.  
คณุสามารถประมลูสินคา้ออนไลนไ์ด ้โดยราคาท่ีประมลู
ไดม้ีความเหมาะสมกบัคณุภาพสินคา้ท่ีไดร้บั 

     

10. 
คณุเลือกซือ้สินคา้จากรา้นคา้ออนไลน ์เลือกจากรา้นท่ีมี
ราคาถกูท่ีสดุ โดยไม่มีการตรวจสอบความน่าเชือ่ถือของ
รา้นคา้  
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอ  
ความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบัตวัอย่าง 

2. ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในขั้นตอนการทดสอบครัง้ท่ี 1 หรือทดลองใช ้ 
2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั  

3. ผู้ วิ จั ย เดิ นทางไป โรงเรียน ใน เขตพื ้น ท่ี ก ารศึกษ ามั ธยม ศึ กษ า  เขต  1 
กรุงเทพมหานครทัง้ 24 โรงเรียนดว้ยตนเอง โดยน าส่งจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยและ
แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลถึงโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
ขออนุญาตด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เน่ืองจากในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 อยู่ใน 
ช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาไวรสั 2019 (COVID – 19) โรงเรียนส่วนใหญ่
ไม่อนญุาตใหบุ้คคลภายนอกเขา้ไปเก็บขอ้มลูดว้ยตนเองในโรงเรียนได ้ผูว้ิจยัจึงขอเขา้พบคณุครูท่ี
เป็นผูร้บัผิดชอบในการเก็บขอ้มลูจากนกัเรียน อธิบายขอ้มูลเกี่ยวกบัวตัถปุระสงคใ์นการเก็บขอ้มูล
จากแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลให้คุณครูไดท้ราบ และขอใหเ้น้นย า้กับนักเรียนใหต้อบตาม
ความเป็นจริง  

4. ผู้วิจัยได้อ  านวยความสะดวกกับโรงเรียนในการส่งคืนแบบวัด ด้วย 2 วิธี คือ  
1. การติดต่อผ่านโทรศัพท์เพื่อให้ผู้วิจัยเดินทางไปรับแบบวัดคืนจากโรงเรียนด้วยตนเอง  
2. การด าเนินการส่งคืนโดยการส่งทางไปรษณีย ์โดยผูว้ิจยัไดเ้ตรียมซองจดหมายพรอ้มติดแสตมป์
ส่งพรอ้มไปกบัแบบวดั 

5. ผูว้ิจัยติดตามและเดินทางไปรบัแบบวัดคืนจากแต่ละโรงเรียน และน าแบบวัดมา
ตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบวัด โดยคัดเลือกแบบวัดท่ีมีการตอบครบถว้น และพิจารณาจาก
ลกัษณะการตอบขอ้ค าถามของแบบวดั หากแบบวัดฉบับใดท่ีอาจจะมีแนวโนม้ท่ีนักเรียนไม่ตัง้ใจ
ท าจะคดัทิง้ น าผลการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบวดัท่ีสมบูรณจ์ากตวัอย่างไปวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย
วิธีการทางสถิติ 
 

4. การจัดกระท าและวิเคราะหข์้อมลู 
ผูว้ิจัยไดท้ าการจัดกระท าขอ้มูล โดยการใหค้ะแนนแบบวัดตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้และ

วิเคราะหค์ณุภาพแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ดงันี ้
1. การวิเคราะหข์อ้มลูท่ีใชใ้นการสรา้งและตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
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ค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความเบ ้(Sk) 
ความโด่ง (Ku) ค่าสมัประสิทธิ์การแปรผนั (CV) 

คุณภาพแบบวัดดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ใชว้ิเคราะห ์
ค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (Content Validity Index for Items : I-CVI) และค่าดัชนี
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบบั (Content Validity Index for Scales : S-CVI)    

คณุภาพแบบวัดดา้นอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Discrimination) ใชก้ารวิเคราะหค่์า
สหสมัพนัธร์ายขอ้กบัคะแนนขอ้อื่น ๆ ท่ีเหลือ (Corrected item total correlation)  

คุณภาพแบบวัดด้านความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีหาค่า 

สมัประสิทธแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient: α) 
คณุภาพแบบวัดดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง (Construct Validity) โดยการ

วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis) ซึ่ งมี การประมาณ ค่า 
พารามิเตอร ์โดยใชว้ิธีการประมาณค่าความเป็นไปไดส้งูสดุ (Maximum Likelihood: ML)  

2. การสรา้งเกณฑป์กติ (norms)  
การแปลงคะแนนท่ีได้จากการท าแบบวัดเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) โดยน า

คะแนนมาแจกแจงความถี่ และค านวณเพื่อหาต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทล ์และใชต้ารางส าเร็จรูปแปลง
เป็นคะแนนมาตรฐานที (T)  จากนัน้ค านวณเพื่อสรา้งสมการพยากรณ ์และใชส้มการพยากรณเ์พื่อ
ค านวณค่าคะแนนมาตรฐานที (TC) ก าหนดการแปลความหมายของคะแนนโดยใชช้่วงของคะแนน
มาตรฐานที (TC) เพื่อระบุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู  

1. สถิ ติพื ้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความเบ้ (Sk)  
ความโด่ง (Ku) สมัประสิทธิ์การแปรผนั (CV) 

2. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือวิจยั 
2.1 ค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)  

โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหารายข้อ (Content Validity 
Index for Items : I-CVI) และค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบับ (Content Validity Index 
for Scales : S-CVI)  ใชส้ตูร ดงันี ้(เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ,์ 2555) 
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I-CVI = 
n

N
 

 
เมื่อ  I – CVI  แทน  ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้  

  n  แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญท่ีใหค้วามเห็นว่า ขอ้ค าถามนัน้ 
    สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมบ่งชี ้(ให ้3 หรือ 4 คะแนน) 
  N  แทน จ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด 
 

เกณฑพ์ิจารณาค่า I – CVI ในแต่ละขอ้มีค่ามากกว่า 0.78 (Lynn, 1986 อา้งถึง
ในเสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ,์ 2555) จึงจะถือว่าขอ้นั้น ๆ วัดไดข้้อค าถามนั้นสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
บ่งชี ้ ถ้าข้อค าถามใดมีค่า I – CVI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.78 ข้อนั้นอาจต้องตัดทิ้งหรือน ามา
ปรบัปรุงขอ้ค าถามใหม่  

ส าหรับค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหาทั้งฉบับ (Content Validity Index for 
Scales : S-CVI) ค านวณจากการน าค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (I – CVI) รวมกนัแลว้
หารดว้ยจ านวนขอ้ค าถาม (Polit and Beck, 2006 อา้งถึงใน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 2555) โดย
พิจารณาจากค่า S – CVI มีค่าไม่ต ่ากว่า 0.80 จึงจะเป็นท่ียอมรบัได้ (Davis 1992 ; Polit and 
Beck, 2004 อา้งถึงใน เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ,์ 2555) 

2.2 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Discrimination) 
เน่ืองจากแบบวดัเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งมีการใหค้ะแนนแบบหลายค่า 

จึงใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนข้ออื่น ๆ ท่ีเหลือ 
(Corrected item total correlation) มีสตูรดงันี ้ (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2526) 

 

ritem−total =  
n ∑ it − (∑ i) (∑ t)

√(n ∑ i2 − (∑ i)2) − (n ∑ t2 − (∑ t)2)  
 

 

เมื่อ   ritem−total  แทน ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 

  n   แทน  จ านวนตวัอย่าง  

  t  แทน  คะแนนรวมของขอ้อื่น ๆ ท่ีเหลือ 

  i  แทน คะแนนรายขอ้ 
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โดยพิจารณาค่าสมัประสิทธิ์สหสัมพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนขอ้อื่น ๆ 
ท่ีเหลือมีค่ามากกว่า 0.2 แสดงว่าขอ้ค าถามนั้นมีอ  านาจจ าแนก ดงันัน้ หากขอ้ค าถามใดมีค่านอ้ย
กว่า 0.2 ตอ้งตดัขอ้ค าถามนัน้ทิง้ 

2.3 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  
โดยใช้วิธีค านวณค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

Coefficient: α) มีสตูรดงันี ้(อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกูล, 2561) 

α =  
k

k − 1
 {1 − 

∑ Si
2

St
2 } 

 

เมื่อ   α  แทน  ค่าสมัประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 

  k  แทน  จ านวนขอ้ของเครื่องมือวดั 

  Si
2 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

  St
2 แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมทัง้ฉบบั 

 
2.4 ความเท่ียงตรงเชิ งโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยวิ ธีการวิ เคราะห์

องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) โดย

พิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร ์(𝜒2) ค่า p > .05 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนระหว่างขอ้มลูเชิงประจักษ์กับโมเดล (Goodness of Fit Index: GFI) ซึ่งดชันี GFI ท่ีมีค่า
เข้าใกล้ 1.00 แสดงถึงโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และการพิจารณาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนท่ีปรบัค่าแลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index:AGFI) โดยค่าดัชนี AGFI 
มีคุณสมบัติเดียวกับดัชนี GFI ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (Root Mean 
Square Residual: RMR) ควรมีค่าน้อยกว่า 0.08 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือน
ก าลังสองของการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Approximate: RMSEA) ควรมีค่า

นอ้ยกว่า 0.05 ค่าดชันี และค่าไค-สแควรส์ัมพทัธ์ (relative chi-square: 2/ df) ควรมีค่านอ้ยกว่า 
2.00 (สภุมาส องัศโุชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, & รชันีกูล ภิญโญภานวุฒัน,์ 2554) 
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2.5 การสรา้งเกณฑป์กติ (norms)  
สถิติท่ีใชใ้นการสรา้งเกณฑ์ปกติ (norms) ของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล 

ส าหรบันักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย คือ คะแนนมาตรฐานที โดยการแปลงรูปคะแนนท่ี
ไดเ้ป็นเปอรเ์ซ็นไทล ์และเทียบต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทลเ์ป็นคะแนนมาตรฐานที (T) และขยายคะแนน
มาตรฐานที (T) โดยการสรา้งสมการเส้นตรงเพื่อพยากรณ์คะแนนมาตรฐานที (T) สูตรท่ีใช้หา
ต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทล ์มีดงันี ้(สมนึก ภทัทิยธนี, 2553) 

 

PR = (cf +  
1

2
f) 

100

N
 

 
เมื่อ   PR แทน  ต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทล ์
  f แทน  ความถี่ของแต่ละค่า 
  cf  แทน  ความถี่สะสม 
  N แทน  จ านวนผูต้อบทัง้หมด 
 
สตูรท่ีใชใ้นการขยายคะแนนมาตรฐานที (TC) โดยการสรา้งเป็นสมการเสน้ตรงได ้ 

ดงันี ้(เสริม ทศัศร,ี 2545) 
  TC = a + bX   

เมื่อ  b = 
NX−XY

NX2−(X)2  

  

  a = Y̅ - bX̅    
TC   แทน  คะแนนมาตรฐานที (T) ท่ีค านวณจากสมการเส้นตรง

     อยู่ในรูปฟังกช์นัของคะแนนผลการสอบ 
a  แทน  Y – intercept (ต าแหน่งเสน้ตรงตดัแกน Y) 
b  แทน  ความชนัของเสน้ตรง (ค่าสมัประสิทธิ์การพยากรณ)์ 
X   แทน คะแนนผลการวดั 

X̅  แทน คะแนนค่าเฉล่ียของคะแนนผลการวดั 
Y   แทน คะแนนมาตรฐานที (T) 

Y̅  แทน คะแนนค่าเฉล่ียของคะแนนมาตรฐานที (T) 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 
สัญลักษณแ์ละอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

ในการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มูลท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอักษรย่อท่ีใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี ้ 

M   แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
k   แทน จ านวนขอ้ค าถาม 
SD   แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n    แทน  จ านวนตวัอย่าง 
Sk   แทน ค่าความเบ ้(Skewness) 
Ku   แทน ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
p   แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

   แทน ค่าความเชื่อมั่น 
r    แทน  ค่าอ านาจจ าแนก 
b   แทน ค่าสมัประสิทธิ์น า้หนกัองคป์ระกอบ 
B   แทน ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน (Completely  

     Standardized Solution) 
SE   แทน  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
R2    แทน ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Squared Multiple 

     Correlation) 
F.S.  แทน  สมัประสิทธิ์คะแนนองคป์ระกอบ (Factor Score  

     Regression) 

𝜒2   แทน ค่าสถิติไค-สแควร ์(Chi-Square)  

𝜒2/df   แทน ค่าไค-สแควรส์มัพทัธ ์
GFI   แทน  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit 

     Index) 
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AGFI   แทน  ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรบัแกแ้ลว้  
     (Adjusted Goodness of Fit Index) 

RMSEA   แทน  ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสอง
     ของการประมาณค่า (Root Mean Square error of 
     Approximation) 

RMR   แทน  ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ีเหลือ  
     (Root Mean Square Residual) 

CR   แทน  ค่าความเชื่อมั่นของตวัแปรแฝง (Construct Reliability) 
C.V.   แทน  ค่าสมัประสิทธิ์การแปรผนั (Coefficient of Variation) 
DC   แทน ความเป็นพลเมืองดิจิทลั (Digital citizenship) 
Access  แทน องคป์ระกอบการเขา้ถึงส่ือดิจิทลั  
Commerce แทน  องคป์ระกอบการซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทลั 
Communication แทน องคป์ระกอบการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั 
Literacy  แทน องคป์ระกอบการรูเ้ท่าทนัส่ือดิจิทลั 
Etiquette  แทน องคป์ระกอบการใชส่ื้อดิจิทลัอย่างมีมารยาท 
Law  แทน องคป์ระกอบการใชส่ื้อดิจิทลัอย่างถกูกฎหมาย 
Right  แทน องคป์ระกอบสิทธิและความรบัผิดชอบทางส่ือดิจิทลั 
Health  แทน องคป์ระกอบการใชส่ื้อดิจิทลัในรูปแบบท่ีดีต่อสขุภาพ 
Security  แทน องคป์ระกอบความปลอดภยัจากส่ือดิจิทลั 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมลู 

ตอนที่ 1 ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา อ านาจ
จ าแนก และความเชื่อมั่น 

1.1 ผลการสรา้งแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ตามกรอบแนวคิดของ Ribble 
(2011) ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การเขา้ถึงส่ือดิจิทัล (Digital access) การซือ้ขายผ่าน
ส่ือดิจิทัล (Digital commerce) การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล(Digital communication) การรูเ้ท่าทัน
ส่ือดิจิทัล (Digital literacy) การใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีมารยาท (Digital etiquette) การใช้ส่ือดิจิทัล
อย่างถูกกฎหมาย (Digital law) สิทธิและความรับ ผิดชอบทางส่ือดิจิทัล  (Digital right & 
responsibilities)  การใช้ ส่ื อ ดิจิทั ลใน รูปแบบ ท่ี ดี ต่อสุขภาพ  (Digital health & wellness)  
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ความปลอดภยัจากส่ือดิจิทลั (Digital security) รูปแบบของแบบวดัเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
จ านวนขอ้ค าถาม 5 ขอ้ต่อ 1 องคป์ระกอบ รวมขอ้ค าถามทัง้สิน้ 45 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 
เชิงบวก 24 ข้อ และข้อค าถามเชิงลบ 21 ข้อ มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับพฤติกรรมของ
นกัเรียน โดยขอ้ค าถามเชิงบวกใหค้ะแนนตามระดับพฤติกรรม ส่วนขอ้ค าถามเชิงลบ มีการแปลง
คะแนนในทางตรงขา้ม โดยแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลัมีคะแนนเต็มเท่ากบั 225 คะแนน 

