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ช่ือเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรอง เพื่อ
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งานวิจัยและพัฒนาครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล  พัฒนา

หลกัสตูร หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร การด าเนินการวจิยัระยะ 1 ศกึษาองค์ประกอบสมรรถนะพลเมือง
ยุคดิจิทลัโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เช่ียวชาญ  จ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนือ้หา 
จากนัน้ให้ครูมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จ านวน 750 คน ประเมินความเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะ 2 การออกแบบและยกร่างหลักสูตรเป็นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฉบับ
ร่าง  ระยะ 3  การทดลองน าร่องหลกัสูตรฉบบัร่างกบักลุ่มตวัอย่างนกัเรียนมัธยมศกึษาปีท่ี  5 เพ่ือปรับปรุงหลงัสูตรก่อน
น าไปใช้จริง  และ ระยะ 4 การใช้และศกึษาประสิทธิผลของหลกัสูตร ศกึษากบักลุ่มเป้าหมาย นกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 
จ านวน 24 คน เป็นเวลา 30 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยใช้ผู้ เช่ียวชาญ  และการค านวน
ค่า  E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 วิเคราะห์ข้อมลูประสิทธิผลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวัแปรพหนุาม
แบบวัดซ า้การประเมินด้วยแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์  และ แบบประเมินความพึงพอใจของ
หลกัสูตร ผลการวิจยั พบว่า (1) สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทยแบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ดิจิทลั 5 องค์ประกอบ ด้านกระบวนการดิจิทลั 3 องค์ประกอบ และด้านคณุลกัษณะ
ดิจิทลั 2 องค์ประกอบ ผลการประเมินระดบัความเหมาะสมทัง้ 3 ด้าน อยู่ในระดบัมาก (2) หลกัสูตรท่ีผู้ วิจยัพฒันาเน้น
การน าประเดน็ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมและปรากฏข้อมลูในสงัคมดจิิทลัมาเป็นหวัข้อให้นกัเรียนอภิปรายไตร่ตรองใน
ชัน้เรียนเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล  (3) ประสิทธิภาพของหลักสูตรผู้ เช่ียวชาญประเมินหลักสูตรอยู่ใน
ระดบัดีมาก ส่วนผลท่ีเกิดจากการทดสอบย่อยระหว่างการอภิปรายไตร่ตรองในห้องเรียนกับการทดสอบหลังเรียนได้ผล
เท่ากบั 79.07/81.70 และ (4) ประสิทธิผลหลังการใช้หลกัสูตรระดบัสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัของนกัเรียนสูงกว่าก่อน
การใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั  .05 นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีสะท้อนถึงการมี
สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั และมีความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูรระดบัมากท่ีสดุ 
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This research aims to study the components of digital citizen competency, developing a 

curriculum; and examining the efficiency and the effectiveness of the developed curriculum. In the first 
phase of the study, an in-depth interview was conducted with five experts to investigate digital citizen 
competency. The content analysis was employed to analyze the data. There were seven hundred and fifty 
high school teachers from Bangkok who were invited to evaluate the suitability of the competency. Mean and 
standard deviation were used to analyze the data.  A curriculum was designed, drafted and developed in the 
second phase. In the third phase, the drafted curriculum was piloted on eleventh grade samples before 
actual implementation. Finally, in the fourth phase, the improved curriculum was implemented with twenty-
four eleventh grade students for thirty hours to examine its efficiency and effectiveness. The efficiency of the 
curriculum was analyzed using E1/E2 based on the 80/80 efficiency criterion; and the effectiveness of the 
curriculum was analyzed using one-way repeated measures MANOVA. The results of the study were as 
follows: (1) digital citizen competency suited Thai upper secondary school students in three areas: five 
elements of digital knowledge, three elements of process and two elements of characteristics. All three areas 
were evaluated as good in terms of their suitability; (2) developed curriculum emphasizes on bringing up real 
digital social issues into in-class deliberation to enhance the digital citizen competency of students; (3) the 
curriculum efficiency was rated very good by the experts. Moreover, the quiz score during the in-class 
deliberation and the post-test score at the end of the course was 79.07/81.70; and (4) the curriculum proved 
to be significantly effective (p= .05) in terms of its ability to increase the digital citizen competency of 
students. The students reflected that the possession of online social media, digital competency and the 
highest degree of satisfaction on the curriculum. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การออกแบบและพัฒนาปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงด้วยดี  ผู้ วิจัยได้รับความกรุณาจาก         
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ อาจารย์ ดร.ดวงใจ สีเขียว และผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.          
วิไลลักษณ์  ลังกา คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ท่ีได้กรุณาในการชีแ้นะให้ค าปรึกษาตลอด
กระบวนการ รวมทัง้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร เอราวรรณ ประธานกรรมการสอบ และอาจารย์ ดร.      
รุ่งทิวา แย้มรุ่ง ท่ีเป็นทัง้กรรมการสอบและหัวหน้างานในชีวิตจริง ท่ีตรวจแก้ไขและเสนอแนะแนวทางให้
ปริญญานิพนธ์สมบรูณ์ย่ิงขึน้ ผู้ วิจยัจงึขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุผู้ทรงคุณวฒิุ  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลยั อิศรางกูร ณ อยุธยา 
และศาสตราจารย์ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล ท่ีได้กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยัและเป็นต้นแบบฐานะของ
อาจารย์ด้านการสอนสังคมศึกษาท่ีควรค่าแก่การคารวะ  ผู้ เช่ียวชาญท่านอื่น ๆ ท่ีเป็นทัง้ผู้ เช่ียวชาญและ        
พ่ีน้องท่ีคอยให้ก าลงัใจผู้ วิจยัตลอดระยะเวลาในการท าวิจัย  ทัง้รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพ จนัทราสกุล 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัฑณา เมฆโสภาวรรณกุล อาจารย์ ดร.รังรอง สมมิตร อาจารย์ ดร.กัมปนาท 
บริบรูณ์ อาจารย์ ดร.นนัทิณา นิลายน และอาจารย์ ดร.นฤมล พระใหญ่ รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญท่านอื่น ๆ ท่ีช่วย
ให้ปริญญานิพนธ์ฉบบันีป้ระสบความส าเร็จ 

นอกจากนีต้้องขอขอบคุณเพ่ือน ๆ วกจ. ป.เอก รุ่นท่ี 2 คณุแจน คุณพิมพ์ คณุเอ้ คุณวิ คุณแอ้ว 
และเพ่ือนทุกคนท่ีร่วมทุกข์ ร่วมสุข มิตรภาพเหล่านัน้จะผูกพันเราไว้ตลอดไป พ่ีน้องในครอบครัวภาควิชา
หลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์ และ เพ่ือน มศว ทุกคน ท่ีคอยให้ก าลงัใจโดยเฉพาะอาจารย์ ดร.
วัน เพ็ญ  ประทุมทอง  อาจารย์  ดร .ธรรมโชติ  เอี่ ยมทัศนะ  อาจารย์  ดร .ภารดี  ก าภู  ณ  อยุธยา                           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสนา จุลรัตน์  และอาจารย์กณิการ์ พงศ์พันธุ์สถาพร เพ่ือนรักคือ อาจารย์ ดร.            
อชิระ อตุมาน คณะสงัคมศาสตร์ พ่ีท่ีเคารพรัก อาจารย์ธนากร ทองประยูร และอาจารย์แจ่มจ ารัส ดีพร้อม 
วิทยาลยันานาชาติฯ และผู้ประสานงานจากโรงเรียนวดัอินทาราม  คุณครูอรวรรณ จุลม่วง และนักเรียน 
ม.5/2 ทกุคน รวมทัง้ลกูศิษย์ท่ีน่ารัก คณุจ๋าย คณุฟิล์ม คณุนพ และ คณุเอฟ 

ท้ายท่ีสุดนีผู้้ วิจัยขอร าลึกถึงพระคุณของมารดา พ่ีชาย ครอบครัวจิรกิตตยากรทุกคน และบิดา              
ผู้ลว่งลบัท่ีเป็นผู้มีพระคณุในฐานะผู้ให้ก าเนิดและเลีย้งดใูห้ผู้ วิจยัได้พฒันาทัง้กายและใจอย่างเตม็ศกัยภาพ
ของตนเอง ปริญญานิพนธ์ฉบบันีข้ออทิุศให้กบัความเสียสละของพวกท่าน 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลงั 
ในยุคปัจจุบนัและในอนาคตโลกจะเปล่ียนแปลง เติบโต และเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็วใน

ทุกมิติ และเป็นไปในทิศทางท่ีหลายคนอาจคาดไม่ถึงซึ่งเกิดจากหลายเหตุผล โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ส่งผลกระทบทัง้วิถีชีวิต เศรษฐกิจ สงัคม 
การเมือง วัฒนธรรม และท่ีส าคัญ คือส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาใน ประเด็นเร่ือง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้บุคคลและนักเรียนสามารถเข้าถึงเนือ้หาและข้อมูลได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว การเรียนรู้เนือ้หาจากครูมีความจ าเป็นน้อยลง แตส่ิ่งท่ีนกัเรียนต้องการมากขึน้ คือ 
การพฒันา “ทกัษะกระบวนการ” ท่ีจะต้องใช้ในการจดักระท ากับข้อมูลมหาศาลให้มีความหมาย 
และไปใช้ประโยชน์แก่ชีวิตของตนเองได้ เม่ือเทคโนโลยีก้าวหน้า การเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กัน
และการเช่ือมโยงผ่านโลกออนไลน์จึงเกิดขึน้มากมายมหาศาล หลากหลายช่องทาง คณุลกัษณะ
ใหม่ท่ีจ าเป็นต้องพัฒนานกัเรียน คือ การมีข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ น้มาก สิ่ง
ส าคญัจ าเป็นอีกประการหนึ่งท่ีบุคคลและนักเรียนต้องมีคือเร่ืองของการรู้เท่าทนัส่ือ สารสนเทศ 
และดิจิทัล ในยุคท่ีมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และรวดเร็วผ่านส่ือต่าง ๆ จึงมักมีแนวคิด
หลากหลาย และแนวคิดเป็นประเด็นถกเถียง (controversial issue) ไม่อาจลงข้อสรุปได้  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562, 2) นอกจากนัน้เคร่ืองมือส าคัญท่ีมีผลกระทบกับ
สภาพสงัคม และท าให้สภาพสงัคมในปัจจุบนันัน้เปล่ียนแปลงไป คือ ส่ือดิจิทลัและอินเตอร์เน็ตท่ี
เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนส าคัญในการด ารงชีวิต พลเมืองปัจจุบันในสังคมมีการใช้เทคโนโลยี
ส่ือสารกันแทนการใช้จดหมาย โดยใช้คอมพิวเตอร์แทนกันอย่างแพ ร่หลาย แม้กระทั่ ง
โทรศพัท์มือถือเปล่ียนแปลงเป็นโทรศพัท์แบบ smart phone ท าให้การเช่ือมตอ่กนัในโลกมีมากขึน้ 
(Oxley, 2010, 5)  