1.2 ผลการตรวจสอบคณุภาพแบบวัด ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity)  
ผูว้ิจัยน าแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ท่ีมีรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ท่ีพัฒนาขึน้ตามกรอบแนวคิดของ Ribble 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ สรา้งข้อค าถามโดยเขียนจากส่ิงท่ีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลายพบเจอในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวขอ้งกับส่ือดิจิทัล จ านวนองคป์ระกอบละ 8 ขอ้ รวมขอ้
ค าถามทัง้หมด 72 ขอ้ น าไปตรวจสอบคณุภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา ให้ระดับคะแนนความสอดคล้องและ 
ความเหมาะสมของข้อค าถาม โดยพิจารณาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายข้อ (I-CVI) 
คัดเลือกข้อท่ีมีค่า 0.78 ขึน้ไป และพิจารณาค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาทั้งฉบับ (S-CVI) 
มากกว่า 0.80 ผลจากการวิเคราะหพ์บว่าขอ้ค าถามทุกขอ้ผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าดชันีความเท่ียงตรง
เชิงเนื ้อหารายข้อ (I-CVI) ระหว่าง 0.83-1.00 ส่วนค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหาทั้งฉบับ  
(S-CVI) เท่ากับ 0.99 ถือว่าผ่านเกณฑ์ รวมทั้งผู้วิจัยมีการปรับข้อค าถามตามค าแนะน าของ
ผูเ้ชี่ยวชาญ โดยมีประเด็นปรบัปรุงส่วนใหญ่ คือปรบัปรุงภาษาของค าถามใหเ้หมาะสมกบัผูต้อบ 

1.3 ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นอ านาจจ าแนก และดา้นความเชื่อมั่นของแบบวัด
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย จากการทดสอบครัง้ท่ี 1 
หรือการทดลองใช ้(Try out) 

ผูว้ิจัยน าแบบวดัไปทดสอบครัง้ท่ี 1 หรือทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
4 - 6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร  
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 200 คน แลว้น ามาวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพแบบวัด  
โดยตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่น ผลการวิเคราะหพ์บว่า แบบวัดความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีมีรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า  
5 ระดับ จ านวน 8 ข้อค าถามต่อองค์ประกอบ รวมจ านวนขอ้ค าถาม 72 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก 
รายข้ออยู่ในช่วงระหว่าง 0.027-0.627 และมีค่าความเชื่อมั่ นทั้งฉบับเท่ากับ 0.872 ซึ่งเป็น 
ความเชื่อมั่นในระดับสูง ผู้วิจัยได้คัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึน้ไป 
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คดัเลือกไวจ้  านวน 5 ขอ้ค าถามต่อองคป์ระกอบ รวมจ านวนขอ้ค าถาม 45 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนก
อยู่ในช่วงระหว่าง 0.297-0.627 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.870 ซึ่งยังคงเป็นความ
เชื่อมั่นในระดับสูง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในแต่ละองคป์ระกอบ พบว่า มีความ
เชื่อมั่นเพิ่มขึน้จ านวน 6 องคป์ระกอบ และความเชื่อมั่นลดลงจ านวน 3 องคป์ระกอบ เมื่อพิจารณา
ค่าอ านาจจ าแนกหลังการคัดเลือกขอ้ค าถามในแต่ละองคป์ระกอบพบว่า ขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจ
จ าแนกสงูท่ีสุด คือ 0.627 เป็นขอ้ค าถามในองคป์ระกอบท่ี 5 คือ การใชส่ื้อดิจิทัลอย่างมีมารยาท 
ส่วนขอ้ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกต ่าสดุ คือ 0.297 เป็นขอ้ค าถามในองคป์ระกอบท่ี 1 การเขา้ถึง
ส่ือดิจิทัล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อค าถามทั้ง 45 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น และค่าอ านาจจ าแนกท่ี
เหมาะสม สามารถเป็นแบบวดัท่ีมีคณุภาพได ้รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 10 
 
ตาราง 10 ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชือ่มั่นของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั จากการ
ทดสอบครัง้ท่ี 1 หรือการทดลองใช ้(Try out) กอ่นการคดัเลือกและหลงัการคดัเลือกขอ้ค าถาม 
 

ความเป็นพลเมืองดิจทิัล  
ก่อนการคัดเลือก หลังการคัดเลือก 

k r  k r  
1. การเขา้ถึงส่ือดิจิทลั 8 0.209-0.530 0.628 5 0.297-0.530 0.621 

2. การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทลั 8 0.043-0.555 0.586 5 0.368-0.555 0.578 
3. การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั 8 0.178-0.536 0.522 5 0.418-0.536 0.524 
4. การรูเ้ท่าทนัส่ือดิจิทลั 8 0.314-0.527 0.534 5 0.431-0.527 0.551 
5. การใชส่ื้อดิจิทลั 
อย่างมีมารยาท 

8 0.306-0.627 0.466 5 0.364-0.627 0.505 

6. การใชส่ื้อดิจิทลั 
อย่างถกูกฎหมาย 

8 0.188-0.545 0.598 5 0.462-0.545 0.609 

7. สิทธิและความรบัผิดชอบ
ทางดิจิทลั 

8 0.170-0.575 0.596 5 0.418-0.575 0.671 

8. การใชส่ื้อดิจิทลัในรูปแบบ 
ท่ีดีต่อสขุภาพ 

8 0.027-0.542 0.643 5 0.337-0.542 0.603 

9. ความปลอดภยัจากส่ือดิจิทลั 8 0.092-0.498 0.423 5 0.334-0.498 0.428 
รวม 72 0.027-0.627 0.872 45 0.297-0.627 0.870 
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1.4 ผลการตรวจสอบคุณภาพดา้นอ านาจจ าแนก และดา้นความเชื่อมั่นของแบบวัด
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จากการทดสอบครัง้ท่ี 2 

ผูว้ิจัยไดต้รวจสอบยืนยนัคุณภาพของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ดว้ยการ
วิเคราะหค่์าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นอีกครัง้ ในการทดสอบครัง้ท่ี 2 จากการวิเคราะห์
พบว่า แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.310-0.743 ผ่านเกณฑ์ค่าอ านาจจ าแนก 0.2 ทุกข้อ และมีค่า 
ความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัเท่ากับ 0.896 ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นในระดับสูง เมื่อพิจารณารายองคป์ระกอบ
พบว่า สิทธิและความรบัผิดชอบทางดิจิทลั มีค่าความเชื่อมั่นมากท่ีสดุเท่ากบั 0.801 ส่วนการใชส่ื้อ
ดิจิทลัอย่างถกูกฎหมาย มีค่าความเชื่อมั่นนอ้ยท่ีสดุเท่ากบั 0.644 รายละเอียดแสดงในตาราง 11 
 
ตาราง 11 ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั  
 

ความเป็นพลเมืองดิจทิัล k r  
1. การเขา้ถึงส่ือดิจิทลั 5 0.359-0.508 0.757 
2. การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทลั 5 0.224-0.447 0.645 
3. การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั 5 0.378-0.516 0.668 
4. การรูเ้ท่าทนัส่ือดิจิทลั 5 0.574-0.621 0.721 
5. การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างมีมารยาท 5 0.423-0.685 0.715 
6. การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างถกูกฎหมาย 5 0.310-0.695 0.644 
7. สิทธิและความรบัผิดชอบทางดิจิทลั 5 0.401-0.743 0.801 
8. การใชส่ื้อดิจิทลัในรูปแบบท่ีดีต่อสขุภาพ 5 0.334-0.519 0.685 
9. ความปลอดภยัจากส่ือดิจิทลั 5 0.408-0.685 0.661 

รวม 45 0.310-0.743 0.896 

  
จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดในด้านอ านาจจ าแนก และความเชื่อมั่น  

ท าให้ได้แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
รูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวนขอ้ค าถาม 45 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเชิงบวก
จ านวน 24 ขอ้และขอ้ค าถามเชิงลบจ านวน 21 ขอ้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนตามระดับพฤติกรรมของ
นักเรียน โดยขอ้ค าถามเชิงบวกใหค้ะแนนตามระดับของพฤติกรรม ส่วนข้อค าถามเชิงลบมีการ
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แปลงคะแนนในทางตรงขา้ม โดยคะแนนเต็มเท่ากบั 225 คะแนน ซึ่งผูว้ิจยัไดน้ าผลทดสอบครัง้ท่ี 2 
ไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งของ
แบบวดัในขัน้ตอนต่อไป 
 

ตอนที่ 2 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีมีรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิง
โครงสรา้ง (Construct Validity) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis) 

ผู้วิจัยได้น าแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย มาทดสอบกบัตัวอย่างซึ่งเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของโรงเรียนสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 720 คน เพื่อน ามาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งโดยการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงยืนยัน ซึ่งเป็นการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของ 
แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐานของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  

ผู้วิจัยได้น าแบบวัดความ เป็นพลเมื องดิจิทัล  ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย มาทดสอบกับตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 720 คน ผลการวิเคราะหข์อ้มลู พบว่า ในภาพรวมคะแนนความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบั
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยคิดคะแนนเต็มเท่ากับ 5 คะแนน มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
(M) เท่ากบั 3.901ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.408 ค่าความเบเ้ท่ากบั -0.400 แสดง
ว่า ขอ้มูลมีการแจกแจงแบบเบซ้า้ย คือ ขอ้มูลส่วนใหญ่มีค่าสูงกว่าค่าเฉล่ีย ค่าความโด่งเท่ากับ 
-0.114 แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมากกว่าโค้งปกติ และค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) ซึ่ง
แสดงถึงการกระจายของขอ้มลูเท่ากบั 0.104  

เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบท่ี 3 การส่ือสารผ่าน 
ส่ือดิจิทัล มีคะแนนเฉล่ีย (M) สงูสุดเท่ากับ 4.255 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.690 



  68 

รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 2 การซื ้อขายผ่านส่ือดิจิทัลมีคะแนนเฉล่ีย  (M) เท่ากับ 4.156  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.696 ส่วนองคป์ระกอบท่ีมีคะแนนเฉล่ีย (M) น้อยท่ีสุด
คือ องคป์ระกอบท่ี 8 การใชส่ื้อดิจิทัลในรูปแบบท่ีดีต่อสุขภาพ มีคะแนนเฉล่ีย (M) เท่ากับ 2.887 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากบั 0.908  

เมื่อค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) ซึ่งแสดงถึงการกระจายของข้อมูลภายใน
องคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบท่ี 8 การใชส่ื้อดิจิทัลในรูปแบบท่ีดีต่อสุขภาพ มีค่าสัมประสิทธิ์

การแปรผัน (CV) มากท่ีสุดเท่ากับ 0.314 รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 4 การรูเ้ท่าทันส่ือดิจิทัล  
มีค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (CV) เท่ากับ 0.260 ส่วนองคป์ระกอบท่ี 3 การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล  
มีค่าสมัประสิทธิ์การแปรผนั (CV) นอ้ยท่ีสดุเท่ากบั 0.162 รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 12 

 
ตาราง 12 ค่าสถิติพืน้ฐานของคะแนนความเป็นพลเมืองดิจิทลั  
 

ความเป็นพลเมืองดิจทิัล  k M SD Sk Ku C.V. 
1. การเขา้ถึงส่ือดิจิทลั  5 4.079 0.751 -0.643 0.786 0.184 
2. การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทลั  5 4.156 0.696 -0.668 1.034 0.167 
3. การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั  5 4.255 0.690 -0.741 0.682 0.162 
4. การรูเ้ท่าทนัส่ือดิจิทลั  5 3.641 0.947 -0.372 -0.466 0.260 
5. การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างมีมารยาท  5 3.997 0.850 -0.757 0.431 0.212 
6. การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างถกูกฎหมาย  5 4.154 0.728 -0.462 -0.312 0.175 
7. สิทธิและความรบัผิดชอบทางดิจิทลั  5 4.020 0.971 -0.845 0.091 0.241 
8. การใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบท่ีดีต่อ
สขุภาพ  

5 2.887 0.908 0.090 -0.292 0.314 

9. ความปลอดภยัจากส่ือดิจิทลั 5 3.909 0.880 -0.461 -0.326 0.225 
รวม 45 3.901 0.408 -0.400 -0.114 0.104 

 
2.2 ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวัดความเป็นพลเมือง

ดิจิทัล ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน
อนัดบัสอง (Confirmatory Factor Analysis: The Second Order) 
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แบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  
มี รูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ  ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ ้นตามแนวคิดของ Ribble ซึ่ ง
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ การเข้าถึงส่ือดิจิทัล (Digital access) การซือ้ขายผ่านส่ือ
ดิจิทัล (Digital commerce) การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล (Digital communication) การรูเ้ท่าทันส่ือ
ดิจิทลั (Digital literacy) การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างมีมารยาท (Digital etiquette) การใชส่ื้อดิจิทลัอย่าง 
ถกูกฎหมาย (Digital law) สิทธิและความรบัผิดชอบทางดิจิทัล (Digital right & responsibilities)  
การใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบท่ีดีต่อสุขภาพ  (Digital health & wellness) และความปลอดภัยจาก 
ส่ือดิจิทลั (Digital security) โดยวดัไดจ้ากตวัแปรสงัเกตไดคื้อขอ้ค าถามจ านวน 45 ขอ้  

จากการวิเคราะหข์อ้มูลตวัแปรสงัเกตไดพ้บว่า มีค่าเฉล่ีย (M) อยู่ระหว่าง 2.550-
4.432 โดยตัวแปร Commerce3  มีค่าเฉล่ีย (M) สูงสุดเท่ากับ 4.432 รองลงมาคือตัวแปร Law5  
มีค่าเฉล่ีย (M) เท่ากับ 4.419 ส่วนตัวแปร Health2  มีค่าเฉล่ีย (M) ต ่าสุดเท่ากับ 2.550 จากผล
การวิ เคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 45 ตัว  มี ค่าแตกต่างจากศูนย ์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยตัวแปร Right2 กับตัวแปร Right3  มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธส์ูงสดุมีค่าเท่ากบั 0.604 และพบว่าตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่นค่อนขา้งนอ้ย 
พิจารณาจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ไดแ้ก่ ตวัแปร Commerce4 Health2 
Health3 และ Health5 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาผลจากการตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้พบว่า 
เมทริกซส์หสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 45 ตัว ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ นั่นคือ ตัวแปรทั้ง 45 ตัว  
มีความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ีจะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s test:  

𝜒2 = 9630.807, df= 990, p=0.000) เมื่อพิจารณารายตวัแปร พบว่า ความพอเพียงของการเลือก
ตวัอย่างโดยรวม (KMO) ของทัง้ 45 ตัวแปร มีค่าเท่ากับ 0.904 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงว่าสามารถ
น าตัวแปรทุกตัวท่ีศึกษามาใชใ้นการวิเคราะหอ์งค์ประกอบได ้รายละเอียดดังแสดงในตาราง  24  
ในภาคผนวก 

ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอันดบัสอง พบว่า โมเดลการวดัความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสอดคล้องกับข้อมูล
ประจักษ์ พิจารณาจาก ค่าสถิติ Chi-square แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

(𝜒2=720.165, df=665, p=0.068) นอกจากนีพ้ิจารณาจากค่าไค-สแควรส์ัมพัทธ์ (𝜒2/df) มีค่า
เท่ากับ 1.083 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.957 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.934 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลัง
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สองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากบั 0.010 ค่าค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนท่ี
เหลือ (RMR) เท่ากบั 0.051  

เมื่อพิจารณาน า้หนักความส าคัญขององค์ประกอบของโมเดลการวัดความเป็น
พลเมืองดิจิทัล พบว่า มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.369-0.954 ซึ่งค่าน า้หนัก
องค์ประกอบทุกองค์ประกอบมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยองค์ประกอบท่ี 7 สิทธิและ 
ความรบัผิดชอบทางดิจิทลั (Right) มีค่าน า้หนกัมาตรฐานสงูสุดเท่ากบั 0.954 และมีความแปรผัน
ร่วมกับความเป็นพลเมืองดิจิทัลรอ้ยละ 91.0 ส่วนองค์ประกอบท่ี 2 การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทัล  
มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.369 และมีความแปรผันร่วมกับความเป็น
พลเมืองดิจิทัล รอ้ยละ 13.6 นอกจากนัน้เมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่นของตวัแปรแฝง ของโมเดล
การวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มี ค่า 
ความเชื่อมั่นของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.514-0.792 โดยองคป์ระกอบท่ี 7 สิทธิและความรบัผิดชอบ
ทางดิจิทลั มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรสูงสดุเท่ากบั 0.792 ส่วนองคป์ระกอบท่ี 6 การใชส่ื้อดิจิทัล
อย่างถูกกฎหมาย มีค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรต ่าสุดเท่ากับ 0.514 เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานของข้อค าถามทั้ง 45 ข้อ พบว่าข้อค าถามท่ีมีน ้าหนักองค์ประกอบ
องคป์ระกอบมาตรฐานต ่ากว่า 0.300 จ านวน 6 ขอ้ คือ Commerce4, Communication1, Law1, 
Law2, Law3 และHealth5 แสดงในตาราง 13 และภาพประกอบท่ี 3 

 
ตาราง 13  ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของโมเดลการวดัความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

 
 

ตัวแปร 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

b B SE t R2 F.S. 
Access1 0.459 0.457 - - 0.209 0.035 
Access2 0.731 0.851 0.104 7.065* 0.724 0.892 
Access3 0.467 0.479 0.043 10.892* 0.229 0.051 
Access4 0.511 0.564 0.045 5.966* 0.318 0.209 
Access5 0.524 0.545 0.088 5.966* 0.297 0.341 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ตัวแปร 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

b B SE t R2 F.S. 

Commerce1 0.393 0.463 - - 0.190 0.117 
Commerce2 0.381 0.442 0.101 3.760* 0.195 0.244 
Commerce3 0.711 0.777 0.153 4.659* 0.604 0.739 
Commerce4 0.271 0.259 0.056 4.828* 0.067 0.036 
Commerce5 0.447 0.503 0.116 3.854* 0.253 0.341 

Communication1 0.294 0.281 - - 0.079 0.035 
Communication2 0.514 0.555 0.079 6.540* 0.308 0.333 
Communication3 0.695 0.796 0.103 6.760* 0.633 0.692 
Communication4 0.576 0.610 0.086 6.668* 0.373 0.320 
Communication5 0.373 0.416 0.063 5.961* 0.173 0.296 

Literacy1 0.767 0.641 - - 0.377 0.187 
Literacy2 0.778 0.558 0.069 11.250* 0.311 0.083 
Literacy3 0.737 0.596 0.064 11.566* 0.355 0.149 
Literacy4 0.821 0.661 0.069 11.825* 0.436 0.219 
Literacy5 0.662 0.539 0.063 10.508* 0.290 0.109 

Etiquette1 0.323 0.337 - - 0.114 0.038 
Etiquette2 0.840 0.683 0.103 8.189* 0.467 0.197 
Etiquette3 0.885 0.778 0.104 8.487* 0.605 0.240 
Etiquette4 0.894 0.671 0.105 8.482* 0.450 0.157 
Etiquette5 0.360 0.342 0.051 7.147* 0.117 0.049 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

ตัวแปร 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

b B SE t R2 F.S. 

Law1 0.204 0.196 - - 0.039 0.021 
Law2 0.166 0.128 0.061 2.7241* 0.016 0.005 
Law3 0.173 0.219 0.045 3.810* 0.048 0.004 
Law4 0.871 0.747 0.188 4.622* 0.559 0.270 
Law5 0.410 0.426 0.092 4.468* 0.181 0.111 

Right1 0.805 0.682 - - 0.465 0.110 
Right2 0.938 0.732 0.055 17.037* 0.536 0.146 
Right3 0.925 0.784 0.051 18.056* 0.614 0.195 
Right4 0.879 0.681 0.051 17.172* 0.464 0.104 
Right5 0.419 0.377 0.045 9.369* 0.142 0.033 

Health1 0.588 0.434 - - 0.188 0.109 
Health2 0.514 0.391 0.063 8.145* 0.153 0.053 
Health3 0.480 0.383 0.064 7.469* 0.147 0.080 
Health4 0.890 0.727 0.124 7.202* 0.529 0.447 
Health5 0.356 0.291 0.065 5.488* 0.085 0.080 

Security1 0.414 0.363 - - 0.132 0.053 
Security2 0.642 0.460 0.081 7.939* 0.211 0.078 
Security3 0.977 0.759 0.112 8.696* 0.575 0.302 
Security4 0.436 0.396 0.061 7.125* 0.157 0.098 
Security5 0.794 0.660 0.093 8.501* 0.435 0.187 
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ตาราง 13 (ต่อ) 
 

 

 

องคป์ระกอบ 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

C.R. 
b B SE t R2 

Access 0.414 0.414 0.066 6.289* 0.171 0.722 
Commerce 0.369 0.369 0.085 4.331* 0.136 0.613 

Communication 0.400 0.400 0.071 5.660* 0.160 0.673 
Literacy 0.831 0.831 0.058 14.267* 0.690 0.732 
Etiquette 0.900 0.900 0.106 8.489* 0.810 0.709 

Law 0.930 0.930 0.199 4.681* 0.864 0.514 
Right 0.954 0.954 0.051 18.620* 0.910 0.792 

Health 0.541 0.541 0.076 7.087* 0.293 0.560 
Security 0.825 0.825 0.095 8.680* 0.681 0.666 

𝜒 2=720.165, df=665, p=0.068, GFI=0.957, AGFI=0.934, RMSEA=0.010, 
RMR=0.051 
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ภาพประกอบ 3 โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสองของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั 
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  
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2.4. ผลการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวัดความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ส าหรบันกัเรียนชั้นระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายดว้ยวิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน
อนัดบัหน่ึง(Confirmatory Factor Analysis: The First Order) 

ผู้วิจัยได้น าค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบมาสรา้งสเกลองค์ประกอบ 
(Factor Score) ส าหรับ 9 องค์ประกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทัล คือ การเข้าถึงส่ือดิจิทัล 
(Access) การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทัล (Commerce) การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล (Communication) 
การรูเ้ท่าทันส่ือดิจิทัล (Literacy) การใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีมารยาท (Etiquette) การใช้ส่ือดิจิทัล
อย่างถกูกฎหมาย (Law) สิทธิและความรบัผิดชอบทางดิจิทลั (Right) การใชส่ื้อดิจิทลัในรูปแบบท่ี
ดีต่อสขุภาพ (Health) และความปลอดภยัจากส่ือดิจิทลั (Security) ไดด้งันี ้

Access  = (0.035*Access1) + (0.892* Access2) + (0.051* Access3)  
      + (0.209*Access4) + (0.341* Access5) 
Commerce  =  (0.117*Commerce1) + (0.244*Commerce2)  
   + (0.739*Commerce3) + (0.036*Commerce4)  
   + (0.341* Commerce5) 
Communication =  (0.035*Communication1) + (0.333* Communication2)  
      + (0.692 Communication3) + (0.320*Communication4) 

      + (0.296*Communication5) 
Literacy =  (0.187*Literacy1) + (0.083*Literacy2) + (0.149*Literacy3) 

    + (0.219*Literacy) + (0.109*Literacy5) 
Etiquette =  (0.038*Etiquette1) + (0.197*Etiquette2) + (0.240*Etiquette3) 

    + (0.157*Etiquette4) + (0.049*Etiquette5) 
Law   =  (0.021*Law1) + (0.005*Law2) + (0.004*Law3)  
   + (0.270*Law4) + (0.111*Law5) 
Right   =  (0.110*Right1) + (0.146*Right2) + (0.195*Right3)  
   + (0.104*Right4) + (0.033*Right5) 
Health   = (0.109*Health1) + (0.053*Health2) + (0.080*Health3)  
     + (0.447*Health4) + (0.080*Health5) 
Security  = (0.053*Security1) + (0.078*Security2)+(0.302*Security3)  
         + (0.098*Security4) + (0.187*Security5) 
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จากผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 9 ตัว คือ Access 
Commerce Communication Literacy Etiquette Law Right Health แ ล ะ  Security มี ค่ า
แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยตัวแปร Etiquette กบัตวัแปร Right มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุดเท่ากับ 0.562 และตัวแปร Communication กับตัวแปร Health  
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต ่าสุด มีค่าเท่ากับ 0.075 จากการตรวจสอบข้อตกลงเบือ้งตน้พบว่า  
เมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 9 ตัว ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ นั่นคือ ตัวแปรทั้ง 9 ตัว  
มีความสัมพันธ์กันเพียงพอท่ี จะสามารถน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Bartlett’s test:  

𝜒2 = 1558.001, df= 36, p=0.000) เมื่อพิจารณารายตัวแปร พบว่า ความพอเพียงของการเลือก
ตวัอย่างโดยรวม (KMO) ของทัง้ 9 ตวัแปร มีค่าเท่ากบั 0.853 ซึ่งมากกว่า 0.5 แสดงว่าสามารถน า
ตวัแปรทกุตวัท่ีศึกษามาใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบได ้รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 14 

 
ตาราง 14  ค่าเฉล่ีย (M)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 9 
องคป์ระกอบในโมเดลการวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Access 1.000         
2 Commerce 0.295** 1.000        
3 Communication 0.374** 0.342** 1.000       
4 Literacy 0.258** 0.408** 0.232** 1.000      
5 Etiquette 0.261** 0.283** 0.234** 0.501** 1.000     
6 Law 0.158** 0.186** 0.154** 0.309** 0.364** 1.000    
7 Right 0.227** 0.290** 0.198** 0.501** 0.562** 0.417** 1.000   
8 Health 0.121** 0.117** 0.075* 0.331** 0.231** 0.111** 0.310** 1.000  
9 Security 0.307** 0.282** 0.224** 0.465** 0.452** 0.313** 0.485** 0.332** 1.000 

M 6.440 5.980 8.530 2.780 2.680 1.900 2.430 2.390 2.810 
SD 1.165 1.001 1.311 0.720 0.580 0.304 0.690 0.771 0.727 

หมายเหตุ: n=720, Bartlett’s test: 𝜒2=1558.001, df=36, p=0.000, KMO=0.853,  
** p<0.01; * p<0.05 
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ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอันดบัหน่ึง พบว่า โมเดลการวดัความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความสอดคล้องกับข้อมูล
ประจักษ์ พิจารณาจาก ค่าสถิติ Chi-square แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

(𝜒2=26.692, df=20, p=0.072) นอกจากนี้พิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒2/df) มีค่า
เท่ากับ 1.486  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.991 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนท่ีปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.980 ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลัง
สองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.026 ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ี
เหลือ (RMR) เท่ากับ 0.017 โดยมีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.300-0.747 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ ์0.300 ทกุองคป์ระกอบ และค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของทกุตวัแปรมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยองค์ประกอบท่ี 5 การใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีมารยาท (Etiquette)  มีค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานสุงสุดเท่ากับ 0.747 และมีความแปรผันร่วมกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล
รอ้ยละ 55.8 รองลงมาคือ องค์ประกอบท่ี 7 สิทธิและความรบัผิดชอบทางดิจิทัล (Right) มีค่า
น า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.738 และมีความแปรผันรว่มกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล
รอ้ยละ 54.5 ส่วนองค์ประกอบท่ี 3 การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล (Communication) มีค่าน า้หนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานต ่าสุดเท่ากับ 0.300 และมีความแปรผันร่วมกับความเป็นพลเมืองดิจิทัล
รอ้ยละ 9.0 รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 15 และ ภาพประกอบ 4 
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ตาราง 15 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงของโมเดลการวดัความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

 

องคป์ระกอบ 
น ้าหนักองคป์ระกอบ 

F.S. 
b B SE t R2 

 Access 0.414 0.355 0.046 9.077* 0.126 0.041 
Commerce 0.382 0.383 0.039 9.720* 0.147 0.020 

Communication 0.392 0.300 0.052 7.561* 0.090 0.023 
Literacy 0.490 0.680 0.026 19.142* 0.463 0.257 
Etiquette 0.433 0.747 0.021 20.459* 0.558 0.541 

Law 0.150 0.495 0.012 12.937* 0.245 0.394 
Right 0.510 0.738 0.024 21.209* 0.545 0.354 

Health 0.346 0.449 0.031 11.147* 0.202 0.184 
Security 0.495 0.681 0.027 18.356* 0.464 0.306 

𝜒 2 = 29.692, df=20, p=0.072, GFI=0.991, AGFI = 0.980, RMSEA = 0.026, RMR= 
0.017  
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ภาพประกอบ 4 โมเดลองคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึงของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั 
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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ตอนที่ 3 การสร้างเกณฑป์กติ (Norms) ของแบบวัดความเป็นพลเมืองดจิิทลั ส าหรับ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  

ผู้วิจัยได้น าแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย ท่ีมีรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มาทดสอบกับตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 384 คน รวมกบัผลจากการเก็บขอ้มลูจากการทดสอบครัง้
ท่ี 2 จ านวน 740 คน รวมตัวอย่างท่ีใชใ้นการสรา้งเกณฑ์ปกติ จ านวน 1,104 คน เพื่อหาค่าสถิติ
พืน้ฐาน และน าไปสรา้งเกณฑป์กติของแบบวดั มีผลการวิเคราะหข์อ้มลู พบว่า ในภาพรวมคะแนน
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ  170.942 จากคะแนนเต็ม 225 คะแนน  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 22.195 ค่าความเบเ้ท่ากับ -0.259 แสดงว่าขอ้มูลมีการ
แจกแจงแบบเบซ้า้ย คือขอ้มลูส่วนใหญ่สูงกว่าค่าเฉล่ีย ค่าความโด่งเท่ากบั -0.576 แสดงว่าขอ้มูล
มีการกระจายมากกว่าโคง้ปกติ  

เพื่อใหแ้บบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย 
สามารถน าไปใชก้บัประชากรคือนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพื่อระบุระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้อย่างมีความหมาย และ
สะดวกในการใชย้ิ่งขึน้ ผูว้ิจัยจึงน าผลการวัดในครัง้นีไ้ปแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) และใช้
คะแนนมาตรฐานที (T) เป็นเกณฑ์ เพื่อไปสรา้งสมการพยากรณ์แล้วจึงน าไปสรา้งเกณฑ์ปกติ 
(Norms) ส าหรบัแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั 

3.1 การแปลงคะแนนสอบเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) 
 ผูว้ิจัยได้ด าเนินการน าแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 45 ขอ้ ไปทดสอบกับ
ตัวอย่าง จ านวน 1,104 คน จากนั้นน าคะแนนสอบจากการท าแบบวัดมาแปลงเป็นคะแนน
มาตรฐานที (T) จากการวิเคราะห์พบว่าคะแนนสอบจากการท าแบบวัดสูงสุด คือ 222 คะแนน 
จ านวน 1 คน รองลงมา คือ 221 คะแนน จ านวน 1 คน คะแนนต ่าสุด คือ 104 คะแนน จ านวน 
1 คน คะแนนจากการท าแบบวัดท่ีมีผู้ท าแบบวัดได้คะแนนเท่ากันจ านวนมากท่ีสุด คือ 183 
คะแนน จ านวน 35 คน จากการแปลงคะแนนท่ีได้เป็นคะแนนมาตรฐานที (T) มีค่าคะแนน
มาตรฐานที (T) สูงสุด คือ 83 และคะแนนมาตรฐานที (T) ต ่าสุด คือ 17 รายละเอียดดังแสดงใน
ตาราง 16 
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ตาราง 16 การแปลงคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) 
 

คะแนน 
(X) 

F cf cf + ½f (cf + ½f) 
100 

N
 = PR  

คะแนน
มาตรฐานที (T) 

222 1 1104 1103.500 99.955 83 
221 1 1103 1101.500 99.774 78 
220 2 1102 1101.000 99.728 78 
219 1 1100 1098.500 99.502 76 
217 2 1099 1097.000 99.366 75 
216 2 1097 1095.000 99.185 74 
215 2 1095 1094.000 99.094 74 
214 1 1093 1086.500 98.415 73 
213 7 1092 1087.500 98.505 72 
212 2 1085 1082.000 98.007 71 
211 3 1083 1078.500 97.690 70 
210 4 1080 1074.000 97.283 69 
209 5 1076 1071.500 97.056 69 
208 3 1071 1065.500 96.513 68 
207 5 1068 1061.500 96.150 68 
206 5 1063 1052.500 95.335 67 
205 9 1058 1042.500 94.429 66 
204 12 1049 1032.000 93.478 65 
203 12 1037 1024.000 92.754 65 
202 8 1025 1016.000 92.029 64 
201 6 1017 1006.000 91.123 63 
200 9 1011 994.500 90.082 62 
199 13 1002 986.500 89.357 62 
198 10 989 972.000 88.043 62 
197 13 979 962.500 87.183 61 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

คะแนน 
(X) 

F cf cf + ½f (cf + ½f) 
100 

N
 = PR  

คะแนน 
มาตรฐานที (T) 

196 11 966 951.500 86.187 61 
195 10 955 939.000 85.054 60 
194 12 945 929.000 84.149 60 
193 11 933 904.500 81.929 59 
192 24 922 894.000 80.978 59 
191 17 898 878.500 79.574 58 
190 12 881 863.000 78.170 58 
189 13 869 847.500 76.766 57 
188 16 856 833.000 75.453 57 
187 16 840 819.000 74.185 56 
186 14 824 796.000 72.101 56 
185 22 810 779.000 70.562 55 
184 21 788 743.500 67.346 55 
183 35 767 732.500 66.350 54 
182 18 732 702.000 63.587 53 
181 22 714 688.000 62.319 53 
180 16 692 664.000 60.145 53 
179 21 676 653.500 59.194 52 
178 13 655 629.500 57.020 52 
177 20 642 611.000 55.344 51 
176 22 622 590.000 53.442 51 
175 22 600 571.000 51.721 50 
174 19 578 545.500 49.411 50 
173 24 559 524.000 47.464 49 
172 24 535 503.000 45.562 49 



  83 

ตาราง 16  (ต่อ) 
 

คะแนน 
(X) 

F cf cf + ½f (cf + ½f) 
100 

N
 = PR  

คะแนน 
มาตรฐานที (T) 

171 21 511 477.500 43.252 48 
170 24 490 466.000 42.210 48 
169 13 466 444.500 40.263 48 
168 16 453 429.000 38.859 47 
167 17 437 414.500 37.545 47 
166 15 420 395.500 35.824 46 
165 18 405 379.000 34.330 46 
164 18 387 363.000 32.880 46 
163 16 369 352.000 31.884 45 
162 10 353 335.000 30.344 45 
161 14 343 323.000 29.257 45 
160 14 329 316.000 28.623 44 
159 7 315 306.500 27.763 44 
158 6 308 298.000 26.993 44 
157 8 302 293.000 26.540 44 
156 6 294 280.000 25.362 43 
155 12 288 273.000 24.728 43 
154 10 276 263.000 23.822 43 
153 9 266 250.500 22.690 42 
152 12 257 243.000 22.011 42 
151 9 245 234.500 21.241 42 
150 7 236 226.500 20.516 42 
149 7 229 216.500 19.611 41 
148 10 222 210.000 19.022 41 
147 8 212 197.000 17.844 41 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

คะแนน 
(X) 

F cf cf + ½f (cf + ½f) 
100 

N
 = PR  

คะแนน 
มาตรฐานที (T) 

146 12 204 191.000 17.301 41 
145 8 192 176.000 15.942 40 
144 13 184 162.500 14.719 40 
143 16 171 153.000 13.859 39 
142 11 155 139.500 12.636 39 
141 11 144 128.500 11.639 38 
140 11 133 115.500 10.462 37 
139 13 122 104.500 9.466 37 
138 12 109 84.000 7.609 36 
137 20 97 78.000 7.065 35 
136 10 77 64.000 5.797 34 
135 9 67 55.500 5.027 34 
134 8 58 51.000 4.620 33 
133 4 50 45.000 4.076 33 
132 4 46 41.000 3.714 33 
131 4 42 37.000 3.351 32 
130 4 38 32.000 2.899 31 
129 5 34 30.500 2.763 31 
128 2 29 23.000 2.083 30 
127 6 27 24.000 2.174 30 
126 1 21 17.500 1.585 29 
125 4 20 17.000 1.540 28 
124 2 16 13.000 1.178 28 
123 3 14 12.500 1.132 27 
122 1 11 9.500 0.861 26 
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ตาราง 16  (ต่อ) 
 

คะแนน 
(X) 

F cf cf + ½f (cf + ½f) 
100 

N
 = PR  

คะแนน 
มาตรฐานที (T) 

120 2 10 8.000 0.725 26 
119 2 8 7.000 0.634 25 
118 1 6 5.500 0.498 24 
116 1 5 4.500 0.408 24 
114 1 4 3.500 0.317 23 
113 1 3 2.500 0.226 22 
110 1 2 1.500 0.136 20 
104 1 1 0.500 0.045 17 

 

3.2. การสรา้งสมการพยากรณเ์พื่อขยายคะแนนมาตรฐานที (TC) 
จากการแปลงผลคะแนนจากการท าแบบวดัเป็นคะแนนมาตรฐานที (T) ในตาราง 

16 ซึ่งสามารถเทียบคะแนนจากการท าแบบวดักบัคะแนนมาตรฐานที (T) ไดไ้ม่ครอบคลมุคะแนน
ทัง้หมดท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการท าแบบวัด เพื่อความสะดวกในการน าไปใชจ้ริง ผูว้ิจัยจึงท าการ
ขยายคะแนนมาตรฐานที (T) เพื่อให้ครอบคลุมคะแนนจากการท าแบบวัดใหม้ากท่ีสุด ดังนั้นจึง
ตอ้งใชว้ิธีสรา้งสมการเสน้ตรงเพื่อพยากรณ ์โดยใชค้ะแนนสอบจากการท าแบบวดั (X) และคะแนน
มาตรฐานที (T) น ามาค านวณเพื่อหาค่า b และ a เพื่อน าไปสร้างสมการพยากรณ์คะแนน
มาตรฐาน (TC) โดยจากผลการค านวณสามารถเขียนสมการพยากรณไ์ดด้งันี ้

 
TC = -31.863 + 0.482X 

 
การค านวณหาคะแนนมาตรฐาน (TC) จากสมการเสน้ตรง สามารถน าไปสู่การ

ขยายคะแนนมาตรฐานที (TC) โดยใชส้มการพยากรณ ์TC = -31.863 + 0.482X จากการวิเคราะห์
พบว่า การขยายคะแนนมาตรฐานที (TC) ใหค้รอบคลมุคะแนนอาจจะเกิดขึน้ไดจ้ากการท าแบบวัด
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีอยู่ระหว่าง 86 – 225 คะแนน มีคะแนนมาตรฐานที  (TC) สูงสุด คือ 77 
คะแนน มีคะแนนมาตรฐานที (TC) ต ่าสดุ คือ 10 คะแนน แสดงดงัตาราง 17 
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ตาราง 17 การเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบวดักบัคะแนนมาตรฐานที (TC) ของแบบวดั
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั 
 

คะแนนที่ได ้ คะแนน
มาตรฐานท ี

คะแนนที่ได ้ คะแนน
มาตรฐานท ี

คะแนนที่ได ้ คะแนน
มาตรฐานท ี

225 77 201 65 177 53 
224 76 200 65 176 53 
223 76 199 64 175 52 
222 75 198 64 174 52 
221 75 197 63 173 52 
220 74 196 63 172 51 
219 74 195 62 171 51 
218 73 194 62 170 50 
217 73 193 61 169 50 
216 72 192 61 168 49 
215 72 191 60 167 49 
214 71 190 60 166 48 
213 71 189 59 165 48 
212 70 188 59 164 47 
211 70 187 58 163 47 
210 69 186 58 162 46 
209 69 185 57 161 46 
208 68 184 57 160 45 
207 68 183 56 159 45 
206 67 182 56 158 44 
205 67 181 55 157 44 
204 66 180 55 156 43 
203 66 179 54 155 43 
202 66 178 54 154 42 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 

คะแนนที่ได ้ คะแนน
มาตรฐานท ี

คะแนนที่ได ้ คะแนน
มาตรฐานท ี

คะแนนที่ได ้ คะแนน
มาตรฐานท ี

153 42 127 29 102 17 
152 41 126 29 101 17 
151 41 125 28 100 16 
149 40 124 28 99 16 
148 39 123 27 98 15 
147 39 122 27 97 15 
146 39 121 26 96 14 
145 38 120 26 95 14 
144 38 119 25 94 13 
143 37 118 25 93 13 
142 37 117 25 92 12 
141 36 116 24 91 12 
140 36 115 24 90 12 
139 35 114 23 89 11 
138 35 113 23 88 11 
137 34 112 22 87 10 
136 34 111 22 86 10 
135 33 110 21   
134 33 109 21   
133 32 108 20   
132 32 107 20   
131 31 106 19   
130 31 105 19   
129 30 104 18   
128 30 103 18   
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3.3. การก าหนดช่วงระดบัคะแนน 
ผู้วิจัยก าหนดช่วงระดับคะแนนจากคะแนนมาตรฐานที (TC) เน่ืองจากเป็น 

แบบวัดของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั ผูว้ิจัย
จึงเลือกก าหนดช่วงระดับคะแนน 5 ระดับ จากนั้นหาช่วงกว้างของคะแนนมาตรฐานที (TC) โดย
เอาคะแนนมาตรฐานที (TC) สูงสดุลบคะแนนมาตรฐานที (TC) ต ่าสดุ และหาความกวา้งของแต่ละ
ช่วง โดยเอาช่วงกวา้งของคะแนน หารดว้ยจ านวนระดบัท่ีก าหนด โดยเลือกใช้คะแนนมาตรฐานที 
(TC)  50 เป็นจุดหลักในการแบ่งระดับออกเป็นช่วงเท่า ๆ กัน โดยจ านวนระดับท่ีก าหนดไวเ้ป็น
จ านวนค่ีคือ 5 ระดับ ให้แบ่งช่วงของระดับให้ระดับกึ่งกลางคร่อมคะแนนมาตรฐานที (TC)  50 
(สมนึก ภัททิยธนี, 2553) จากการก าหนดระดับคะแนนด้วยวิธีการดังกล่าว ท าให้ได้เกณฑ์การ
แปลความหมายของคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัและคะแนนมาตรฐานที (TC) ของแบบวดัความ
เป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อระบุระดับความเป็น
พลเมืองดิจิทลัส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดดงัแสดงในตาราง 18 
 
ตาราง 18 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบวดัและคะแนนมาตรฐานที 
(TC) ของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

  

คะแนน (X) คะแนนมาตรฐานที (TC) เกณฑก์ารแปลความหมาย 
สงูกว่า 210 สงูกว่า 69 มีความเป็นพลเมืองดิจิทลัระดบัสงู 
184 - 210 57 - 69 มีความเป็นพลเมืองดิจิทลัระดบัค่อนขา้งสงู 
157 - 183 44 - 56 มีความเป็นพลเมืองดิจิทลัระดบัปานกลาง 
130 – 156 31 - 43 มีความเป็นพลเมืองดิจิทลัระดบัค่อนขา้งต ่า 
ต ่ากว่า 130 ต ่ากว่า 31 มีความเป็นพลเมืองดิจิทลัระดบัต ่า 

 
จากการใชเ้กณฑป์กติของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ในการวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐาน ผลการวิเคราะหใ์นภาพรวม
พบว่า นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่รอ้ยละ 54.620 มีคะแนนมาตรฐานที (TC) 
อยู่ในช่วงคะแนนมาตรฐานที (TC) 44 - 56 แสดงว่า มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลระดับปานกลาง 
รองลงมา นักเรียนรอ้ยละ 28.351 มีคะแนนมาตรฐานที (TC) อยู่ในช่วง 57 – 69 แสดงว่ามีความ
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เป็นพลเมืองดิจิทัลระดับค่อนข้างสูง และนักเรียนน้อยท่ีสุดรอ้ยละ 2.174 มีคะแนนมาตรฐานที 
(TC) สงูกว่า 69 แสดงว่า มีความเป็นพลเมืองดิจิทลัสงู แสดงผลดงัตาราง 19 

 
ตาราง 19 ผลการใชเ้กณฑป์กติของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลัส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
 

คะแนนสอบ  
(X) 

คะแนนมาตรฐานที 
(T) 

จ านวน
คน 

ร้อยละ ระดับความเป็น
พลเมืองดิจทิัล 

สงูกว่า 210 สงูกว่า 69 24 2.174 สงู 
184 - 210 57 – 69 313 28.351 ค่อนขา้งสงู 
157 - 183 44 – 56 473 42.844 ปานกลาง 
130 – 156 31 – 43 260 23.551 ค่อนขา้งต ่า 
ต ่ากว่า 130 ต ่ากว่า 31 34 3.080 ต ่า 
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บทท่ี 5  
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจยันีม้ีความมุ่งหมาย 2 ประการ ไดแ้ก่ 1. เพื่อสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช ้
กรอบแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลของ Ribble ตรวจสอบคุณภาพดา้นความเท่ียงเชิงเนือ้หา 
ดา้นอ านาจจ าแนก ดา้นความเชื่อมั่น และดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งของแบบวดัดว้ยวิธีการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนั และ 2. เพื่อสรา้งเกณฑป์กติของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การแปลงคะแนน ท่ีได้เป็นคะแนน 
มาตรฐานที และเปอรเ์ซ็นไทล ์ 