การติดต่อส่ือสารอย่างรวดเร็วในลักษณะนีเ้องเป็นสิ่งส าคัญท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงระบบของสงัคมท่ีกลายเป็นสงัคมท่ีเปิดกว้างและก้าวหน้าทางความคิด โดยเกิดขึน้
จากการประยุกต์และการบรูณาการข้อมูลข่าวสารและการติดต่อส่ือสารกันโดยใช้เคร่ืองมืออิเล็ก
ทรอนิสก์และเทคโนโลยีเป็นส่ือกลาง ทัง้การส่ือสารภายในบ้าน ท่ีท างาน สถานศกึษาและสงัคมใน
วงกว้างด้วยส่ือสังคมออนไลน์ (social media) สังคมในลักษณะนีเ้รียกว่า สังคมดิจิทัล (digital 
society)(Information Technology Authority Sultanate of Oman, 2016, online)  
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สมาชิกของสังคมยุคดิจิทัลท่ีมีบทบาทส าคัญในสังคมเสมือนแห่งนี  ้คือ นักเรียน
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือ กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-24 ปี ซึ่งนักการศึกษา
อย่าง เพอร์สกี (Prensky, 2001, as cited in Ribble, 2011, 1) ให้ค าจ ากัดความนักเรียนและ
วยัรุ่นในปัจจบุนัวา่เป็น “ชนพืน้เมืองชาวดจิิทลั (digital natives)” กล่าวคือ เป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเกิดมา
ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นผลท าให้มีความสามารถเข้าใจเทคโนโลยีได้โดยสัญชาตญาณ ส่วน
พลเมืองในวยัผู้ ใหญ่และวยัชราเรียกว่า “ผู้อพยพชาวดิจิทลั (digital immigrants)” หมายถึง เป็น
คนในรุ่นท่ีเพิ่งรู้จักกับเทคโนโลยี จึงต้องใช้ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี
สมัยใหม่เป็นกลุ่มท่ีจะต้องปรับตวัเพราะไม่สามารถใช้เคร่ืองมือเหล่านัน้ได้โดยอัตโนมตัิเหมือน
วยัรุ่นปัจจบุนั  

การติดต่อส่ือสารกันอย่างรวดเร็วของเหล่าชนพืน้เมืองชาวดิจิทลัโดยใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้โทรศพัท์มือถือแบบ smart phone ท าให้การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึน้ การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือและเคร่ืองมือดิจิทัลต่าง ๆ มี
ประโยชน์มากมาย ยกตวัอย่างเช่น ช่วยให้การติดต่อส่ือสารกับผู้คนมากมายทัว่โลกได้ด้วยความ
รวดเร็ว กว้างขวาง ในราคาประหยดั ผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้มากมายได้
จากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกอินเตอร์เน็ต และ ประโยชน์ด้านการพาณิชย์ซึ่งผู้ ใช้อินเตอร์
ค้าขายทัว่โลกได้โดยไมจ่ าเป็นต้องเปิดร้านในตา่งประเทศ เป็นต้น  

กระนัน้เองการใช้อินเตอร์เน็ตยงัในโลกยุคดิจิทัลอาจจะน ามาซึ่งภัยอันตรายได้เช่นกัน
หากผู้ ใช้ไม่ระมดัระวงั และไม่มีความรู้ กระบวนการ และคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม ยกตวัอย่างเช่น 
ภัยจากการติดต่อกับคนแปลกหน้าจากการติดต่อส่ือสารกันในส่ือสังคมออนไลน์ และการใช้
โปรแกรมสนทนาออนไลน์อาจจะมีผู้ ไม่ประสงค์ดีแสร้งท าตวัเป็นมิตร จากนัน้ขอนดัพบหรือไปดกั
รอท่ีบ้านหรือโรงเรียนแล้ว ขม่ขู ่คกุคาม ท าลาย หรือ ข้อมลูบางชนิดบนอินเตอร์เน็ตนัน้เป็นข้อมลูท่ี
ไมเ่หมาะสม ขดัตอ่กฎหมาย ขดัต่อหลกัศีลธรรม ได้แก่ ภาพลามกอนาจาร การตดัตอ่ภาพเพ่ือการ
กลัน้แกล้งกันท่ีเรียกว่า “การระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying)” การพนนัออนไลน์ บ่อนคาสิโน
ออนไลน์ หรือการหลอกขายสินค้าท่ีไม่มีคุณภาพ รับเงินแล้วแต่ไม่ส่งสินค้าไปให้ เป็นต้น ภัย
อนัตรายเหล่านีเ้กิดขึน้จริงในโลกสงัคมยคุดิจิทลั การพฒันานกัเรียนในฐานะชนพืน้เมืองชาวดจิิทลั 
ให้มีความรู้เกิดกระบวนการ และมีคุณลักษณะในสังคมดิจิทัลจึงมีความจ าเป็นเพ่ือให้รู้เท่าทัน
สงัคมดจิิทลัในปัจจบุนั (สถาบนัส่ือเดก็และเยาวชน, 2561, 9) 

การพฒันาทัง้ความรู้ เกิดกระบวนการ และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นเรียกรวมว่า “การพฒันา
สมรรถนะ” ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาความสามารถบุคคลในการใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการ 
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ความสามารถ เจตคติ และคณุลกัษณะต่าง ๆ ท่ีตนมีในการท างานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ จน
ประสบความส าเร็จ สมรรถนะแสดงออกทางพฤติกรรมการปฏิบตัิท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้ 
สมรรถนะจึงเป็นผลรวมของความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติ คณุลกัษณะ และความสามารถอ่ืน 
ๆ ท่ีช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลประสบความส าเร็จในการท างาน (สถาบนัส่ือเด็กและเยาวชน, 
2561, 6) การส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้กลายเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลันัน้จึงกลายเป็นประเด็น
ส าคญัท่ีนกัการศกึษาให้ความสนใจ การพฒันาพลเมืองในยคุดิจิทลัจงึจ าเป็นจะต้องเน้นทัง้ความรู้ 
กระบวนการ คุณลักษณะ หรือเรียกรวมกันว่า “สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล” โดย ริบเบอร์ 
(Ribble, 2007, as cited in Oxley, 2010, 5) ได้เสนอแนวทางของการจดัการเรียนรู้ไว้ว่า ควรเน้น
การจัดการเรียนรู้ โดยการก าหนดสถานการณ์ให้นักเรียนได้วิเคราะห์ เน้นการเลือกรับข้อมูล
ออนไลน์ การใช้เคร่ืองมือออนไลน์ให้ถกูวิธี โดยการก าหนดเป็นประเดน็หรือสถานการณ์ให้นกัเรียน
ได้ร่วมกนัอภิปรายหาทางออกในสถานการณ์การร่วมกนั 

พลเมืองในโลกปัจจุบนักลายเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล ด้วยเหตุนีเ้องจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
สถานศึกษาควรจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสมรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลให้กับนักเรียน โดยให้
นกัเรียนตระหนกัถึงการรู้เท่าทนัประโยชน์และโทษของอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีในสงัคมดิจิทลั 
โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีความรู้เท่าทนัส่ือยุคดิจิทลั มีกระบวนการการเข้าถึงและการใช้
งานเคร่ืองมือดิจิทลั และเกิดคณุลกัษณะในการใช้เคร่ืองมือเหล่านีอ้ย่างมีมารยาทโดยไม่ละเมิด
สิทธิและความเป็นส่วนตวัของผู้ อ่ืนเพ่ือพฒันานกัเรียนในทกุระดบัในโลกสงัคมดิจิทลั การจดัการ
เรียนรู้ในรายวิชาตา่ง ๆ โดยเฉพาะการจดัการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้รายวิชาหน้าท่ีพลเมืองและ
รายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมก็หลีกเล่ียงไม่พ้นจาก
หลกัการนี ้เพราะรายวิชาในกลุ่มนีมี้เป้าหมายและเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันาคนและสงัคม
เป็นวิชาท่ีช่วยพัฒนาพลเมืองให้เป็นพลเมืองดีตามระบอบการเมืองการปกครองและบรรทดัฐาน
ของสงัคม (วลยั อิศรางกรู ณ อยธุยา, 2554, 124) 

การจดักิจกรรมการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมืองในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรมถือเป็นกลุ่มสาระท่ีเก่ียวข้องและมีจดุมุ่งหมายสร้างเสริความเป็นพลเมืองยคุดจิิทลัมาก
ท่ีสดุ ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้หน้าท่ีพลเมืองในมิติใหม่ท่ีสงัคมเปล่ียนแปลงไปเป็นสงัคมยคุดิจิทลั
จะต้องเน้นการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัมากขึน้โดยไม่ได้ละทิง้ความหมายเดิมของการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคือเน้นให้นักเรียนเข้าใจ เกิดกระบวนการและตระหนักถึงบทบาทความเป็น
พลเมืองของตนเอง นอกจากการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจหน้าท่ีพลเมืองในแบบเดิมแล้ว
จะต้องเพิ่มเติมการจดัการเรียนเพ่ือให้นกัเรียนรู้จกัเคารพสิทธิตนเองและผู้ อ่ืน ทัง้ในโลกของการ
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ด ารงชีวิตจริงและโลกออนไลน์ เสริมสร้างให้นกัเรียนมีความรู้ในเร่ืองเทคโนโลยี ส่ือออนไลน์ในโลก
ยุคดิจิทัลมีความสามารถในการวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการเลือกรับข้อมูล
ข่าวสารออนไลน์ และรู้จกัปกป้องตนเองจากเนือ้หา ข่าวสาร หรือโปรแกรมท่ีไม่เหมาะสมท่ีมาใน
โลกออนไลน์ (Alberta Government, 2013, online) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 

อย่างไรก็ตาม สภาพปัจจบุนัของการจดัการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามเนือ้หาในตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขัน้พืน้ฐาน ปีพุทธศักราช 2551 จากรายงานการศึกษาของ ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2556, 73-74) ระบุไว้ว่า ครูสังคมศึกษาจ านวนมากไม่ได้จัดท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง แม้ว่าจะมีการจดัท าหน่วยการเรียนรู้ตามหลกัสตูรสถานศกึษาโดยจดัท า
เป็นหลกัสูตรกลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของโรงเรียน นอกจากนัน้โรงเรียนยงั
ขาดส่ือเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ซึ่งใช้ประกอบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ แม้ว่านกัเรียนจะมีความ
กล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมลูจากรายงานวิจยัเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นว่าการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 ของ
ครูสงัคมศกึษาบางสว่นจ าเป็นจะต้องพฒันาเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมดจิิทลัในปัจจบุนั  

สภาพสังคมดิจิทัลท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปเพราะมีความเป็นโลกาภิวัตน์มากขึน้ ผู้ คน
ติดต่อส่ือสารกันได้อย่างรวดเร็ว การออกแบบหลกัสูตรท่ีใช้ได้จริงท่ีสอดคลอ้งกับสภาพสงัคมจึง
จ าเป็นจะต้องค านึงถึงพลวตัรและการเปล่ียนแปลงทางสงัคมร่วมด้วย ดงันัน้ ผู้ออกแบบหลกัสตูร
จึงจ าเป็นจะต้องใช้แหล่งข้อมูลเป็นฐานการวิเคราะห์สถานการณ์ของสังคมซึ่งถือเป็นพื น้ฐาน
ส าคญัของการออกแบบหลกัสตูร การออกแบบหลกัสตูรจะต้องมีเป้าหมายตรงตามความต้องการ
ของสงัคมและตอบสนองปัจจยัทางสงัคมในวงกว้าง กล่าวคือ การให้ความส าคญักบัการออกแบบ
หลกัสูตรท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชนท่ีเน้นวิชาการควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการ
การอยู่ร่วมกันในสังคม ผู้ ออกแบบหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องค านึงถึงสภาพสังคมในปัจจุบันและ
ออกแบบหลกัสตูรเพ่ือรองรับสภาพสงัคมในอนาคตทัง้สงัคมในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติ และระดบั
โลก (Ornstein & Hunkins, 2013, 152)  

การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองกับสภาพสังคมท าให้เกิดแนวคิดการออกแบบ
หลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศูนย์กลาง (society-centered curriculum) คือ การออกแบบโดยบูรณา
การเนือ้หารายวิชาทัว่ไปเข้ากับประเด็นและปัญหาสงัคม ถือเป็นแนวคิดการออกแบบหลกัสตูรท่ี
เน้นการมีส่วนร่วมและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและสังคม เน้นการ
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ตดัสินใจร่วมกัน  นอกจากนัน้  ยังถือเป็นหลักสูตรท่ีส่งเสริมแก่นแท้ของระบอบประชาธิปไตย
เพราะเป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในการวิเคราะห์และ
น าเสนอแนวทางเพ่ือแก้ปัญหาและเสนอ แนวทางแก้ไขปัญหา รวมทัง้วิเคราะห์ประเด็นส าคญัท่ี
เกิดขึน้จริงในสังคม เม่ือนักเรียนผ่านการเรียนตามกิจกรรมในหลักสูตรท่ีออกแบบโดยแนวคิด
หลกัสตูรท่ียดึสงัคมเป็นศนูย์กลางแล้วจะท าให้นกัเรียนเกิดกระบวนการ การตดัสินใจ การคดิอยา่ง
มีวิจารณญาณ น าไปสูก่ารพฒันาพลเมืองตอ่ไป (Ellis, 2004, 77) 

อนึ่ง หลักสูตรจะประสบความส าเร็จในการพัฒนานักเรียนไม่ได้เลยหากปราศจาก
กิจกรรมการเรียนการสอน (instruction) ในหลกัสตูร ซึ่งถือเป็นหวัใจส าคญัของหลกัสตูร กิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีจะท าให้หลกัสตูรประสบความส าเร็จและสอดคล้องกบั
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีตัง้เอาไว้ กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการการ
อภิปรายในห้องเรียน (discussion) โดยใช้ประเด็นท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมออนไลน์ก็ถือเป็นกิจกรรม
หนึ่งท่ีมีความส าคญัเพราะการอภิปรายกิจกรรมหลกัของการสอนเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง  
(civic education) และการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาสงัคมศึกษา  (Hess, 2010, 151) หลักสูตรท่ี
เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางเอือ้อ านวยให้ผู้วิจยัสามารถพฒันาวิธีการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมโดยยึด หลกัส าคญัคือ นกัเรียนได้
แลกเปล่ียนความคิดความเห็น และรู้จักเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันในชัน้เ รียนโดยใช้การ
อภิปรายเป็นกิจกรรมหลกั   

สภาพจริงของการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดัและ                       
สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ในหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ปีพุทธศกัราช 2551 จากรายงานการศึกษาของ ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2556, 90-92) ระบวุ่า ด้านการสอนของครูสงัคมศกึษาในส่วนท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสดุ คือ การจดัการ
เรียนรู้ให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ การน าเสนอองค์ความรู้ 
การสะท้อนคิดโดยการใช้ค าถามเพ่ือให้นกัเรียนคิดหาเหตผุลและค าตอบท่ีแสดงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลงัจบบทเรียนของนกัเรียน รวมทัง้การพดูอภิปรายในชัน้เรียน ครูสงัคมศกึษาจึง
จ าเป็นจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะเหล่านี ้
เพิ่มเตมิ  

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการอภิปรายและแลกเปล่ียนข้อมูลวิธีหนึ่งซึ่งถือเป็นวิธีการ
อภิปรายท่ีได้ผ่านการวิจัยและพัฒนามาจากศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์ คือ การอภิปรายไตร่ตรอง 
(deliberation) ซึ่งเป็นวิธีการท่ีได้แนวคิดมาจากทฤษฎีท่ีมีช่ือว่า “deliberative democracy” หรือ
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ช่ือภาษาไทยว่า “ประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรอง”  (สิริพรรณ นกสวน, 2558, 73) ซึ่งเน้นการน า
ระบบประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นประชาธิปไตยโดยประชาชน กล่าวคือ เป็น
ประชาธิปไตยในฐานะกระบวนการเพ่ือการปฏิบตัิโดยไม่มี  การแบ่งเฉพาะกลุ่มผลประโยชน์หรือ
จ ากดัเฉพาะกลุ่มคนท่ีมีอ านาจเท่านัน้แต่เน้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการใช้เหตผุลในการ
ตดัสินใจ เน้นการยอมรับและการเคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่างด้วยจิตใจท่ีเปิดกว้าง (ชญาน์ทัต  
ศภุชลาศยั, 2554, 18-21)  การอภิปรายไตร่ตรองจึงเป็นวิธีการส าคญัส าหรับเวทีภาคประชาชน
เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้แก่การสร้างนโยบายในการบริหารของรัฐและการแก้ปัญหาในชุมชน 
(ลดัดาวลัย์  ตนัตวิิทยาพิทกัษ์, 2554, 3; สิริพรรณ นกสวน, 2558, 73)  

จากทฤษฎีของการน าแนวคิดประชาธิปไตยไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจ าวันในฐานะ
เคร่ืองมือท่ีช่วยให้การแก้ปัญหาสงัคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของพลเมืองในสงัคม และยงัน า ไปสู่
การประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนของนกัการศึกษา โดย “ภาคีเครือข่าย
การอภิปรายไตร่ตรองแห่งอเม ริกา” ห รือ “Deliberating in a Democracy in the Americas 
(DDA)” ได้น าการประยกุต์แนวคดิการอภิปรายไตร่ตรองไปจดัท าเป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ซึ่ง
ออกแบบขึน้เพ่ือส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ประชาธิปไตยและฝึกกระบวนการทางพลเมือง
ส าหรับเยาวชน ผลการวิจยัโดยการวดัผลก่อนและหลงัเรียน พบว่า นกัเรียนมีความรู้ด้านพลเมือง 
(civic knowledge) เพิ่มขึน้ มีความสามารถในการระบุเหตุผลและก าหนดจุดยืนของตนเองเม่ือ    
ไม่เห็นด้วย เกิดการมีส่วนร่วมในเชิงรุก และมีการใช้วิจารญาณอย่างเป็นประชาธิปไตยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ข้อมูลจากการทดลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพท่ี พบว่า นักเรียน
ส่วนมากระบุตรงกันว่าหลังจากจบการอภิปรายไตร่ตรองแล้วมีความเข้าใจในประเด็นท่ีร่วมกัน
อภิปรายมากขึน้ นกัเรียนได้เพิ่มพูนความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีความมัน่ใจใน
การพูดอภิปราย นอกจากนัน้นักเรียนยังมีความเคารพในความคิดเห็นของผู้ อ่ืนท่ีมีเหตุผลท่ี
แตกตา่งจากเหตผุลของตนเองอีกด้วย (Avery, Levy, & Simmons, 2013, 111-112)  

การใช้กิจกรรมอภิปรายไตร่ตรองโดยน าปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในโลกสังคมยุคดิจิทัลมา
สร้างเป็นเนือ้หาของหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรท่ียึดสังคมเป็นศูนย์กลางเป็นสิ่งท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้จริง ตัวอย่างจากงานวิจัยของภาคีเครือขายการอภิปรายไตร่ตรองแห่งสหรัฐอเมริกา 
(Deliberating in a Democracy in the Americas, 2012, online) ได้สร้างบทเรียนโดยน าเร่ืองราว
การระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying) ท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมยคุดิจิทลั ซึ่งเนือ้หาเก่ียวข้องกบัการ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ ท่ีถูกรังแกโดยการตัดต่อภาพ ข้อความ และคลิปวีดิโอ แล้วน าไป
เผยแพร่ในส่ือสงัคมออนไลน์ ให้นกัเรียนได้ร่วมกนัอภิปรายไตร่ตรอง ผลจากการอภิปรายไตร่ตรอง
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โดยใช้เนือ้หาดงักล่าว ท าให้นักเรียนเรียนรู้ในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ อ่ืน ระมัดระวงัภัย
อนัตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ในสงัคมยคุดิจิทลั เช่ือมโยงไปถึงการเลือกรับข้อมูล และการพิจารณา
การกดแบ่งปันข้อมูล (share) ในส่ือสงัคมออนไลน์ได้อีกด้วย กิจกรรมดงักล่าวเป็นการน าเนือ้หา 
เหตุการณ์ และประเด็นท่ีเกิดขึน้จริงในสังคมมาให้นักเรียนได้ ร่วมกันอภิปราย ซึ่งสอดคล้องกับ
หลกัการของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง โดยกิจกรรมการเรียนรู้ คือ การอภิปรายไตร่ตรอง 
ถือเป็นตัวอย่างส าคัญท่ีสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนท่ีได้เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้นีมี้ความรู้ 
กระบวนการ และคณุลกัษณะท่ีส าคญัในสงัคมดจิิทลัเพิ่มขึน้ 