ประชากรท่ีใช้ในงานวิจัยนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 4-6 ของโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 
จ านวน 67 แห่ง รวมจ านวนนักเรียน จ านวน 51,540 คน ตัวอย่างท่ีใชใ้นงานวิจัยแบ่งออกเป็น 
 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ตัวอย่างส าหรบัการทดสอบครัง้ท่ี 1 หรือกลุ่มทดลองใช ้(Try out) คือนกัเรียน
ชัน้มัธยมศึกษา 4-6 จ านวน 200 คน ส่วนท่ี 2 ตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) การศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน
ในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ ก าหนดตวัอย่างใหเ้หมาะสมกบัสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 
โดยใช้แนวคิดของแฮรแ์ละคณะ (Hair et al., 2010) ใช้กฎแห่งการชัดเจน (rule of thumb) ใน
ก าหนดขนาดตวัอย่างว่าควรมีอย่างนอ้ย 10 คนต่อหน่ึงตัวแปร การวิเคราะหโ์มเดลการวัดครัง้นีม้ี
ตวัแปรท่ีสงัเกตได ้45 ตัวแปร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงก าหนดจ านวนตวัอย่างของงานวิจัยในครัง้นีคื้อ 720 
คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) และส่วนท่ี 3 
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการสรา้งเกณฑป์กติของแบบวัด โดยใชเ้ป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โดย
เก็บขอ้มูลเพิ่มเติมจากตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอีก 384 คน โดยวิธีการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน รวมจ านวนนักเรียนท่ีเป็นตัวอย่างท่ีใชใ้นการสรา้งเกณฑ์ปกติของแบบวัด 
ทัง้สิน้ จ านวน 1,104 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจัยนีคื้อ แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบั
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 
ขอ้ค าถาม 45 ขอ้  

ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและค านวณดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหารายข้อ (I-CVI) และดัชนี 
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายฉบับ (S-CVI) ส าหรบัการวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบวัด ผู้วิจัยมีการ
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ตรวจสอบความสมบูรณข์องการตอบแบบวดัและคัดเลือกเฉพาะแบบวดัท่ีมีความสมบูรณ ์เพื่อน า
ขอ้มูลจากการวดัมาตรวจสอบค่าอ านาจจ าแนกโดยใช้วิธีวิเคราะหส์ัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายขอ้
กับคะแนนข้ออื่น ๆ ท่ีเหลือ (Corrected item total correlation) ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของ
แบบวัดโดยใชว้ิธีค านวณค่าสัมประสิทธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) 
รวมทั้งตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างด้วยวิธีวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) และท าการสรา้งเกณฑป์กติของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรบันกัเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จากการแปลงคะแนนท่ีไดเ้ป็นคะแนนมาตรฐานที 
(T) และเปอรเ์ซ็นไทล ์จากนั้นก าหนดช่วงระดับคะแนนโดยใช้คะแนนมาตรฐานที (TC) เป็นเกณฑ์
ในการแบ่งระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลั 

 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยการพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. ผลการสรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นดงันี ้

1.1 ผลการสรา้งแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ตามกรอบแนวคิดของ 
Ribble ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ การเข้าถึงส่ือดิจิทัล (Digital access) การซื ้อขาย 
ผ่านส่ือดิจิทลั (Digital commerce) การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล(Digital communication) การรูเ้ท่า
ทันส่ือดิจิทัล (Digital literacy) การใช้ส่ือดิจิทัลอย่างมีมารยาท (Digital etiquette) การใช้ส่ือ
ดิจิทัลอย่างถูกกฎหมาย (Digital law) สิทธิและความรับผิดชอบทางส่ือดิจิทัล (Digital right & 
responsibilities)  การใช้ ส่ื อ ดิจิทั ลใน รูปแบบ ท่ี ดี ต่อสุขภาพ  (Digital health & wellness)  
ความปลอดภัยจากส่ือดิจิทัล  (Digital security) มีรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั รวมขอ้
ค าถามทัง้หมด 45 ขอ้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถามเชิงบวกจ านวน 24 ขอ้ และขอ้ค าถามเชิงลบจ านวน 
21 ขอ้ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนตามระดับพฤติกรรมท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียน โดยขอ้ค าถาม
เชิงบวกใหค้ะแนนตามระดับของพฤติกรรม ส่วนขอ้ค าถามเชิงลบ มีการแปลงคะแนนของระดับ
ของพฤติกรรมในทางตรงขา้ม โดยมีคะแนนเต็มเท่ากบั 225 คะแนน 
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1.2 ผลการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ประกอบไปดว้ย    
ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) พบว่า ขอ้ค าถามจ านวน 45 

ขอ้มีค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ I-CVI ระหว่าง 0.83 - 1.00 ผ่านเกณฑท์กุขอ้ ค่าดชันี 
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาทัง้ฉบบั S-CVI เท่ากบั 0.99 ถือว่าผ่านเกณฑ ์ 

ดา้นอ านาจจ าแนก (Discrimination) พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกในการทดสอบครัง้
ท่ี 1 หรือการทดลองใช้อยู่ระหว่าง 0.297-0.627 และค่าอ านาจจ าแนกในการทดสอบครั้งท่ี 2  
อยู่ระหว่าง 0.310-0.743 ถือว่าผ่านเกณฑ ์ 

ดา้นความเชื่อมั่น (Reliability) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นในการทดสอบครัง้ท่ี 1 หรือ
การทดลองใชเ้ท่ากับ 0.870 และค่าความเชื่อมั่นในการทดสอบครัง้ท่ี 2 เท่ากบั 0.896 ซึ่งแสดงว่า
แบบวดัมีความเชื่อมั่นระดบัสงู 

ดา้นความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งใช้การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับ
สอง เพื่อวิเคราะหว์่าขอ้ค าถามทัง้ 45 ขอ้ ท่ีใชว้ัดพฤติกรรมบ่งชีใ้น 9 องคป์ระกอบของความเป็น
พลเมืองดิจิทัลมีความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง ผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลการวัดความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาจาก ค่าสถิติ Chi-square แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

(𝜒 2=720.165, df=665, p=0.068) และพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องอื่น ๆ ผ่านเกณฑ ์ 

(𝜒 2/df = 1.083, GFI = 0.957, AGFI = 0.934, RMSEA = 0.010, RMR = 0.051) โด ย มี 
ค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.369-0.954 และค่าน า้หนักองค์ประกอบของทุก 
ตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวมทัง้มีค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง(R2) อยู่ระหว่าง  
0.160 - 0.910 จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง  เพื่อวิเคราะห์ว่า
องคป์ระกอบทัง้ 9 องคป์ระกอบสามารถเป็นองคป์ระกอบของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้
อย่างเท่ียงตรงซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า โมเดลการวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าสถิติ 

Chi-square แตกต่างจากศนูยอ์ย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ (𝜒2=26.692, df=20, p=0.072) และ

พิจารณาค่าดชันีความสอดคลอ้งอื่น ๆ ผ่านเกณฑ ์(𝜒2/df = 1.486, GFI = 0.991, AGFI = 0.980, 
RMSEA = 0.026, RMR = 0.017) โดยมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.300-0.747 
และค่าน ้าหนักองค์ประกอบของทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 รวมทั้งมี ค่า 
สหสมัพนัธพ์หคุณูก าลงัสอง(R2) อยู่ระหว่าง 0.090-0.558  
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2. ผลการสรา้งเกณฑป์กติของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้วิจัยใช้คะแนนมาตรฐานที  (TC) จากการสรา้งสมการเส้นตรง  
มาก าหนดช่วงในการแบ่งระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัออกเป็น 5 ระดบั ผลเป็นดงันี ้ 

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลในระดับสูง มีคะแนนสูงกว่า 210 คะแนนขึน้ไป เทียบเป็น
คะแนนมาตรฐานที (TC) ท่ีสงูกว่า 69 ขึน้ไป  

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลในระดับค่อนข้างสูง มีคะแนนตั้งแต่ 184-210 คะแนน 
เทียบเป็นคะแนนมาตรฐานที (TC) ท่ี 57 ถึง 69  

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลในระดับปานกลางมีคะแนนตั้งแต่ 157-183 คะแนน 
เทียบเป็นคะแนนมาตรฐานที (TC) ท่ี 44 ถึง 56  

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลในระดับค่อนข้างต ่า มีคะแนนนอ้ยกว่า 130-156 คะแนน 
เทียบเป็นคะแนนมาตรฐานที (TC) ท่ี 28 ถึง 43 

ความเป็นพลเมืองดิจิทัลในระดับต ่า มีคะแนนต ่ากว่า 130 คะแนน เทียบเป็นคะแนน
มาตรฐานที (TC) ท่ีต ่ากว่า 31 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย จากผลการวิเคราะหข์อ้มลู และสรุปผลการวิจยั สามารถอภิปรายไดด้งันี ้

1. ผลการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล  
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล  
ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้ตามกรอบแนวคิดความเป็น
พลเมืองดิจิทลัของ Ribble โดยมี 9 องคป์ระกอบ สอดคลอ้งกบังานวิจัยของ ไอซม์นั และ กันกุเรน 
(Isman & Gungoren, 2013) ได้แก่ การเข้าถึงส่ือดิจิทัล (Digital access) การซื ้อขายผ่านส่ือ
ดิจิทัล (Digital commerce) การส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัล (Digital communication) การรูเ้ท่าทันส่ือ
ดิจิทลั (Digital literacy) การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างมีมารยาท (Digital etiquette) การใชส่ื้อดิจิทลัอย่าง
ถู ก กฎหม าย  (Digital law) สิ ท ธิ และความ รับ ผิ ดช อบ ท าง ส่ื อ ดิ จิ ทั ล  (Digital right & 
responsibilities)  การใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบท่ีดีต่อสุขภาพ (Digital health & wellness) โดย 
แบบวดัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้มีรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั รวมขอ้ค าถามจ านวน 45 ขอ้ ผ่าน
การตรวจสอบคณุภาพดงันี ้ 

1.1 ความเท่ียงตรงเนือ้หา พบว่า ดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้มีค่า I-CVI 
อยู่ระหว่าง 0.83-1.00 ผ่านเกณฑ ์0.78 ทุกขอ้ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Lynn (1986) อา้งถึงใน
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เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ ์(2555) ท่ีกล่าวว่าค่า I-CVI ควรมีค่ามากกว่า 0.78 จึงจะถือไดว้่าขอ้ค าถาม
นั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมบ่งชี ้ และค่าดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหาทั้งฉบับมี ค่า 0.99  
ผ่านเกณฑ์ 0.8 แสดงว่าแบบวัดมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ได้ (Davis 1992 ; Polit and Beck, 
2004 อา้งถึงใน เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ,์ 2555) โดยมีการปรบัปรุงขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมกบัระดับ
ภาษาของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

1.2 ด้านอ านาจจ าแนก พบว่า ค่าอ านาจจ าแนกจากการทดสอบครั้งท่ี 1 หรือ
ทดลองใช้อยู่ระหว่าง 0.297-0.627 และมีค่าอ านาจจ าแนกจากการทดสอบครัง้ท่ี 2 อยู่ระหว่าง 
0.310-0.743 แสดงว่าข้อค าถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ 0.2 สามารถใช้จ  าแนกผู้ตอบแบบวัดได้  
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) โดยสามารถจ าแนกผูท่ี้มีระดบัความเป็นพลเมืองดิจิทลัสูงและต ่าออก
จากกนัได ้

1.3 ด้านความเชื่อมั่น พบว่า ค่าความเชื่อมั่นจากการทดสอบครั้งท่ี 1 หรือ
ทดลองก่อนการคัดเลือกข้อค าถามมีค่าเท่ากับ 0.872 หลังการคัดเลือกข้อค าถามมีค่าเท่ากับ 
0.870 จะเห็นว่าค่าเชื่อมั่นของแบบวดัลดลงเล็กนอ้ย เน่ืองจากจ านวนขอ้ค าถามท่ีลดลงจากการ
ตดัขอ้ค าถามท่ีมีอ  านาจจ าแนกต ่า โดยจ านวนขอ้ท่ีมากหรือนอ้ยส่งผลกระทบต่อความแปรปรวนท่ี
ไดจ้ากคะแนนจริงและคะแนนท่ีสังเกตได้ การมีขอ้ค าถามจ านวนมากจะส่งผลใหค่้าความเชื่อมั่น
เพิ่มขึน้ตามไปดว้ย (Ercan et al. 2007 อา้งถึงในประสพชยั พสนุนท,์ 2557) จากผลการเก็บขอ้มลู
ในการทดสอบครั้งท่ี 1 พบว่านักเรียนใช้เวลาในการท าแบบวัดนานจนสังเกตได้ว่ามีความเบื่อ
หน่ายในการท าแบบวัด จึงควรปรบัลดขอ้ค าถามใหม้ีจ  านวนข้อค าถามลดลงและยังครอบคลุม
นิยามท่ีก าหนด ส่วนค่าความเชื่อมั่นจากการทดสอบครัง้ท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 0.896 ซึ่งสงูกว่าค่าความ
เชื่อมั่นการทดสอบครัง้ท่ี 1 หลังจากการคัดเลือกซึ่งมีจ  านวนขอ้ค าถามท่ีเท่ากนั เน่ืองจากจ านวน
ตัวอย่างท่ีเพิ่มขึน้ซึ่งมีผลต่อการค านวณค่าความเชื่อมั่น แต่อย่างไรก็ตามค่าความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดบัสงูคืออยู่ระหว่าง 0.71-0.90 (อิทธิพทัธ ์สวุทนัพรกูล, 2561) แสดงถึงคณุภาพเครื่องมือวดัท่ีดี 
สอดคลอ้งกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ท่ีกล่าวว่าค่าความเชื่อมั่นของแบบวดัสามารถน าไปใช้
ควรมีค่าไม่ต ่ากว่า 0.50 โดยเมื่อพิจารณาค่าความเชื่อมั่นรายองคป์ระกอบจากการทดสอบครัง้ท่ี 1  
ในองคป์ระกอบท่ี 5 การใชส่ื้อดิจิทัลอย่างมีมารยาท และองคป์ระกอบท่ี 9 การใชส่ื้อดิจิทัลอย่าง
ปลอดภัย มี ค่าความเชื่อมั่นหลังการคัดเลือกข้อค าถามอยู่ ท่ี 0.488 และ 0.428 ตามล าดับ  
มีต ่ากว่า 0.5 แต่ยังคงอยู่ในความเชื่อมั่นระดับปานกลาง (0.41-0.70) แต่เมื่อพิจารณาค่า 
ความเชื่อมั่นรายองคป์ระกอบจากการทดสอบครัง้ท่ี 2 พบว่าทกุองคป์ระกอบมีค่าความเชื่อมั่นสูง
กว่าค่าความเชื่อมั่นจากการทดสอบครัง้ท่ี 1 และมีค่ามากกว่า 0.5 เน่ืองจากการตัวอย่างท่ีใชใ้น
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การทดสอบครั้งท่ี 1 มีจ านวนและความหลากหลายของตัวอย่าง และความเป็นตัวแทน 
ของประชากรท่ีดีนอ้ยกว่าการทดสอบครัง้ท่ี 2 โดยดงัท่ี Cunningham (1986 อา้งถึงในประสพชัย 
พสุนนท์, 2557) ระบุว่าขนาดตัวอย่างและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง หากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความ
หลากหลายสงู ค่าความเชื่อมั่นจะมีค่าสงูกว่า ในกรณีขนาดตวัอย่างหากใชข้นาดนอ้ยเกินไปอาจ
ท าใหค้วามเชื่อมั่นมีค่าสูงหรือต ่าเกินจริง ในขณะท่ีหากกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ค่าความเชื่อมั่น 
จะมีเสถียรภาพ (Stable) นอกจากนี ้Ercan et al.(2007 อา้งถึงในประสพชัย พสุนนท์, 2557) ได้
ระบุว่าการเลือกแหล่งผูต้อบแบบวัดท่ีต่างกันมีผลต่อค่าความเชื่อมั่น ผูว้ิจัยควรเลือกแหล่งผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีใกลเ้คียงประชากรของการวิจยัมากท่ีสดุ  