กล่าวได้ว่า การพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรอง                   
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ถือเป็นความท้า
ทายส าหรับนกัการศึกษาโดยเฉพาะนกัการศึกษาด้านการสอนสงัคมศกึษาท่ีจะน าแนวคิดในการ
ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรท่ีตอบสนองสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในโลกปัจจุบนั ผู้ วิจยัจึงมีความ
สนใจในการพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือสร้างหลกัสูตรซึ่งจะเป็น
แนวทางท่ีเป็นประโยชน์แก่การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรมตอ่ไป 

ค าถามงานวิจยั 
การพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย มีค าถามในการวิจยั
ดงัตอ่ไปนี ้

1) สมรรถนะของพลเมืองยุคดิจิทลัท่ีเหมาะสมกับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลายประกอบด้วยอะไรบ้าง  

2) การพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายควรมีลกัษณะและมี
องค์ประกอบอยา่งไรบ้าง  

3) หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพ
อยา่งไรและมากน้อยเพียงใด  
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4) หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิผล
อยา่งไรและมากน้อยเพียงใด 

ความมุ่งหมายของการวิจยั  
1.  เพ่ือศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน

ปลาย 
2.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย

ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 
4. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย

ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ความส าคญัของการวิจยั  
การพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายมีประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะได้รับจากการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้               

1. ความส าคัญในแง่ของการได้มาซึ่งนวัตกรรมทางการศึกษา คือ การพัฒนา
หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมือง
ยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย มีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ได้ข้อค้นพบเก่ียวกับข้อมูลสมรรถนะพลเมืองในยุคดิจิทัลท่ีสามารถน ามา
เป็นข้อมลูในการพฒันานกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีสอดคล้องกบัสภาพสงัคมและบริบทของ
สงัคมไทย   

1.2 การพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรอง                        
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีพฒันาขึน้ใน
การวิจยัครัง้นี ้สามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับครู ศึกษานิเทศก์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันาครูสงัคมศึกษาไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูรเพิ่มเติมในรายวิชาสงัคมศกึษา รายวิชาหน้าท่ี
พลเมืองและรายวิชาอ่ืน ๆ ในเนือ้หาท่ีต้องใช้การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเน้นการมีส่วนร่วม 
ระดมความคดิของนกัเรียน 
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2. ความส าคัญในแง่ทฤษฎี เป็นการน าแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรและ
แนวคิด ด้านรัฐศาสตร์มาบรูณาการกนัเพ่ือการพฒันาหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับ
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ได้หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรอง เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายซึ่งมีหวัใจหลกัอยู่ท่ี
การใช้เหตผุลในการอภิปราย แลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่ถือว่าเป็นกระบวนการหลกัของการศกึษา
เพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง (civic education) ในสงัคมยคุดจิิทลั 

2.2 การจดัเรียงเนือ้หาในการพฒันาหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับ                      
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายเป็นการจดัเรียงเนือ้หาโดยบูรณาการเนือ้หารายวิชาสงัคมศึกษาและหน้าท่ีพลเมืองระดับ
มธัยมศกึษา  

ขอบเขตของการวิจยั  
การพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นส้งคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย มีขอบเขตการวิจยัตาม
ระยะการวิจยั ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 
เป็ นการใช้ วิ ธีผสานวิ ธี โดยใช้การออกแบบการพัฒ นาทฤษ ฎี  ( theory-

development design) โดยการเก็บข้อมูลวิจัยทัง้ข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือ
ศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั ซึ่งเป็นข้อมลูพืน้ฐานใช้ในการพฒันาหลกัสตูร
ท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
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 1. กลุ่มเป้าหมาย ประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1.1 ผู้ ให้ข้อมลูด้านองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทัล ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 

คน เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านทฤษฎีและแนวคิดพลเมืองยุคดิจิทัล 4 คน และ ผู้ เช่ียวชาญด้าน
กระบวนการดจิิทลั 1 คน โดยผู้วิจยัใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกดงันี ้

(1) ผู้ เช่ียวชาญด้านทฤษฎีและแนวคิดพลเมืองยุคดิจิทัล ได้แก่ อาจารย์หรือ
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาท่ีมีผลงานวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับ          
การพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัล จ านวน 2 คน อาจารย์หรือนักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา          
ท่ีมีผลงานวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัล จ านวน 1 คน อาจารย์ผู้ สอนใน
หลกัสูตรการสอนสงัคมศกึษาหรือสงัคมศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาพลเมือยคุดิจิทลั จ านวน     
1 คน รวม 4 คน  

(2) ผู้ เช่ียวชาญด้านกระบวนการดิจิทลั ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านกระบวนการและ
การปฏิบตัิเป็นตวัแทนผู้ประกอบการหรือหวัหน้าพนักงานในองค์กรธุรกิจท่ีมีสินค้าหรือบริการท่ี
เก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่งนกัเรียนในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจ าเป็นจะต้องเข้าท างาน
ในภาคธุรกิจและ ภาคบริการเหลา่นีต้อ่ไปในอนาคต จ านวน 1 คน 

1.2 กลุ่มตวัอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะ
พลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย ได้แก่  

(1) ประชากรในการวิจยั คือ ครูนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ กรุงเทพมหานคร เขต 2 
กระทรวงศกึษาธิการ ปีการศกึษา 2559 รวม 118 โรงเรียน จ านวน 10,724 คน 

(2) กลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามการประเมินความเหมาะสมของ
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย ใช้วิธีการในการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยตารางส าเร็จรูป ดงันี ้

(2.1) ส ารวจรายช่ือโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในกรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียน 67 โรงเรียน 
และมีครูมธัยมศกึษา จ านวน 5,057 คน และ กรุงเทพมหานคร เขต 2 มีโรงเรียน 52 โรงเรียน และ
มีครูมธัยมศกึษาจ านวน 5,667 คน  

(2.2) ผู้ วิจยัหาขนาดกลุ่มตวัอย่างข้อมูลโดยใช้ตารางส าเร็จรูปในการก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เคซี และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970 อ้างถึงใน วรรณี  แกมเกต ุ
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(2551, 287) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน ±5% ได้กลุ่มตวัอย่าง ครูมธัยมศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร เขต 1 และ เขต 2 อยา่งละ 375 คน รวม 750 คน  

2. ตวัแปรท่ีศกึษา คือ สมรรถพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  
3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมลู  

3.1 ข้อมูลเชิงคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ เก็บข้อมูลตัง้แต่ 10 มกราคม 2561 ถึง 10 
มิถนุายน 2561 เป็นระยะเวลา 6 เดือน  

3.2 ข้อมูเชิงปริมาณจากกลุ่มตวัอย่าง เก็บข้อมูลตัง้แต่ 10 มิถุนายน 2561 ถึง 8 
กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นเวลา 9 เดือน  

ระยะท่ี 2 การออกแบบและยกร่างหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับ  การ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้ หลกัสตูรและการสอน การ
สอนสงัคมศกึษา จิตวิทยาการศกึษาท่ีมีต าแหนง่วิชาการ หรือมีประสบการณ์ในการสอนไมต่ ่ากว่า 
5 ปี ขึน้ไป จ านวน 10 คน  

2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของแบบวัดสมรรถนะ
พลเมืองยคุดจิิทลั 

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เก็บข้อมลูตัง้แต ่8 กมุภาพนัธ์ 2562 ถึง 28 ตลุาคม 
2562 เป็นระยะเวลา 9 เดือน  

ระยะท่ี 3 การทดลองน าร่องหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
2. ตัวแปรท่ีศึกษา คือ คุณภาพของหลักสูตร คุณภาพของแบบวัดสมรรถนะ

พลเมืองยคุดจิิทลั  
3. ระยะเวลาในการเก็บ ข้อมูล  เก็บ ข้อมูลตัง้แต่  28 ตุลาคม 2562 ถึ ง  24 

พฤศจิกายน 2562 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
4. เนือ้หาในการท าวิจยั เป็นเนือ้หาจากหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบั

การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายจ านวน 1 บทเรียน คือ การเปิดการพนนัเสรีออนไลน์  
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ระยะท่ี 4 การใช้และศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับ
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายท่ีไม่ใช่กลุ่มท่ีทดลองน า
ร่องหลกัสตูร  

2. ตวัแปรท่ีศกึษา คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร  
3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  เก็บข้อมูลจ านวน 30 คาบเรียน ตัง้แต่ 25 

พฤศจิกายน 2562 ถึง 29 กมุภาพนัธ์ 2562 เป็นเวลา 4 เดือน 
4. เนื อ้หาในการท าวิจัย  เป็นเนือ้หาในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็น

ศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายเป็นการจดัเรียงเนือ้หาโดยบรูณาการเนือ้หารายวิชาสงัคมศกึษาและหน้าท่ี
พลเมืองระดบัมธัยมศกึษาจากหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีพทุธศกัราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดอิน
ทราราม และ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับครูผู้ สอนเพ่ือพัฒนาบทเรียนท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัและการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง ประกอบไป
ด้วย 9 บทเรียน ได้แก่ การเปิดการพนันเสรีออนไลน์ กีฬาเกมออนไลน์ (E-Sport) การเปิดเสรี
กัญชา การเปิดเสรีการคมนาคม เสีภาพในการสมรสของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
(LGBT) การระรานทางไซเบอร์ ภาษีสินค้าออนไลน์ การผกูขาดของร้านสะดวกซือ้ และ ระบบหมมุ
เวียนพลาสตกิ  

นิยามศพัท์เฉพาะ  
สังคมดิจิทัล หมายถึง สงัคมในโลกยุคโลกาภิวตัน์ท่ีเปิดสงัคมท่ีก้าวหน้าและเปิดกว้าง                        

ทางความคดิ เกิดขึน้จากการประยกุต์และบรูณาการข้อมลูขา่วสารและการติดตอ่ส่ือสารกนัโดยใช้
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเป็นส่ือกลาง ทัง้การส่ือสารภายในบ้าน ท่ีท างาน 
สถานศกึษา และสงัคมในวงกว้างโดยมีส่ือสงัคมออนไลน์ (social medias) เข้ามามีบทบาทส าคญั
ในการด ารงชีวิต  

พลเมืองยุคดิจิทัล หมายถึง นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีใช้อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีอย่างสม ่าเสมอ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยียุคดิจิทลัในการเข้าถึงข้อมูลได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั หมายถึง ความรู้ กระบวนการ และคณุลกัษณะท่ีได้รับจาก
การเรียนรู้ในหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเมินโดยแบบทดสอบ
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล ประกอบไปด้วย แบบทดสอบความรู้ดิจิทัล แบบทดสอบกระบวน
ดจิิทลั แบบทดสอบคณุลกัษณะดิจิทลั ซึ่งมีองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ด้านความรู้ (digital knowledge) เป็นสาระ ข้อมูล แนวคิด หลกัการร่วมสมยัท่ี
เก่ียวข้องกบัสงัคมดจิิทลัท่ีนกัเรียนควรศกึษา ประกอบไปด้วย สภาพสงัคมดจิิทลั (digital society) 
การเข้าถึงดิจิทัล (digital accessibility) การกระจายตัวของข้อมูล (digital infusion) ร่องรอย
ดจิิทลั (digital footprint) และ การระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying)  

2. ด้านกระบวนการดิจิทัล (digital process) เป็นการปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้และ
พฒันาอย่างเป็นขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือดิจิทัลท่ีนักเรียนควรจะต้องเกิดการรับรู้เพ่ือการ
ปฏิบตัิ ประกอบไปด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือความฉลาดรู้ดิจิทลั (critical thinking for 
digital literacy) การท างานส่วนบุคคลและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ( individual and group 
working) และความปลอดภยัในโลกดจิิทลั (digital security) การกรอกข้อมลูสว่นตวั อาทิ ท่ีอยู ่                           

3. คณุลกัษณะ (digital characteristics) เป็นลกัษณะการรับรู้เชิงบวกน าไปสู่การ
ปฏิบตัิท่ีดีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือดิทลัท่ีนกัเรียนควรจะต้องเกิดการรับรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ประกอบไปด้วย มารยาทในการใช้ส่ือดิจิทลั (digital etiquettes) และความรับผิดชอบส่วนบุคคล
ในการใช้ส่ือดจิิทลั (digital individual responsibilities)  

หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง หมายถึง หลักสูตรท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้โดย      
การคิด การแก้ปัญหาและการปฏิบัติ  โดยน าประเด็นทางสังคม (social issues) ซึ่ง เป็น
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมดิจิทลัในปัจจบุนัมาออกแบบเป็นกิจกรรมและเนือ้หาในหลกัสตูร 
เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถแก้ไขปัญหาและเข้าใจสภาพสงัคมในยคุดจิิทลั 

การอภิปรายไตร่ตรอง หมายถึง แนวทางประชาธิปไตยทางตรงท่ีเน้นการอภิปราย              
เพ่ือหาข้อยุติของเร่ืองราว ประเด็นหรือปัญหาสาธารณะท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคม ผ่านกระบวนการ
ไตร่ตรองข้อมูลของผู้ ท่ีร่วมกันอภิปราย ซึ่งการน าเสนอทางออกเพ่ือยุติเร่ืองราว ประเด็น หรือ
ปัญหานัน้จะต้องเกิดขึน้บนฐานของข้อมลู ความรู้ และข้อเท็จจริง การน าแนวคดิอภิปรายไตร่ตรอง
มาใช้ในห้องเรียนจึงมุ่งให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็นบนพืน้ฐานของข้อมลู ความรู้ และข้อเท็จจริง 
โดยการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองประกอบไปด้วยกระบวนการ 8 ขัน้ตอน 



 14 
 
ประกอบไปด้วย การน าเข้าสู่ การอภิปราย การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด การกระจ่างข้อเท็จจริง 
การน าเสนอจดุยืน การทบทวนจดุยืน การอภิปรายอย่างเสรี การสร้างฉันทนามติ และการสะท้อน
ผลการอภิปรายไตร่ตรอง 

หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
พลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง มวลประสบการณ์ท่ีเสริมสร้าง
ให้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้เป็นผู้ ท่ีมีสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั ซึ่งเป็นหลกัสูตรท่ี
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ แนวคิดหลักสูตรท่ียึดสังคมเป็ นศูนย์กลาง (society-
centered curriculum) ร่วมกับ แนวคิดการอภิปรายไตร่ตรอง (deliberation) เป็นพืน้ฐานเน้นการ
ร่วมกันอภิปรายหาทางออกของปัญหาในสังคมยุคดิจิทัลท่ีก าหนดให้โดยมีการสร้างฉันทามต ิ
(consensus) ร่วมกันมีองค์ประกอบของหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย วิสัยทัศ น์ หลักการของ
หลกัสตูร เป้าหมายของหลกัสตูร บทบาทของนกัเรียนและครูในการจดัการเรียนรู้ด้วยการอภิปราย
ไตร่ตรอง ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน หน่วยการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล โดยจดั
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองทัง้หมด 9 บทเรียน บทเรียนละ 3 คาบเรียน รวมการปฐมนิเทศ
หลกัสตูร การทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลงัเรียนรวมทัง้สิน้ 30 คาบเรียน  

กระบวนการพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล  หมายถึง ล าดับการกระท าให้การออกแบบและจัด
องค์ประกอบของหลักสูตรท่ีพัฒนาขึ น้อย่างมี ระเบี ยบต่อเน่ืองกันไปจนส าเร็จซึ่ ง เป็น
กระบวนการวิจัยและพัฒนาประกอบไปด้วยการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุค
ดจิิทลัเพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาหลกัสตูร การออกแบบและยกร่างหลกัสตูรเพ่ือจดัท า
หลักสูตรฉบับร่าง การทดลองน าร่องหลักสูตรฉบับร่างเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน า
หลกัสตูรไปใช้ และ การใช้และศกึษาประสิทธิผลของหลกัสตูรเพ่ือทดสอบผลของการใช้หลกัสตูร 

การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ตามหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางและการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมือง
ยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนได้การอภิปราย
ในประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียงกัน (controversial issues) ในสังคมดิจิทัลบนพืน้ฐานของข้อมูล 
ความรู้ และข้อเท็จจริง ทัง้ข้อมูลจากฝ่ายท่ีสนบัสนุนและข้อมูลจากฝ่ายท่ีเห็นต่างเพ่ือให้ได้แนว
ทางการแก้ไขปัญหาบนพืน้ฐานข้อมลูทัง้สองฝ่ายท่ีเรียกวา่ ฉันทามติ (consensus) โดยการจดัการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองประกอบไปด้วยกระบวนการ 8 ขัน้ตอน ประกอบไปด้วย 
การน าเข้าสู่ การอภิปราย การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด การกระจ่างข้อเท็จจริง การน าเสนอจดุยืน 
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การทบทวนจุดยืน การอภิปรายอย่างเสรี การสร้างฉันทนามติ และการสะท้อนผลการอภิปราย
ไตร่ตรอง 

ประสิทธิภาพของหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง คณุภาพ
ของหลกัสตูรประกอบด้วย ประสิทธิภาพของหลกัสตูรจากการประเมินของผู้ เช่ียวชาญโดยใช้แบบ
ประเมินหลักสูตรแบบมาตราส่วนประเมินค่า (rating scales) 4 ล าดับ ได้แก่ ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับปรุง ซึ่งประเมินได้จากแบบประเมินประสิทธิภาพหลกัสตูรของผู้ เช่ียวชาญ และ ประสิทธิภาพ
ของหลกัสตูรเม่ือใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  โดย 80 ตวั
แรก คือ ประสิทธิภาพของหลกัสูตร คิดเป็นร้อยละ 80 หรือมากกว่า จากการท ากิจกรรมระหว่าง
เรียน ส่วน 80 ตวัหลงั คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  คิดเป็นร้อยละ 80 หรือมากกว่า จากการท า
กิจกรรมหลงัเรียนระหวา่งการใช้หลกัสตูรและภายหลงัการใช้หลกัสตูร  

ประสิทธิผลของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรอง เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง ความรู้ 
กระบวนการ คณุลกัษณะ ซึ่งเป็นผลท่ีได้จากการใช้หลกัสตูรตามแนวคิดหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็น
ศนูย์กลางร่วมกบัแนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ประกอบไปด้วย (1) สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัท่ีเกิดกบันกัเรียน
ซึง่วดัได้จากแบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัก่อนเรียนและหลงัเรียน  แบบสอบถามการใช้
ส่ือสังคมออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัล และ  (2) ความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรวัดจาก
แบบสอบถาม ความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูรหลงัเรียน  

กรอบแนวคิดในการวิจยั   
การพฒันาหลกัสูตรตามแนวคิดหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับแนวคิดการ

อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา            
ตอนปลาย มีกรอบแนวคดิในการวิจยัท่ีสงัเคราะห์จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้          

การออกแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลตามแนวคิด
หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับแนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองส าหรับนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายโดยใช้ทฤษฎีด้านหลกัสูตรเป็นฐานในการออกแบบ คือ แนวคิดหลกัสตูรท่ี
ยึดสังคมเป็นศูนย์กลางของ แอลลิซ (Ellis, 2004, 71-76) ออสดีน และ ฮันกินส์ (Ornstein & 
Hunkins, 2013, 170) ร่วมกับแนวคิดของลองสตรีท์ และ เชน (Longstreet & Shane, 1993, 64) 
ซึง่เป็นหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางเป็นการจดัการศกึษาท่ีมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยการ
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คิด การแก้ปัญหาและการปฏิบตัิโดยไม่ได้มุ่งเน้นท่ีการพฒันาสติปัญญาเท่านัน้ แตเ่น้นให้การจดั
กิจกรรมท่ีสมัพนัธ์กับสงัคมมากขึน้เป็นกิจกรรมท่ีเน้นกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง (activity-centered 
curriculum) กิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรเน้นกิจกรรมจึงมุ่งเน้นการอภิปรายปัญหาในชุมชน 
เป้าหมายของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง คือ การเน้นการส ารวจและแก้ไขปัญหาในสงัคม  
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางควรจะส่งเสริมให้นักเรียนได้
ศกึษาค้นคว้าประเดน็ส าคญันอกห้องเรียนท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคม และน าประเด็นทางสงัคม (social 
issues) ซึง่เป็นสถานการณ์ปัจจบุนั (day-to-day) มาเป็นเนือ้หาหลกัในหลกัสตูร    