1.4 ความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง เมื่อพิจารณาการตรวจสอบค่าสถิติพื ้นฐาน 
พบว่า องค์ประกอบท่ีมี ค่าเฉล่ีย (M) ต ่าท่ีสุดคือ องค์ประกอบท่ี 8 การใช้ส่ือในรูปแบบท่ีดี 
ต่อสุขภาพ (Health) และมีสัมประสิทธิ์การกระจายของคะแนนสูงท่ีสุดคือ 0.314 หรือ 34.1% 
แสดงว่านักเรียนได้คะแนนท่ีแตกต่างกันในองคป์ระกอบท่ี 8 การใชส่ื้อในรูปแบบท่ีดีต่อสุขภาพ
มากกว่าองคป์ระกอบอื่น ๆ  และเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ีย (M) รายขอ้ก็จะพบว่าคะแนนองคป์ระกอบท่ี 
8 การใช้ส่ือในรูปแบบท่ีดีต่อสุขภาพอยู่ระหว่าง 2.550 – 3.324 ซึ่งมีคะแนนสอบค่อนข้างต ่า  
เมื่อเทียบกับองคป์ระกอบอื่น ๆ และเมื่อพิจารณาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะพบว่า ตัวแปร 
Health2 Health3 และ Health5 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับตัวแปรขององค์ประกอบอื่นๆ 
ค่อนขา้งต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัความสามารถของนักเรียนในกรุงเทพมหานครท่ีสามารถเขา้ถึงและใช้
งานส่ือดิจิทัลได ้แต่รูปแบบการใชส่ื้อดิจิทลัหรืออินเทอรเ์น็ตไม่ค านึงถึงผลเสียท่ีเกิดขึน้ต่อสขุภาพ 
ซึ่งเป็นไปตามผลส ารวจพฤติกรรมการใชอ้ินเทอรเ์น็ตในแต่ละวันท่ีนานขึน้ของนักเรียน โดยในปี 
2563 นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายมีการใชอ้ินเทอรเ์น็ตประมาณวนัละ 12 ชั่วโมง ตาม
ผลการส ารวจของ EDTA ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เลกทรอนิกส์ (2564) ซึ่ งการใช้
อินเทอรเ์น็ตส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมออนไลน์อันดับแรก ได้แก่ใช้ Social Media เช่น Facebook, 
LINE, Instagram คิดเป็น 95.3% ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพด้านกายและจิตใจ สอดคล้องกับการ
วิจัยของ Alonzo, Hussain, Stranges, and Anderson (2021) ท่ี ได้สังเคราะห์งานวิจัยแล้ว
สรุปว่า การใชส่ื้อโซเชียลมีเดียในปัจจุบันส าหรบัคนท่ีมีอายุ 16 -25 ปี มีส่วนส่งผลทางตรงท าให้
สขุภาพจิตย ่าแย่ และส่งผลท าใหก้ารนอนหลบัไม่ไดค้ณุภาพในทางออ้ม  

เมื่อพิจารณาค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐานของขอ้ค าถามทัง้ 45 ขอ้ พบว่าข้อ
ค าถามท่ีมีน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานต ่ากว่า 0.300 จ านวน 6 ข้อ  คือ Commerce4, 
Communication1, Law1, Law2, Law3 และHealth5 โดยขอ้ค าถาม Commerce4 เป็นขอ้ค าถามท่ี
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เกี่ยวขอ้งกับการประมูลสินคา้บนอินเทอรเ์น็ตซึ่งในปัจจุบนัมีการประมูลผ่านแอปพลิเคชันรวมไป
ถึงส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ จ านวนมาก แต่อย่างไรก็ตามจากการสังเกตจากการเก็บขอ้มูลพบว่า 
นกัเรียนบางส่วนไม่ไดเ้ขา้รว่มการประมูลออนไลน ์ขอ้ค าถาม Communication1 เป็นขอ้ค าถามท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทัลอย่างไม่เหมาะสม คือการบอกค าตอบของข้อสอบให้กับ
เพื่อน โดยการส่งข้อความผ่าน instant massaging ซึ่งการเรียนในปัจจุบันด้วยสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 COVID-19 เป็นรูปแบบการเรียนออนไลน ์ไม่สามารถ
ตรวจสอบการทุจริตการสอบในรูปแบบนีไ้ด้เท่าท่ีควร ดังนั้น พฤติกรรมนีเ้ป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงค์แต่ยังคงมีนักเรียนบางส่วนกระท าอยู่ และไม่รูสึ้กว่าการกระท าดังกล่าวว่าเป็นส่ิงท่ีไม่
ถกูตอ้ง ขอ้ค าถาม Law1 เกี่ยวขอ้งกับการโพสตห์รือส่งต่อขอ้ความผิดกฎหมายผ่านส่ือดิจิทลั ซึ่ง
นกัเรียนบางส่วนไม่ไดค้ านึงถึงความผิดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการโพสตห์รือส่งต่อขอ้ความท่ี
ผิดกฎหมาย ขอ้ค าถาม Law2 เกี่ยวขอ้งกบัการใชซ้อฟตแ์วรท่ี์ถกูกฎหมาย ซึ่งนกัเรียนบางส่วนอาจ
ใชซ้อฟตแ์วรท่ี์ผิดกฎหมาย โดยสงัเกตจากผลส ารวจการใชซ้อฟตแ์วรท์ั่วโลก ประจ าปี 2560 พบว่า
การใชซ้อฟตแ์วรโ์ดยไม่มีสัญญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธิ (ไลเซ่นส)์ ในประเทศไทย อยู่ท่ีรอ้ยละ 66 ซึ่ง
อตัราเฉล่ียของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อยู่ท่ีรอ้ยละ 57 (BSA | The Software Alliance, 2018)และ
ขอ้ค าถาม Law3 เกี่ยวขอ้งกบัการคดัลอกผลงานจากส่ือออนไลน ์ซึ่งเป็นปัญหาในปัจจบุนัพบว่ามี
นกัเรียนบางส่วนสืบคน้ขอ้มูลจากอินเทอรเ์น็ตโดยไม่อา้งอิงถึงแหล่งท่ีมาหรือคัดลอกงานของผูอ้ื่น
จากส่ือออนไลน์มาส่งเป็นการบา้น โดยสรุปขอ้ค าถาม Law1 Law2 และ Law3 อาจมีสาเหตุมา
จากนักเรียนไม่มีความรูใ้นด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับส่ือดิจิทัลมากเพียงพอ ส่วนข้อค าถาม 
Health5 เป็นขอ้ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชส่ื้อดิจิทลัท่ีดีต่อสายตา ซึ่งนกัเรียนบางส่วนไม่ใหค้วามส าคัญ
ในการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมจากการใชส่ื้อดิจิทัล ซึ่งสอดคลอ้งกับค่าเฉล่ียของขอ้ค าถามใน
องคป์ระกอบท่ี 8 การใชส่ื้อดิจิทัลในรูปแบบท่ีดีต่อสขุภาพจะค่อนขา้งต ่าและความสมัพันธ์ของขอ้
ค าถาม Health5 กับข้อค าถามในองค์ประกอบอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างต ่าเช่นกัน แต่
อย่างไรก็ตามค่าน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานของขอ้ค าถามทัง้ 45 ขอ้ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 แสดงว่าขอ้ค าถามทัง้ 45 ขอ้ ท่ีใชว้ดัพฤติกรรมบ่งชีม้ีความเท่ียงตรงและสามารถวดัใน
ส่ิงเดียวกนัได ้

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ของโมเดลการวัดความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อวิเคราะหว์่าขอ้ค าถามทัง้ 45 
ขอ้ ท่ีใชว้ัดพฤติกรรมบ่งชีใ้น 9 องคป์ระกอบของความเป็นพลเมืองดิจิทัลมีความเท่ียงตรง พบว่า  
มีค่าสถิ ติ Chi-square เท่ากับ 720.165 ท่ี  df เท่ากับ 665 ค่า p-value เท่ากับ 0.068 ซึ่งไม่มี
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นัยส าคัญทางสถิติ ค่าไค-สแควรส์ัมพัทธ์ (2/ df)เท่ากับ 1.083 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.010 ค่า 
GFI เท่ากับ 0.957 และค่า RMR เท่ากับ 0.051 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ค่าสถิติวัดระดับความ
สอดคล้อง (Goodness of Fit Measures)  สอดคล้องกับเกณฑ์ของ สุภมาส อังศุโชติ et al. 
(2554) นั่นคือโมเดลการวดัมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์  

เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของทั้ง 9 องค์ประกอบจากการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอันดับสอง พบว่าค่าน า้หนกัองคป์ระกอบทุกองคป์ระกอบซึ่งผ่าน
เกณฑ์ในการพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานท่ีเป็นบวก และน า้หนักองค์ประกอบ
มาตรฐานมีค่าสูงกว่า 0.300 จากเกณฑพ์ิจารณาของ ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) 
โดยน า้หนักองคป์ระกอบมาตรฐานขององคป์ระกอบท่ี 2 การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทัล มีค่านอ้ยท่ีสุด
คือ 0.369 เน่ืองมาจากมีข้อค าถาม Commerce4 ท่ีเกี่ยวข้องกับการประมูลออนไลน์ โดยใน 
การพิจารณาในการเขียนขอ้ค าถามนี ้เน่ืองจากพบว่าในปัจจุบนัมีการประมลูออนไลนใ์นส่ือสงัคม
ออนไลน ์เช่น Facebook Instagram เป็นตน้ ซึ่งนกัเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายสามารถ
เขา้ถึงได ้แต่จากการสงัเกตและสอบถามในขณะเก็บรวบรวมขอ้มลูพบว่า นกัเรียนบางส่วนไม่ไดม้ี
ส่วนร่วมหรือเข้าร่วมการประมูลออนไลน์ และเมื่อพิจารณาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร 
Commerce4 พบว่ามีความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่นค่อนข้างต ่า และมีค่าน า้หนักองค์ประกอบท่ี
อธิบายองค์ประกอบท่ี 2 คือ การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทัลค่อนข้างต ่า จึงส่งผลท าให้เมื่อวิเคราะห์
องคป์ระกอบค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานขององคป์ระกอบท่ี 2 การซือ้ขายผ่านส่ือดิจิทลัมีค่า
น้อยกว่าองค์ประกอบอื่น แต่อย่างไรก็ตามพบว่าค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของ 9 
องค์ประกอบ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าองคป์ระกอบทั้ง 9 องค์ประกอบท่ีใช้วัด
พฤติกรรมบ่งชีม้ีความเท่ียงตรงและสามารถวดัในส่ิงเดียวกนัได ้

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึง ของโมเดลการวัดความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อวิเคราะหว์่าองคป์ระกอบทั้ง  
9 องคป์ระกอบสามารถเป็นองคป์ระกอบของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลไดอ้ย่างเท่ียงตรง 

พบว่า มีค่าสถิติ Chi-square แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (𝜒2= 26.692, 

df=20, p=0.072) ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (𝜒 2/df) มีค่าเท่ากับ 1.486 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากบั 0.991 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.980 
ค่ารากท่ีสองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 
0.026 ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.017 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑค่์าสถิติวัดระดับความสอดคลอ้ง (Goodness of Fit Measures)  สอดคลอ้งกับเกณฑข์อง 
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สุภมาส อังศุโชติ และคณะ (2554) นั่นคือโมเดลการวัดมีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์  
แสดงว่าแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันกัเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งตามกรอบแนวคิดของ Ribble และสอดคลอ้งกับงานวิจยั ไอซม์ัน และ กนักุ
เรน (Isman & Gungoren, 2014) ท่ีพบว่าความเป็นพลเมืองดิจิทัลประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ 
จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงเป็นการยืนยันให้สามารถสรุปไดว้่าแบบวัด
ความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้มีความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสรา้ง  

เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานขององคป์ระกอบทัง้ 9 องคป์ระกอบ
จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยนัอนัดบัหน่ึง พบว่าค่าน า้หนกัองคป์ระกอบทกุองคป์ระกอบ
มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.300 – 0.747 ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา 
ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานท่ีเป็นบวก และน า้หนกัองคป์ระกอบมาตรฐานมีค่าสงูกว่า 0.300 
จากเกณฑ์พิจารณาของ ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) โดยเมื่อพิจารณาจากค่า
สหสมัพนัธพ์หุคณูก าลงัสองอยู่ระหว่าง 0.090-0.558 โดยมีเพียง 2 องคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบ
ท่ี 5 การใชส่ื้อดิจิทลัอย่างมีมารยาท และองคป์ระกอบท่ี 7 สิทธิและความรบัผิดชอบทางดิจิทลั ท่ีมี
ความแปรผันร่วมกับแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลมากกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี ้ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบมาตรฐานของตวัแปรสงัเกตุไดแ้ต่ละองคป์ระกอบท่ีมีค่าค่อนขา้งต ่า อาจเน่ืองมาจาก
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความเป็นพลเมืองดิจิทัลนั้น ผูว้ิจัยพิจารณาการสรา้งพฤติกรรมบ่งชีม้าจาก
โครงสรา้งองคป์ระกอบความเป็นพลเมืองดิจิทัลตามแนวคิดของ Ribble เท่านั้น ดังท่ีศิริชัย กาญ
จนวาสี (2556) ท่ีอธิบายถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเท่ียงตรงของแบบวัดมาจากแหล่งส าคัญ 4 
แหล่งดว้ยกัน คือ ปัจจัยจากแบบวัด ปัจจัยจากการตรวจใหค้ะแนน ปัจจัยจากผูส้อบ และปัจจัย
จากเกณฑ์ท่ีใช้อ้างอิง โดยปัจจัยปัจจัยของผู้สอบ เน่ืองจากการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างท่ีโรงเรียนด้วยตนเองได้ทั้งหมด และนอกจากนีย้ังพบปัญหาท่ีบาง
โรงเรียนปิดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน โดยท าการเรียนการสอนแบบออนไลน ์การรวบรวมขอ้มูล
จึงมีความยากล าบาก ส่งผลใหค้วามตัง้ใจในการท าแบบวดัของนักเรียนค่อนขา้งต ่า นกัเรียนมกัจะ
ตอบแบบวดัดว้ยค่ากลาง หรือตอบไม่ตรงตามพฤติกรรมที่แทจ้ริง   