แนวคิดท่ีผู้ วิจัยใช้ในการจัดเนือ้หาและกิจกรรมในหลักสูตรนี ้คือ แนวคิด “การ
อ ภิ ป ราย ไต ร่ต รอง  (deliberation approach)” ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ด้ าน รัฐศาสต ร์ ท่ี ส่ ง เส ริม
ประชาธิปไตยทางตรงท่ีเน้นการมีสว่นร่วมของพลเมือง โดยเน้นให้พลเมืองได้ตดัสินใจเร่ืองราวและ
ประเด็นสาธารณะ ผ่านกระบวนการใคร่ครวญ ไตร่ตรองบนทางเลือกทางออกท่ีรอบด้าน ซึ่ง
ข้อเสนอทางเลือกและทางออกนัน้องเกิดบนฐานของข้อมลู ความรู้ ข้อเท็จจริง ถือเป็นกระบวนการ
ท่ีสร้างเสริมประชาธิปไตยให้กบัพลเมือง การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองใน
หลกัสตูร ใช้แนวคิดของภาคีเครือข่ายกาอรภิปรายไตร่ตรองแห่งสหรัฐอเมริกา และแนวคิดของ เอ
วารี เคนดิน เชลดอน และ ทอมสัน (Avery, Kundin, Sheldon, & Thompson, 2012, 4-5) ซึ่งได้
ประยุกต์แนวคิดนีม้าทดลองใช้ในการก าหนดเนือ้หาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมี
เป้าหมายของการจดัการเรียนรู้ด้วยเนือ้หาและกิจกรรมนีคื้อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และ
การจดัการของครูมธัยมศึกษาในการจดัการเรียนการสอนและการอภิปรายในประเด็นสาธารณะ 
ผลการวิจยัในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันานกัเรียน พบว่า นกัเรียนมีความรู้ด้านพลเมืองเพิ่มขึน้                              
มีความสามารถในการใช้เหตผุลและก าหนดจดุยืนของตนเองเม่ือไมเ่ห็นด้วย มีการใช้วิจารณญาณ
อยา่งเป็นประชาธิปไตยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

นอกจากนัน้การออกแบบหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายยัง
ออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพลเมืองดิจิทัลของครู 
องค์กรสงัคมนานาชาติเพ่ือการศกึษาด้านเทคโนโลยี The International Society for Technology 
in Education: ISTE, as cited in UNESCO (2016 , 15) ในมาตรฐานได้แก่  (1) การความ
รับผิดชอบและสร้างความเข้าใจในประเด็นท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมทัง้ประเด็นในระดบัท้องถ่ินและ
ระดบัโลกโดยใช้ส่ือดทิิจลัในการหาความรู้ รวมทัง้สร้างวฒันธรรมดิจิทลั การปฏตัิตนท่ีถกูต้องตาม
หลักกฎหมายและหลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติตนในสังคมดิจิทัลอย่างมืออาชีพให้กับ
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นกัเรียน  และ (2) เน้นการพฒันาหลกัสตูรและรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัถึง
ความปลอดภัย หลกัเกณฑ์ข้อปฏิบตัิตามกฎหมาย และหลกัจริยธรรมในการใช้ข้อมูลดิจิทลัและ
เทคโนโลยีรวมถึงการให้ความส าคญักบัแหลง่ท่ีมาและควมเหมาะสมในการใช้ข้อมลู  

การพฒันาพลเมืองยคุดิจิทลัโดยใช้กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองใช้การเช่ือมโยง
เนือ้หาท่ีเกิดขึน้ขึน้จริงในสงัคมออนไลน์ซึ่งเป็นประเด็นท่ีเป็นของถกเถียง (controversial issues) 
คือข้อมูลจากทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสนบัสนุนตรงกับหลกัการจดัเนือ้หาในหลกัสูตรท่ีเน้น
สงัคมเป็นศนูย์กลาง และสอดคล้องกบัแนวทางในการพฒันาพลเมืองดิจิทลัท่ีมีส่วนร่วมตอ่สงัคม 
(particpateroy digital citizenship) ของ แมตสัน (Mattson, 2017, 8-9) ท่ีอธิบายไว้ว่า การจัด
กิจกรรมตามแนวทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัล (digital citizenship education) 
สามารถจดัเป็นบทเรียนเฉพาะ (isolated lesson) แยกจากรายวิชาอ่ืนได้ โดยให้ยึดหลกัส าคญัใน
การออกแบบบทเรียนท่ีเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนกัเรียนในการใช้ส่ือออนไลน์และ
ส่ือดิทัลอย่างปลอดภัย และความเคารพในความเห็นท่ีแตกต่างจากตนเองโดยสามารถจัดการ
เรียนรู้โดยตรงในห้องเรียนได้ (offline lesson) โดยไมต้่องสร้างบทเรียนเป็นโปรแกรมออนไลน์   

เป้าหมายหลักของการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็น
ศนูย์กลางร่วมกบัแนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองก็เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของพลเมืองในยคุดิจิทลั 
ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ กระบวนการ คุณลักษณะของพลเมืองในยุคดิจิทัล ซึ่ งเป็นสังคมเปิด
กว้างทางความคิดเกิดการประยุกต์และบูรณาการข้อมูลข่าวสารและการติดต่อส่ือสารกันโดยใช้
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเป็นส่ือการ โดยมีส่ือสงัคมออนไลน์ (social media) เข้ามา
มีบทบาทในการด ารงชีวิต ดงันัน้  หลกัสตูรท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้จะเป็นการก าหนดสถานการณ์ปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ในจริงในสงัคมดิจิทลัเป็นเนือ้หาให้นกัเรียนได้ศกึษา โดยใช้การจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวคดิการอภิปรายไตร่ตรอง เพ่ือให้นกัเรียนได้หาออกในสถานการณ์การร่วมกนัโดยจดั
บทเรียนเป็นลกัษณะของการบรูณาการ 

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรท่ียึดสังคมเป็น
ศนูย์กลางร่วมกบัแนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย มีกรอบแนวคดิในการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 

Hobbs (2011), Erstad (2010), 

Ohler (2010), Ribble (2011), 

Winn (2011), ISTE (2016), 

Hollandswroth; Dowdy & 

Donovan (2011), Jones & 

Mitchell (2016), Kim & Choi 

(2018), Mattson (2017)    

หลกัสตูรที่เน้นสงัคม 

เป็นศนูย์กลาง 

Ellis (2004), Longstreet & 

Shane (1993), Omstein & 

Hunkins (2013), Alanazi 

(2016), (Tahirsylaj, 2017) 

การพฒันาหลกัสตูร 

ธ ารง บวัศรี (2504), วิชยั วงศ์

ใหญ่ (2551),  Tyler (1949), 

Saylor; Alexander; & lewis 

(1981), Oliva (2009) 

การอภิปรายไตร่ตรอง 
List & Sliwka (2011), 

Deliberating in a Democracy in 

the Americans (2012), Avery; 

Levy & Simmons (2013), 

Murphy (2004), Reich (2007), 

Latimer & Hempson (2012), 

Hultin (2017) 

หลกัสตูรที่เน้นสงัคม

เป็นศนูย์กลางร่วมกบั

การอภิปรายไตร่ตรอง

เพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะพลเมืองยคุ

ดิจิทลั 
1) วิสยัทศัน์  

2) หลกัการ  

3) เป้าหมาย 

4) บทบาทนกัเรียนและ

ครูในการจดัการเรียนรู้

ด้วยกระบวนการอภิปราย

ไตร่ตรอง 

5) ค าอธิบายรายวิชา 

6) โครงสร้างรายวิชา

เรียน  

7) หน่วยการเรียนรู้ 

8) การวดัและประเมินผล  

ประสิทธิภาพของ

หลกัสตูร 

- ผลของการตรวจสอบ

คณุภาพของหลกัสตูร  

- เกณฑ์มาตรฐาน  

80/80 

ประสิทธิผลของ

หลกัสตูร 

1. สมรรถนะพลเมืองยคุ

ดจิิทลั 

- ความรู้ดจิิทลั ได้แก่ 

สภาพสงัคมดจิิทลั 

การเข้าถงึดจิิทลั 

การกระจายตวัของ

ข้อมลู ร่องรอยดจิิทลั 

และการระรานทาง     

ไซเบอร์ 

- กระบวนการดจิิทลั 

ได้แก่ การคดิอย่างมี

วิจารณญาณเพ่ือความ

ฉลาดรู้ดจิิทลั           

การท างานสว่นบคุคล

และการท างานร่วมกบั

ผู้ อ่ืน และ ความ

ปลอดภยัในโลกดจิิทลั  

- คณุลกัษณะดจิิทลั 

ได้แก่ มารยาทในการใช้

สื่อดจิิทลั และความ

รับผิดชอบสว่นบคุคลใน

การใช้สื่อดจิิทลั  

2. ความพงึพอใจตอ่

หลกัสตูร 
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สมมติฐานในการวิจยั 

การพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย มีสมมติฐานในการ
วิจยั ได้แก่ 

1. หลกัสูตรหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีคุณภาพโดย
ประเมินจาก  

1.1 หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพใน
ระดบัดีขึน้ไป 

1.2 หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

2. สมรรถนะของพลเมืองยุคดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย หลงัเรียน
ด้วยหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
พลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย เพิ่มขึน้จากก่อนเรียน 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

การพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ วิจัยได้ศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดบัตอ่ไปนี ้ 

1. สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 
1.1 ความหมายของพลเมืองยคุดจิิทลั 
1.2 ความส าคญัของพลเมืองยคุดจิิทลั  
1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั  

1.3.1 ความหมายของสมรรถนะ 
1.3.2 สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล ความฉลาดรู้ดิจิทัล และความฉลาดทาง

ดจิิทลั  
1.3.3 องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั  

1.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะพลเมืองในยคุดจิิทลั 
2. ทฤษฎีและแนวคดิการพฒันาหลกัสตูร  

2.1 ความหมายของหลกัสตูร 
2.2 การออกแบบและจดัองค์ประกอบของหลกัสตูร 
2.3 ทฤษฎีและแนวคดิการพฒันาหลกัสตูร  
2.4 การพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ: แนวโน้มการพฒันาหลกัสูตรแกนกลาง

การศกึษาของไทย 
3. แนวคดิหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง 

3.1 เป้าหมายของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง  
3.2 วิสยัทศัน์และองค์ประกอบของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง 
3.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรด้วยแนวคิดหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็น

ศนูย์กลาง 
4. แนวคดิการอภิปรายไตร่ตรอง  

4.1 ความหมายและความส าคญัของการอภิปรายไตร่ตรอง  
4.2 แนวทางการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง 
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4.3 เนือ้หาจากบทเรียนท่ีภาคีเครือขา่ยการอภิปรายไตร่ตรองแหง่สหรัฐอเมริกา  
4.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการการอภิปราย

ไตร่ตรอง รายละเอียดของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมีดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั  

1.1 ความหมายของพลเมืองยคุดิจิทลั 
“พลเมืองยุคดิจิทัล” มาจากค าในภาษาองักฤษว่า “digital citizen” หรือ “digital 

citizenship” ค าว่า “ดิจิทัล (digital)” มาจากค าว่า “ดิจิต (digit)” ซึ่งมี 2 ความหมาย คือ ตวัเลข 
และนิว้ และค าว่า “ดิจิทสั (digitus)” ซึง่เป็นค าภาษาละตินแปลว่า นิว้ดิจิทลัเป็นระบบการนบัท่ีไม่
ตอ่เน่ืองซึง่ตา่งกบัระบบแอนะล็อก (analog) ท่ีใช้ค าตอ่เน่ือง ตวัอยา่งระบบแอนะล็อก เช่น นาฬิกา
ท่ีมีเข็มวินาทีเดินติดตอ่กนัเพ่ือแสดงเวลา สว่นนาฬิกาดิจิทลัแสดงเวลาชัว่โมง นาทีหรือวินาที เป็น
ตวัเลข รวมกับค าว่า “พลเมือง (citizen)” หมายถึงคนท่ีมีสิทธิและหน้าท่ีในฐานประชาชนของ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือประชาชนท่ีอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันและมักมีวัฒนธรรม
เดียวกัน ส่วนในความเข้าใจของคนทั่วไปพลเมืองคือบุคคลท่ีเกิดในประเทศนัน้ ๆ  หรือได้รับ
สญัชาติและมีความจงรักภักดีต่อรัฐ รวมทัง้หมายถึงกลุ่มคนท่ีมีสิทธิและความรับผิดชอบร่วมกัน
ในฐานะสมาชิกของสังคม อย่างไรก็ดีทุกวันนีก้ารด ารงชีวิต ท างาน และเรียนรู้อยู่ในสังคมท่ี
เช่ือมต่อกันในระดับโลก อีกทัง้เรายังท ากิจกรรม ต่าง ๆ ในโลกออนไลน์มากขึน้เร่ือย ๆ จนโลก
เสมือนและโลกจริงแทบจะหลอมรวมเป็นเนือ้เดียวกัน การนิยามความเป็นพลเมืองโดยยึดติดกับ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง และละเลยข้อเท็จจริงท่ีว่าชีวิตของเราส่วนหนึ่งได้เข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัล 
อาจไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริงในโลกสมยัใหม่อีกตอ่ไป นิยามความเป็นพลเมืองยคุดิจิทลัแบง่
ออกเป็น 3 มิต ิดงันี ้(วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2561, 20-23) 

1. มิติด้านความรู้เก่ียวกับส่ือและสารสนเทศ พลเมืองดิจิทัลต้องมีความรู้
ความสามารถในการเข้าถึง ใช้ สร้างสรรค์ ประเมิน สังเคราะห์ และส่ือสารข้อมูลข่าวสารผ่าน
เคร่ืองมือดิจิทัล ดงันัน้พลเมืองยุคใหม่จึงต้องมีความรู้ด้านเทคนิคในการเข้าถึงและใช้เคร่ืองมือ
ดิจิทลั เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บแล็ต ได้อย่างเช่ียวชาญ รวมถึงทกัษะในการรู้คิดขึน้สูง 
เชน่ ทกัษะการคดิอยา่งมีวิจารญาณซึง่จ าเป็นตอ่การเลือก จดัประเภท วิเคราะห์ ตีความและเข้าใจ
ข้อมลูขา่วสาร 

2. มิติด้านจริยธรรม พลเมืองดิจิทัลใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยมีความ
รับผิดชอบ และมีจริยธรรม พลเมืองท่ีดีจะต้องรู้จกัคณุค่าและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ต้อง
ตระหนักถึงผลพวงทางสังคม การเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการใช้อินเตอร์เน็ต 
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รวมถึงรู้จักสิทธิและความรับผิดชอบออนไลน์ อาทิ เสรีภาพในการพูด การเคารพทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้ อ่ืน และการปกป้องตนเองและชุมชนจากความเส่ียงออนไลน์ เช่น การระราน
ออนไลน์ ภาพลามกอนาจารเดก็ สแปม เป็นต้น 

3. มิติด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสังคม พลเมืองดิจิทัลต้องรู้จักใช้
ศกัยภาพของอินเตอร์เน็ตในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมอินเตอร์เน็ตเป็นได้
ทัง้เคร่ืองมือเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบ เชน่ รัฐบาลในอินเตอร์เน็ตในการรับฟังความ
คดิเห็นของประชาชนก่อนออกกฎหมาย การลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting) หรือการย่ืน
ค าร้องออนไลน์ (online petition) นอกจากนัน้อินเตอร์เน็ตยงัใช้ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองผ่าน
วิธีการใหม ่ๆ ซึง่ท้าทายให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเมืองในระดบัโครงสร้าง 

การนิยามบทบาทของพลเมืองในสงัคมใหมเ่พ่ือให้เข้ากบัยคุสมยัปัจจบุนัท่ีสงัคมมี
การติดตอ่ส่ือสารกนัด้วยส่ือและเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่ง นกัเทคโนโลยีการศกึษาชาวอเมริกนัอยา่ง โอ
เลอร์ (Ohler, 2010, 33-36) ให้ความหมายของ ค าว่า “พลเมืองยุคดิจิทลั” โดยให้ความส าคญักับ
ประวตัิความเป็นมาของค าวา่ “พลเมือง” ตัง้แตอ่ารยธรรมในยคุของชาวสปาตนัหนึ่งในนครรัฐแห่ง
หนึ่งในอารยธรรมกรีกโบราณ ไล่เรียงมาถึง ยุคกลาง ยุคเรืองปัญญา ( the enlightenment) และ
ยคุปฏิวตัิอตุสาหกรรมตามประวตัิศาสตร์อายธรรมตะวนัตกเร่ือยมาจนถึงยคุปัจจบุนั พร้อมกนันัน้
ยงัได้อธิบายความหมายและหน้าท่ีของ “พลเมือง” หรือ “citizen” เช่ือมโยงกบั “พลเมืองยคุดจิิทลั” 
หรือ “digital citizen” เพ่ือให้เข้าใจความหมายท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ ดงันี ้

- พลเมืองต้องมีพฤติกรรมตามหลักศีลธรรม (virtuous behavior) ท่ี ดีงาม
เชน่เดียวกบัพลเมืองยคุดจิิทลั 

- พลเมืองและพลเมืองยุคดิจิทัลต้องเสริมพลังส่วนตนและพัฒนาชุมชนไป  
พร้อม ๆ กนั  

- พลเมืองต้องได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมส าหรับ  
การเป็นพลเมืองท่ีดีและความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชมุชน หากปราศจากระบบการศกึษา
ยอ่มไมเ่กิดการพฒันาพลเมือง 

- พลเมืองต้องมีส่วนร่วมในชมุชนเพ่ือให้เข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชน พลเมือง
ในยุคดิจิทัลต้องใช้เคร่ืองมือดิจิทัลสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์
และใช้อยา่งฉลาด 

- พลเมืองต้องพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมประชุมและเป็นส่วนหนึ่งของการ
แก้ปัญหาในชุมชนโดยเสนอทางเลือกและแสดงความคิดเห็นต่อวฒันธรรมและชุมชนของตนเอง
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อย่างรอบคอบ (deliberately) พลเมืองในยุคดิจิทลัจึงต้องมีกิจกรรมออนไลน์ท่ีพฒันาการจดัการ
ตนเอง (self-regulate) และการมีส่วนร่วมในการสะท้อนปัญหาในชุมชน และการน าเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ 

- พลเมืองต้องอยู่ในสงัคมท่ีมีความเท่าเทียมกันและมีส่วนรวมในการเรียกร้อง                    
ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม ในบริบทของพลเมืองยุคดิจิทัลจ าเป็นจะต้องสร้างให้ชุมชนหรือ
สังคมท่ีมีความแตกต่างตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ (socioeconomic) ปราศจาก “digital 
divide” หรือท่ีเรียก ในภาษาไทยว่า “ความเล่ือมล า้ในการเข้าถึงข้อมูล”  (ดนุวศิน เจริญ, 2557, 
ออนไลน์) โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมลูในโรงเรียนและชมุชนท่ีอยูอ่าศยั 

- พลเมืองในยุคดิจิทัลเป็นผลพวงของการปฏิวัติทางส่ือ (media evolution) ใน
อดีตบทบาทของพลเมืองมีการเปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั เช่น ในยคุเรืองปัญญาท่ีพลเมืองมีสิทธิ
และเสรีภาพขัน้พืน้ฐานมากขึน้ จนมาถึงในยคุดจิิทลันีถื้อวา่ส่ือ อินเตอร์เน็ต และส่ือสงัคมออนไลน์ 
(social media) มีบทบาทส าคญัและเปล่ียนแปลงบทบาทรวมถึงองค์ประกอบของพลเมืองในยุค
ดจิิทลัไปอยา่งสิน้เชิง 

- พลเมืองและพลเมืองยคุดิจิทลัเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ทัง้สงัคมจริงคือชมุชนท่ี
อยูอ่าศยั ประเทศ และโลก รวมทัง้สงัคมเสมือนจริง คือ สงัคมในโลกสงัคมออนไลน์  

ความหมายของพลเมืองยุคดิจิทลัและพลเมืองในความหมายเดิมตามทศันะของ     
โอเออร์ (Ohler, 2010, 33-36) เน้นการมีส่วนร่วม การพฒันาตนเองและสงัคมในฐานะพลเมืองท่ี
เต็มเป่ียมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นผลมาจากระบบการศึกษาและการขดัเกลาจากครอบครัวและ
โรงเรียน โดยมีจดุเน้นส าคญัคือชมุชนเพียงแต่บริบทของชุมชนส าหรับพลเมืองในยุคนีเ้ปล่ียนไป 
บทบาทของพลเมืองในการพัฒนาชุมชนไม่ใช่พลเมืองท่ีพัฒนาชุมชนในระดบัสังคมท่ีอยู่อาศัย 
หมู่บ้าน จังหวัดและประเทศของตนเองเท่านัน้ แต่ยังให้ความหมายไปถึงสังคมเสมือนในโลก
ออนไลน์ซึง่เป็นหนึง่ในสงัคมโลกอีกด้วย  

สถานภาพของพลเมืองยุคดิจิทลัคือการเป็นสมาชิกในสงัคมในทุกระดบั บทบาท
ตามสถานภาพคือการร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยการยอมรับและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
หน่วยงานของประเทศแคนาดาอย่างรัฐบาลเมืองอัลเบิ ร์ดตา (Alberta Government, 2013, 
online) ได้อธิบายลักษณะส าคัญของพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีจะช่วยใ ห้เข้าใจความหมายของ
สถานภาพของพลเมืองยคุดจิิทลัเอาไว้ 2 ประการ ได้แก่  