2. ผลการสรา้งเกณฑ์ปกติของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า เกณฑป์กติท่ีผูว้ิจัยพัฒนาขึน้เป็นเกณฑป์กติระดับทอ้งถิ่น 
(Local Norms) ใชใ้นการเปรียบเทียบคะแนนของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลส าหรบับุคคล
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จ านวนหน่ึงภายในพืน้ท่ีเดียวกัน เช่น เขตพื ้นท่ีหรือเขตการศึกษาเดียวกัน (ล้วน สายยศ และ 
องัคณา สายยศ, 2543)  โดยแปลงคะแนนท่ีไดเ้ป็นต าแหน่งเปอรเ์ซ็นไทล ์และคะแนนมาตรฐานที 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) ท่ีกล่าวว่าเกณฑ์ปกติ
เปอร์เซ็นไทล์ (Percentile Norms) เป็นคะแนนจัดอันดับไม่สามารถน ามาบวกลบกันได้ แต่
สามารถเปรียบเทียบและแปลความหมายได้ โดยปกติเกณฑ์ เปอร์เซ็นไทล์จะใช้ควบคู่กับ 
เกณฑป์กติคะแนนมาตรฐานอื่น ๆ เพราะแปลผลไดง้่าย เขา้ใจไดท้กุคนไม่สลบัซบัซอ้น ส่วนเกณฑ์
ปกติคะแนนมาตรฐานทีนิยมใชก้ันมากเพราะเป็นคะแนนมาตรฐานท่ีสามารถน ามาบวกลบและหา
คะแนนเฉล่ียได้ มีความเหมาะสมในการแปลความหมาย ผู้วิจัยก าหนดช่วงระดับคะแนนจาก
คะแนนมาตรฐานที ซึ่งเหมาะสมกบัแบบวดัแบบมาตรประมาณค่า โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดงันี ้
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัระดับสงู มีคะแนนสงูกว่า 210 คะแนน เทียบเป็นคะแนนมาตรฐานที สูง
กว่า 69 ความเป็นพลเมืองดิจิทัลระดับค่อนข้างสูง มีคะแนนตั้งแต่ 184 – 210 เทียบเป็นคะแนน
มาตรฐานที ท่ี 57 ถึง 69 ความเป็นพลเมืองดิจิทัลระดบัปานกลาง มีคะแนนตัง้แต่ 157-183 เทียบ
เป็นคะแนนมาตรฐานที ท่ี 44 ถึง 56 ความเป็นพลเมืองดิจิทัลระดับค่อนข้างต ่า มีคะแนนตั้งแต่ 
130-156 เทียบเป็นคะแนนมาตรฐานที ท่ี 31 ถึง 43 และความเป็นพลเมืองดิจิทัลระดับต ่า มี
คะแนนต ่ากว่า 130 คะแนน เทียบเป็นคะแนนมาตรฐานที ต ่ากว่า 31 โดยสามารถใชผ้ลคะแนน
จากแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย มาแบ่งระดบั
ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนได้ เน่ืองจากเกณฑ์ปกติท่ีผู้วิจัยสรา้งขึน้นั้นมีมีขั้นตอน
ด าเนินการสอดคลอ้งกับเกณฑ์ 3 ประการตามท่ี ลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ (2543) ได้
กล่าวไว้ ไดแ้ก่ ประการแรกความเป็นตัวแทนท่ีดี โดยผู้วิจัยได้มีการก าหนดตัวอย่างท่ีใช้ในการ
สรา้งเกณฑ์ปกติส าหรบัแบบวัด ซึ่งเป็นตัวอย่างท่ีมาจากประชากรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1,104 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Random Sampling) เพื่อให้
ไดต้วัอย่างท่ีครอบคลมุประชากรของการวิจยั ซึ่งตวัอย่างท่ีใชม้ีจ  านวนมากพอมีความเกี่ยวขอ้งกัน 
และมีลกัษณะตรงกับประชากรท่ีจะน าเกณฑท่ี์สรา้งขึน้ไปใช ้(เตือนใจ เกตษุา, 2549) จึงสามารถ
สรุปไดว้่า เกณฑป์กติของแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีความเป็นตวัแทนท่ีดี ประการท่ีสอง มีความเท่ียงตรง โดยสามารถน าคะแนนไปเทียบ
กับเกณฑ์ปกติท่ีท าไวแ้ล้ว สามารถแปลความหมายได้ตรงกับความเป็นจริง สามารถบอกระดับ
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั ของผูท้  าแบบวดัว่าอยู่ในระดับใดของกลุ่มประชากร และประการสุดทา้ย 
มีความทันสมัย โดยผู้วิจัยได้สรา้งแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยข้อค าถามสรา้งมาจากพฤติกรรมในการใช้ส่ือดิจิทัลของนักเรียนใน
ปัจจบุนั รวมถึงมีการสรา้งเกณฑป์กติขึน้มาใหม่ตามกลุ่มประชากรท่ีศึกษา เพื่อใช้ส าหรบัการแปล
ความหมายของคะแนนท่ีได้จากแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ส าหรับนักเรียน ระดับชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย จากเหตุผลดังกล่าวท าใหส้ามารถน าเกณฑป์กติท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ไปใชใ้น
การแบ่งระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งสามารถน าผลท่ีได้ไปต่อ
ยอดในการพฒันาความเป็นพลเมืองดิจิทลัใหแ้ก่นกัเรียนได ้

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
1.1 ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษา สามารถน า  

แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลไปวัดระดับความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งข้อค าถามจะสอดคล้องกับพฤติกรรมและเหตุการณ์ท่ีพบเจอในชีวิต 
ช่วงวัยนี้ ดังนั้นหากต้องการน าไปใช้ควรค านึงอายุ  ระดับชั้นของนักเรียน เพื่ อป้องกัน  
ความคลาดเคล่ือนของขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวดั  

1.2 แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ มีขอ้ค าถามเชิงบวกและเชิงลบ
ซึ่งมีการแปลคะแนนท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทาง
การศึกษาควรศึกษารายละเอียดการแปลคะแนนใหเ้ขา้ใจ เพื่อใหก้ารแปลผลขอ้มลูมีความถกูตอ้ง 

1.3 เกณฑ์ปกติในงานวิจัยนีเ้ป็นเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่น ใช้แปลความหมายกับ
ตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นหากน าไปใชใ้นพืน้ท่ีอื่นควรเก็บขอ้มูลและสรา้งเกณฑป์กติท่ีเหมาะสมกับ
ตวัอย่างท่ีศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
2.1 แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้ มีลักษณะเป็นมาตรประมาณ

ค่า ซึ่งมีขอ้ดีคือสามารถน าไปใชไ้ดง้่าย เหมาะส าหรบัการวัดลักษณะขอ้มลูแนวกวา้งเป็นเบือ้งตน้ 
แต่มีขอ้จ ากัดคือผู้ตอบแบบวัดมักตอบค่ากลางหรือเลือกตอบไม่ตรงตามพฤติกรรมของตนเอง  
ท าให้ผลท่ีได้อาจจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงอาจพัฒนาแบบวัดใน รูปแบบอื่น เช่น  
แบบวดัเชิงสถานการณ ์เป็นตน้ 

2.2 แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัลควรพัฒนาให้เป็นแบบวัดในรูปแบบออนไลน ์
เพื่อให้ง่ายต่อเก็บข้อมูลได้ในสถานการณ์ท่ีไม่เอื ้ออ านวยต่อการเก็บข้อมูลในโรงเรียน เช่น 
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นตน้ ซึ่งการตอบแบบวัด
ออนไลนเ์ป็นส่ิงท่ีสะทอ้นความเป็นพลเมืองดิจิทลัในดา้นการใชเ้ครื่องมือดิจิทลัไดอ้ีกดว้ย 

2.3 ในการพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ควรมีการสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่าง
รวมไปถึงการสมัภาษณผ์ูเ้ชี่ยวชาญในประเทศไทย เพื่อวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชส่ื้อดิจิทลั รว่มกับ
การสังเคราะห์องค์ประกอบจากทฤษฎีและงานวิจัย เพื่อใหไ้ดข้้อค าถามท่ีมีความสอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนกัเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายเพิ่มมากขึน้  

2.4 จากการวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล พบว่าการใช้ส่ือดิจิทัลในรูปแบบท่ีดีต่อ
สุขภาพ นักเรียนมีคะแนนอยู่ในระดับค่อนข้างต ่า ดังนั้นควรมีการท าการวิจัยเพื่อศึกษาแนว
ทางการพฒันาดา้นการใชส่ื้อดิจิทลัในรูปแบบท่ีดีต่อสขุภาพของนกัเรียน  
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ตาราง 20 ค่าดชันีความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หารายขอ้ (I-CVI) ระหว่างขอ้ค าถามกบัพฤติกรรมบ่งชี ้
ของแบบวดัความเป็นพลเมืองดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  
 

องคป์ระกอบ ข้อ 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญคนที ่

I-CVI 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 4 5 6 

1. การเขา้ถึงส่ือดิจิทลั 
(Digital Access) 

1 4 4 3 3 4 4 1.00 ผ่าน 
2 4 3 3 4 4 4 1.00 ผ่าน 
3 4 3 3 3 4 4 1.00 ผ่าน 
4 4 4 3 2 4 4 0.83 ผ่าน 
5 4 3 4 4 3 4 1.00 ผ่าน 
6 4 3 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
7 4 3 3 3 4 4 1.00 ผ่าน 
8 3 3 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 

2. การซือ้ขายผ่านส่ือ
ดิจิทลั 
(Digital Commerce) 

1 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
2 3 3 4 3 3 4 1.00 ผ่าน 
3 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
4 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
5 4 3 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
6 4 4 4 3 4 3 1.00 ผ่าน 
7 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
8 4 4 4 3 4 3 1.00 ผ่าน 

3. การส่ือสารผ่านส่ือ
ดิจิทลั (Digital 
Communication) 

1 4 3 4 3 3 4 1.00 ผ่าน 
2 3 3 4 3 3 4 1.00 ผ่าน 
3 4 4 3 2 4 4 0.83 ผ่าน 
4 4 4 4 2 3 4 1.00 ผ่าน 
5 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
6 4 3 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
7 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
8 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ ข้อ 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญคนที ่

I-CVI 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 4 5 6 

4. การรูเ้ท่าทนัส่ือดิจิทลั 
(Digital Literacy) 

1 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
2 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
3 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
4 4 4 4 3 3 4 1.00 ผ่าน 
5 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
6 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
7 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
8 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 

5. การใชส่ื้อดิจิทลัอย่าง
มีมารยาท (Digital 
Etiquette) 

1 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
2 4 4 3 3 4 4 1.00 ผ่าน 
3 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
4 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
5 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
6 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
7 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
8 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 

6. การใชส่ื้อดิจิทลัอย่าง
ถกูกฎหมาย (Digital 
Law) 

1 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
2 4 3 4 4 3 4 1.00 ผ่าน 
3 4 4 4 2 4 4 0.83 ผ่าน 
4 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
5 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
6 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
7 4 3 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
8 4 4 4 2 4 4 0.83 ผ่าน 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ ข้อ 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญคนที ่

I-CVI 
ผลการ
ประเมิน 1 2 3 4 5 6 

7. สิทธิและความ
รบัผิดชอบทางส่ือดิจิทลั 
(Digital Rights and 
Responsibilities) 

1 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
2 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
3 4 3 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
4 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
5 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
6 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
7 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
8 4 4 4 2 4 4 0.83 ผ่าน 

8. การใชส่ื้อดิจิทลัใน
รูปแบบท่ีดีต่อสขุภาพ 
(Digital Health and 
wellness) 

1 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
2 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
3 4 4 3 4 4 4 1.00 ผ่าน 
4 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
5 4 4 4 2 4 3 0.83 ผ่าน 
6 4 4 4 4 4 3 1.00 ผ่าน 
7 4 4 4 3 4 3 1.00 ผ่าน 
8 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 

9. ความปลอดภยัจาก
ส่ือดิจิทลั (Digital 
Security) 

1 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
2 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
3 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
4 4 4 4 3 4 4 1.00 ผ่าน 
5 4 4 3 3 4 4 1.00 ผ่าน 
6 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
7 4 4 3 3 4 3 1.00 ผ่าน 
8 4 4 4 4 4 4 1.00 ผ่าน 
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ตาราง 21 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชือ่มั่น () ของแบบวดัความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จากการทดลองใชก้่อนการคดัเลือก 
 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ

เชื่อมั่น () 

1. การเขา้ถึงส่ือ
ดิจิทลั 
(Digital Access) 

1 0.265 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

0.628 

2 0.297 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
3 0.242 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
4 0.393 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
5 0.439 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
6 0.344 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
7 0.530 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
8 0.209 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

2. การซือ้ขายผ่าน
ส่ือดิจิทลั 
(Digital 
Commerce) 

1 0.555 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.586 

2 0.377 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
3 0.368 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
4 0.301 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
5 0.290 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
6 0.373 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
7 0.043 จ าแนกไดต้ ่ามาก ไม่ผ่าน 
8 0.479 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ
เชื่อมั่น 

() 
3. การส่ือสารผ่าน
ส่ือดิจิทลั 
(Digital 
Communication) 

1 0.178 จ าแนกไดต้ ่า ไม่ผ่าน 

0.522 

2 0.452 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
3 0.418 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
4 0.536 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.347 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
6 0.349 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
7 0.503 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
8 0.529 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

4. การรูเ้ท่าทนัส่ือ
ดิจิทลั 
(Digital Literacy) 

1 0.478 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.534 

2 0.431 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
3 0.314 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
4 0.527 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.500 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
6 0.380 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
7 0.514 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
8 0.388 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ
เชื่อมั่น 

() 
5. การใชส่ื้อดิจิทลั
อย่างมีมารยาท 
(Digital Etiquette) 

1 0.306 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

0.466 

2 0.395 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
3 0.627 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 
4 0.466 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.381 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
6 0.334 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
7 0.364 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
8 0.326 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

6. การใชส่ื้อดิจิทลั
อย่างถกูกฎหมาย  
(Digital Law) 

1 0.520 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.598 

2 0.351 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
3 0.188 จ าแนกไดต้ ่า ไม่ผ่าน 
4 0.532 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.545 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
6 0.316 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
7 0.533 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
8 0.462 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ
เชื่อมั่น 

() 
7. สิทธิและความ
รบัผิดชอบทางส่ือ
ดิจิทลั (Digital 
Rights and 
Responsibilities) 

1 0.170 จ าแนกไดต้ ่า ผ่าน 

0.596 

2 0.438 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
3 0.440 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
4 0.575 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.537 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
6 0.331 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
7 0.174 จ าแนกไดต้ ่า ผ่าน 
8 0.418 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

8. การใชส่ื้อดิจิทลั
ในรูปแบบท่ีดีต่อ
สขุภาพ 
(Digital Health and 
wellness) 

1 0.337 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

0.643 

2 0.027 จ าแนกไดต้ ่ามาก ไม่ผ่าน 
3 0.408 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
4 0.409 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.541 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
6 0.165 จ าแนกไดต้ ่า ผ่าน 
7 0.542 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
8 0.309 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก 
(r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ
เชื่อมั่น 

() 
9. ความปลอดภยั
จากส่ือดิจิทลั 
(Digital Security) 

1 0.092 จ าแนกไดต้ ่ามาก ไม่ผ่าน 

0.423 

2 0.396 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
3 0.349 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
4 0.388 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
5 0.217 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
6 0.334 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
7 0.498 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
8 0.272 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

 

ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.027 – 0.627 ค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัของแบบวดั () เท่ากบั  0.872 
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ตาราง 22 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชือ่มั่น () ของแบบวดัความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จากการทดลองใช ้(Try out) หลงัการ
คดัเลือก 
 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ

เชื่อมั่น () 

1. การเขา้ถึงส่ือ
ดิจิทลั 
(Digital Access) 

1 0.297 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

0.621 
2 0.393 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
3 0.439 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
4 0.344 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
5 0.530 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

2. การซือ้ขาย 
ผ่านส่ือดิจิทลั 
(Digital 
Commerce) 

1 0.555 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.578 
2 0.377 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
3 0.368 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
4 0.373 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
5 0.479 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

3. การส่ือสาร 
ผ่านส่ือดิจิทลั 
(Digital 
Communication) 

1 0.452 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.524 
2 0.418 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
3 0.536 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
4 0.503 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.514 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

 4. การรูเ้ท่าทนั 
ส่ือดิจิทลั 
(Digital Literacy) 

1 0.478 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.488 

2 0.431 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

3 0.527 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

4 0.500 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

5 0.514 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ

เชื่อมั่น () 

5. การใชส่ื้อดิจิทลั
อย่างมีมารยาท  
(Digital Etiquette) 

1 0.395 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

0.505 
2 0.627 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 
3 0.466 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
4 0.381 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
5 0.364 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

6. การใชส่ื้อดิจิทลั
อย่างถกูกฎหมาย 
(Digital Law) 

1 0.520 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.609 
2 0.532 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
3 0.545 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
4 0.533 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.462 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

7. สิทธิและความ
รบัผิดชอบทางส่ือ
ดิจิทลั (Digital 
Rights and 
Responsibilities) 

1 0.438 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.671 
2 0.440 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
3 0.575 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
4 0.537 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.418 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

8. การใชส่ื้อดิจิทลั
ในรูปแบบท่ีดีต่อ
สขุภาพ 
(Digital Health 
and wellness) 

1 0.337 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

0.603 

2 0.408 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
3 0.409 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
4 0.541 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.542 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ

เชื่อมั่น () 

9. ความปลอดภยั
จากส่ือดิจิทลั 
(Digital Security) 

1 0.396 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

0.428 

2 0.349 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
3 0.388 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
4 0.334 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
5 0.498 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

 

ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.297 – 0.627 ค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัของแบบวดั () เท่ากบั  0.870 
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ตาราง 23 ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (r) และค่าความเชือ่มั่น () ของแบบวดัความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั ส าหรบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จากการทดสอบครัง้ท่ี 2 
 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ

เชื่อมั่น () 

1. การเขา้ถึงส่ือ
ดิจิทลั 
(Digital Access) 

1 0.359 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

0.757 
2 0.508 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
3 0.387 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
4 0.488 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
5 0.475 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

2. การซือ้ขาย 
ผ่านส่ือดิจิทลั 
(Digital 
Commerce) 

6 0.329 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

0.645 
7 0.443 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
8 0.447 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
9 0.244 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
10 0.393 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

3. การส่ือสาร 
ผ่านส่ือดิจิทลั 
(Digital 
Communication) 

11 0.378 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

0.668 
12 0.447 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
13 0.516 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
14 0.450 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
15 0.455 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

 4. การรูเ้ท่าทนั 
ส่ือดิจิทลั 
(Digital Literacy) 

16 0.600 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 

0.721 

17 0.574 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

18 0.621 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 

19 0.620 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 

20 0.609 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ

เชื่อมั่น () 

5. การใชส่ื้อดิจิทลั
อย่างมีมารยาท  
(Digital Etiquette) 

21 0.423 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.715 
22 0.660 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 
23 0.685 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 
24 0.658 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 
25 0.500 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

6. การใชส่ื้อดิจิทลั
อย่างถกูกฎหมาย 
(Digital Law) 

26 0.430 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.644 
27 0.310 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
28 0.478 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 
29 0.695 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 
30 0.520 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

7. สิทธิและความ
รบัผิดชอบทางส่ือ
ดิจิทลั (Digital 
Rights and 
Responsibilities) 

31 0.702 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 

0.801 
32 0.701 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 
33 0.743 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 
34 0.661 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 
35 0.401 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

8. การใชส่ื้อดิจิทลั
ในรูปแบบท่ีดีต่อ
สขุภาพ 
(Digital Health 
and wellness) 

36 0.466 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.685 

37 0.334 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

38 0.363 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 

39 0.519 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

40 0.346 จ าแนกไดพ้อใช ้ ผ่าน 
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ตาราง 23 (ต่อ) 
 

องคป์ระกอบ ข้อ 
ค่าอ านาจ
จ าแนก (r) 

แปลผล 
ผลการ 
ประเมิน 

ค่าความ

เชื่อมั่น () 

9. ความปลอดภยั
จากส่ือดิจิทลั 
(Digital Security) 

41 0.457 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

0.661 

42 0.408 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

43 0.685 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 

44 0.483 จ าแนกไดดี้มาก ผ่าน 

45 0.590 จ าแนกไดดี้ ผ่าน 

 

ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.310 – 0.743 ค่าความเชื่อมั่นทัง้ฉบบัของแบบวดั () เท่ากบั  0.896 
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แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

คำช้ีแจง  
1. แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับนี้ 

สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการทำปริญญานิพนธ์ ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลไว้เป็น
ความลับและจะนำเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม จึงขอความกรุณาเลือกตอบตามความเป็นจริง 
เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) 
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป 

2. แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย              
แบ่งออกเป็น 2 ตอน  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ตอนที่ 2 แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา   

ตอนปลาย 
 
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม    

ในครั้งนี้ 
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แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
2. ระดับช้ัน   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4     
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5      
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
3. โรงเรียน........................................................................................... 
 
ตอนท่ี 2 แบบวัดความเป็นพลเมืองดิจิทัล สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 แบบวัดฉบับนี้มีข้อคำถามท้ังส้ิน 45 ข้อ โดยรูปแบบเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับพฤติกรรมท่ีตรงตามพฤติกรรมของนักเรียน โดยใช้
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

 ระดับพฤติกรรม  5 หมายความว่า  นักเรียนมีระดับพฤติกรรมในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายความว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมในระดับมาก  
   3 หมายความว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมในระดับปานกลาง 
   2 หมายความว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมในระดับน้อย  
   1 หมายความว่า นักเรียนมีระดับพฤติกรรมในระดับน้อยท่ีสุด 
 
 

ข้อ ข้อคำถาม 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

1. 
คุณสามารถใช้อุปกรณ์ของตนเองในการเข้าถึงข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนได้ 

     

2. 
คุณสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการ
ทำงานต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีบ้าน
ของตนเองได้ 

     



  136 

ข้อ ข้อคำถาม 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

3. 
คุณสามารถเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น 
Zoom  Google meet เป็นต้น ผ่านเครื่องมือส่ือสารได้ทุก
ท่ีทุกเวลา 

     

4. 
คุณสามารถเข้าดูส่ือข้อความ รูปภาพ ตลอดจนส่ือดิจิทัล 
อื่น ๆ ผ่านโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ได้ท้ังในและนอก
โรงเรียน 

     

5. 
คุณไม่สามารถอธิบายถึงเหตุผลเกี่ยวกับความจำเป็นในการ
ใช้เครื่องมือส่ือสารเพื่อเข้าถึงส่ือดิจิทัลให้ผู้ปกครองเข้าใจได้  

     

6.  
คุณสามารถซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บร้านค้า
ออนไลน์ เช่น Shopee Lazada เป็นต้น ได้ โดยทราบการ
ป้องกันข้อมูลส่วนตัวของตนเองจากมิจฉาชีพ 

     

7.  
คุณส่ังซื้อของออนไลน์ไว ้แต่จงใจไม่ชำระเงินผ่าน Internet 
banking ตามเวลาท่ีได้แจ้งผู้ขายไว้  

     

8.  
คุณเลือกเว็บไซต์ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ท่ีสามารถ
ชำระเงินได้อย่างปลอดภัย เช่น ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ
ชำระผ่านการโอนจากธนาคาร เป็นต้น 

     

9.  
คุณสามารถประมูลสินค้าออนไลน์ได้ โดยราคาท่ีประมูลได้มี
ความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าท่ีได้รับ 

     

10. 
คุณเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ เลือกจากร้านท่ีมี
ราคาถูกท่ีสุด โดยไม่มีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
ร้านค้า  

     

11.  
คุณบอกคำตอบของข้อสอบให้กับเพื่อน โดยใช้การส่ง
ข้อความผ่าน Instant messaging เช่น LINE หรือ 
Facebook messenger เป็นต้น 

     

12.  
คุณสามารถส่งการบ้านและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
เรียนกับคุณครูผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เช่น LINE Google 
classroom หรือ E-mail เป็นต้น 

     

13. 
คุณใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ 
การส่ือสารออนไลน์ได้ 
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14. 
คุณติดต่อทางไกลผ่านวิดีโอคอลส่วนบุคคล ผ่านโปรแกรม
ต่าง ๆ เช่น Skype Line Facebook เป็นต้น ได้ 

     

15.  
คุณใช้ข้อความท่ีสุภาพ เคารพ และให้เกียรติผู้อื่นในการ
ส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์ 

     

16. 
คุณสามารถใช้ส่ือออนไลน์เพื่อค้นคว้าเนื้อหาท่ีน่าสนใจและ
เป็นประโยชน์ และดาวน์โหลดส่ือท่ีได้รับอนุญาตในการ
ดาวน์โหลดเก็บในอุปกรณ์ของตนเองได้ 

     

17. 
คุณปฏิบัติตนตามบุคคลในส่ือออนไลน์ เช่น การใช้คำพูด 
หรือการแต่งตัว เป็นต้น โดยไม่พิจารณาความเหมาะสมหรือ
ถูกต้อง  

     

18. 
คุณใช้เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียหรือการค้นหาผ่าน Google 
มาทำเป็นรายงานส่งครู โดยคิดว่าเนื้อหาเช่ือถือได้  
โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา  

     

19. 
คุณไตร่ตรองข้อมูลท่ีได้รับจากส่ือออนไลน์ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ก่อนท่ีจะส่งต่อให้กับผู้อื่น            

     

20. 
คุณสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของเว็บไซต์ หรือ อีเมล 
ก่อนกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อป้องกันอีเมลหรือเว็บไซต์
ปลอมท่ีต้องการบันทึกข้อมูลส่วนตัว 

     

21. 
คุณใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ในการโพสต์
หรือแสดงความคิดเห็นผ่านโลกออนไลน์ 

     

22. 
คุณโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นล้อเลียนหรือว่ากล่าวเพื่อน
หรือบุคคลอื่นในโลกออนไลน์ 

     

23. 
คุณแชร์วิดีโอไลฟ์สดเพื่อรับของรางวัลลงในกลุ่มของ 
Facebook โดยไม่สนใจว่ากลุ่มนั้นมีกฎห้ามแชร์ 
วิดีโอไลฟ์สด 

     

24. 
คุณใช้ส่ือออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในช่วงท่ีกำลังดู
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์   

     

25. 
คุณแบ่งปันความรู้และข้อมูลข่าวสารท่ีมีประโยชน์ หากมีส่ิง
ท่ีดีสามารถนำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆ ในสังคมออนไลน์ได้ 
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26. 
คุณตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ว่าไม่มีข้อมูลท่ีผิดกฎหมาย ก่อน
การโพสต์หรือแบ่งปันในส่ือสังคมออนไลน์ 

     

27. 
คุณซื้อหรือใช้ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เช่น 
Microsoft office โปรแกรม Antivirus เป็นต้น ท่ีถูกต้อง
ตามลิขสิทธิ์ 

     

28. 
คุณนำข้อมูลหรือผลงานของผู้อื่นจากอินเทอร์เน็ตมา
ท้ังหมด แล้วนำมาทำเป็นรายงานเพื่อส่งครู  

     

29. 
คุณโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทท่ีมีข้อความเสียดสีหรือ
กล่าวหาผู้อื่น ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

     

30. 
คุณซื้อแอปพลิเคชันผ่าน Google play หรือ Apple store 
ท่ีถูกต้องตามลิขสิทธิ์ 

     

31. 
เมื่อคุณได้รับข้อมูลใด ๆ มาแล้ว จะรับแชร์ต่อทันที เพราะ
เพื่อจะได้คิดว่าเราไม่ตกข่าว 

     

32. 
เมื่อเพื่อนของคุณเข้าสู่ระบบ Facebook ท้ิงไว้ ใน
คอมพิวเตอร์ไว้ คุณจะช่วยกดออกจากระบบจาก 
Facebook ให้เพื่อน 

     

33. 
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นในส่ือสังคมออนไลน์ได้ 
อย่างอิสระ โดยไม่คำนึงถึงผลท่ีตามมาต่อผู้อื่น 

     

34. 
คุณแชร์ข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนแบบสาธารณะ ในหน้า 
Facebook ของตนเอง 

     

35. 
เมื่อคุณพบข่าวปลอม หรือภาพถ่ายท่ีไม่เหมาะสม  
คุณกดสแปมหรือรายงานต่อผู้ดูแลระบบบน Facebook 
หรือส่ือสังคมออนไลน์อื่น ๆ 

     

36. 
คุณเล่นเกมผ่านจอโทรศัพท์มือถือหรือจอคอมพิวเตอร์ใน
เวลากลางคืนโดยไม่เปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ 

     

37. 
คุณเล่นอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาก่อนเข้านอน ทำให้คุณนอน
หลับได้ยากและมีภาวะนอนดึก 

     

38. 
คุณสามารถนั่งเล่นส่ือออนไลน์ได้เป็นเวลานาน แม้จะเกิด
อาการปวดหลังหรือปวดตาก็ตาม 
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39. 
คุณเสพข้อมูลข่าวสารหรือรับรู้เรื่องราวของคนอื่นในส่ือ
สังคมออนไลน์ทำให้มีความมั่นใจในตนเองน้อยลง และรู้สึก
ว่าชีวิตของตนเองด้อยกว่าผู้อื่น 

     

40. 
เมื่อใช้งานส่ือออนไลน์สักพัก คุณจะหลับตาหรือมองออกไป
ไกล ๆ เพื่อไม่ให้สายตาเหนื่อยล้าเกินไป 

     

41. 
คุณสามารถป้องกันซอฟต์แวร์หรือข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 
จากไวรัสท่ีมาจากส่ือออนไลน์ โดยคุณติดต้ังโปรแกรมและ
อัพเดตให้เป็นเวอร์ช่ันใหม่อย่างสม่ำเสมอ 

     

42. 
ขณะออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต คุณกดเปิดโฆษณาท่ีแจ้ง
ขึ้นมาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ทันที 

     

43. 
คุณแชร์ข้อมูลการท่องเท่ียวของครอบครัว โดยระบุบุคคลท่ี
ไป สถานท่ีรวมทั้งช่วงเวลาท่ีไม่อยู่บ้าน  

     

44. 
คุณต้ังล็อกหน้าจอบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
ต่าง ๆ ด้วยรหัสผ่าน พินโค้ด ลายนิ้วมือ ฯลฯ 

     

45. 
คุณเขียนข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญมาก เช่น เลขประจำตัว
ประชาชน เป็นต้น ในส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
Twitter Instagram เป็นต้น 
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