1. พลเมืองยคุดิจิทลัจะต้องยอมรับและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมออนไลน์ โดย
จะต้องเป็นสมาชิกท่ีมีทัง้สิทธิและหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างสร้างสรรค์และสนับสนุนสังคม
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ออนไลน์อย่างยัง่ยืนการเป็นพลเมืองท่ีมีสิทธิและหน้าท่ีความรับผิดชอบในสงัคมออนไลน์ถือเป็น
หวัใจส าคญัของพลเมืองยคุดจิิทลั 

2. พลเมืองยุคดิจิทลัจะต้องให้ความส าคญักบัเร่ืองส่วนตวัและความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน ร่วมทัง้การเข้าถึงส่ือออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้อย่างอิสระและ
ปลอดภยั 

ลักษณะส าคัญของพลเมืองยุคดิจิทัลตามแนวคิดของ รัฐบาลเมืองอัลเบิร์ดตา  
Alberta Government (2013, online) นอกจากการยอมรับและการสร้างความรับผิดชอบต่อสงัคม
แล้ว ยงัจะต้อง   มีลักษณะส าคญัอีกหนึ่งประการคือ “การเป็นพลเมืองยคุดิจิทลัจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องเข้าถึงข้อมูลในระบบออนไลน์ ” สอดคล้องกับแนวคิดของกลุ่มนักวิชาการท่ีศึกษา
ความหมายของพลเมืองยุคดิจิทัลอย่าง มอสเบอเกอร์ ทอลเบิร์ท และ แม็กนีล (Mossberger, 
Tolbert, & McNeal, 2008, 1-2) ให้ความหมายของพลเมืองยุคดิจิทลัเพิ่มเติมไว้ว่า “พลเมืองยุค
ดจิิทลัเป็นบคุคลท่ีใช้อินเตอร์เน็ตอยา่งสม ่าเสมอ ใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ ท่ีมีสมรรถนะ มี
เทคนิควิธีการ มีข้อมลู และมีกระบวนการเก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ นอกจากนัน้ยงัใช้เทคโนโลยีใน
การหาข้อมูลทางการเมือง เพ่ือเติมเต็มความรู้น าไปสู่การพฒันาหน้าท่ีพลเมือง (civic duty) ให้
เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการท างานและการสร้างรายได้ของตนเอง” ความหมายของพลเมือง
ยคุดิจิทลัของนกัวิชาการกลุ่มนีเ้น้นถึงการใช้ข้อมูลยุคดิจิทลัในชีวิตประจ าวนั ทัง้ในด้านการเมือง
และการสร้างอาชีพ”   

กลุ่มนกัวิชาการอย่าง มอสเบอเกอร์ ทอลเบิร์ท และ แม็กนีล์ (Mossberger et al., 
2008, 1) ไม่เพียงแตอ่ธิบายความหมายของพลเมืองยคุดจิิทลัให้กระจ้างเทา่นัน้ พวกเขายงัอธิบาย
เพิ่มเตมิถึงต้นก าเนิดของแนวคดิ “พลเมืองยคุดจิิทลั” โดยระบวุา่ความหมายของพลเมืองยคุดิจิทลั
นัน้ ได้รับการพฒันาขึน้จากงานวิจยัท่ีใช้แก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลในยคุปัจจบุนัท่ีเรียกว่า ความ
เล่ือมล า้ในการเข้าถึงข้อมูล” การเป็นพลเมืองท่ีเข้าถึงเทคโนโลยี หรือ มีกระบวนการในการใช้
เทคโนโลยีและเป็นผู้ มีสมรรถนะและมีเทคนิคในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างพอเพียง รวมทั ง้มี
กระบวนการด้านการรู้สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ (Norris.  2001; Bimber.  2003; Warschauer.  
2003; & Van Dijk.  2005 อ้างถึงใน Mossberger et al. (2008, 1)  

ค าศพัท์อ่ืน ๆ ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกบัพลเมืองยุคดิจิทลัซึ่งนกัวิชาการใช้กันก็
คือค าว่า “พลเมืองนักเทคนิค หรือ technician citizenship” นักวิชาการท่ีให้ความหมายของ
แนวคิดนี ้คือ โพกซร์ และ โกเดิลเบิร์ก (Proulx & Goldenberg, 2012, 319-320) อธิบายว่า 
“พลเมืองนักเทคนิค (technician citizenship)” เป็นการสร้างพลเมืองท่ีเป็นบุคคลต่ืนตัวทาง
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การเมือง (politicization) เป็นพลเมืองมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการโต้วาทีและการเจรจาต่อรอง
ทางการเมืองโดยใช้เทคโนโลยีเป็นส่ือกลางซึง่เกิดขึน้ในสงัคมร่วมสมยั การพฒันาความหมายของ
พลเมืองนกัเทคนิคนัน้เกิดขึน้จากการบรูณาการทฤษฎีวิพากษ์ (critical theory) และแนวคิดสรรค
นิยม (constructivist approach) เข้าด้วยกันโดยการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีช่วยให้พลเมืองเข้าใจโครงสร้างของสงัคม เป็นกระบวนการทางรัฐศาสตร์ท่ีปฏิบตัิได้จริง 
(politicization to practices) และถือเป็นการควบคุมทางสังคม (social control) โดยใช้ส่ือดิจิทัล
เป็นเคร่ืองมือหลกั 

นอกจากนัน้ยังมีนักวิชาการท่ีอธิบายความหมายของค าว่า “พลเมืองยุคดิจิทัล 
(digital citizen)” โดยจ าแนกจากลกัษณะของผู้ ใช้เทคโนโลยีคือ “ชนพืน้เมืองชาวดิจิทัล (digital 
natives)” และ “ผู้อพยพชาวดิจิทลั (digital immigrants)” แนวคิดนีม้าจากนกัวิชาการคือ เพอร์สกี 
(Prensky.  2001 อ้างถึงใน Ribble, 2011, 1) โดยอธิบายว่า ชนพืน้เมืองชาวดิจิทลั หมายถึง คน
รุ่นใหม่ท่ีเกิดมาในยุคเทคโนโลยีดิจิทลัซึ่งเข้าใจเทคโนโลยีได้โดยสญัชาตญาณ ส่วนผู้อพยพชาว
ดิจิทัลหมายถึง คนในรุ่นท่ีเพิ่งรู้จักกับเทคโนโลยี ผู้ ซึ่งต้องปรับตวัให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพราะไม่ได้เกิดขึน้มาพร้อมกับเคร่ืองมือยุคดิจิทัลจึงไม่สามารถใช้เคร่ืองมือเหล่านัน้ได้เองโดย
อตัโนมตัเิหมือนคนกลุม่แรก        

เม่ือพิจารณาความหมายและค าอธิบายของ “พลเมืองยุคดิจิทัล” ซึ่งนักวิชาการ
และนักการศึกษาซึ่งให้ค าจดักัดความของค าว่า  “พลเมืองยุคดิจิทลั (digital citizen และ digital 
citizenship)”  “ความ เล่ือมล า้ ในการเข้าถึ ง ข้อมูล  (digital divide)” “พลเมืองนัก เทคนิ ค 
(technician citizenship)” “ชนพืน้เมืองชาวดิจิทัล (digital natives)” และ “ผู้ อพยพชาวดิจิทัล 
(digital immigrants)” สรุปได้ว่า พลเมืองท่ีใช้อินเตอร์เน็ตอย่างสม ่าเสมอทัง้พลเมืองท่ีเกิดมา
พร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลและพลเมืองท่ีต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการใช้ส่ือ
ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ ท่ีมีสมรรถนะ มีเทคนิควิธีการ มีข้อมูล และมีกระบวนการ
เก่ียวกับการรู้สารสนเทศ นอกจากนัน้ยังต้องเป็นพลเมืองท่ีมีคุณธรรม เห็นคุณค่าในตนเอง ใช้
เทคโนโลยีในและส่ือดิจิทลัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการหาข้อมูลทางการเมืองเพ่ือเติมเต็มความรู้ 
น าไปสู่การพัฒนาความรับผิดชอบทางการเมือง เข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกของ
สังคม ทัง้สังคมท่ีตนเองอาศัยอยู่  ได้แก่ สังคมแวดล้อม ชุมชน หมู่บ้าน จังหวัด และประเทศ 
รวมทัง้สงัคมเสมือนจริงท่ีตนเองเป็นสมาชิก ได้แก่ สงัคมโลกและสงัคมออนไลน์  
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1.2 ความส าคญัของพลเมืองยคุดิจิทลั  
เทคโนโลยีทางด้านการส่ือสารในปัจจบุนัเปล่ียนแปลงจากอดีตไปมากเพราะข้อมลู

ข่าวสารสามารถส่งและรับได้อย่างรวดเร็วในปริมาณท่ีสูงมากโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง การ
โทรคมนาคม ด้วยดาวเทียมซึ่งควบคมุด้วยคอมพิวเตอร์ ท าให้การส่ือสารไม่มีพรมแดนอีกต่อไป 
ในขณะท่ีส่ือเดมิอย่างโทรทศัน์ก็ยงัคงช่วยให้สามารถรับข่าวสารได้หลายช่องและหลากหลายตาม
ลกัษณะของกลุ่มคน ท่ีแตกต่างกัน (พระไพศาล  วิสาโล, 2554, 72) นอกจากคอมพิวเตอร์และ
โทรทศัน์แล้ว โทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์พกพาอ่ืน ๆ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนัใน
ครัวเรือน บริษัทและโรงเรียนนับล้าน ๆ แห่งทั่วโลก เด็กอายุเพียงห้าขวบใช้เวลาเฉล่ียวันละ 6 
ชั่วโมงทุกวันอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือ ในขณะท่ีตัวอย่างการส ารวจการใช้
อินเตอร์เน็ตของวยัรุ่นและผู้ ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.2009 พบว่า ผู้ ใหญ่จ านวนมากใช้เวลา
ออนไลน์เพิ่มขึน้สองเทา่เม่ือเทียบกบัปี ค.ศ.2005 ในชว่งเวลาดงักลา่วเพียงแค ่5 ปี ผู้คนในยโุรปใช้
เวลาออนไลน์เพิ่มขึน้ประมาณหนึ่งในสาม ส่วนผู้หญิงท่ีเป็นแม่บ้านในประเทศองักฤษก็ใช้เวลาอยู่
กบับ้านด้วยการใช้ชีวิตออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์มือถือเป็นคร่ึงหนึ่งของเวลาทัง้หมด
ท่ีมีโดยเฉล่ียแล้วคนทัว่โลกใช้เวลากบัส่ือดิจิทลัและการติดตอ่ส่ือสารเหล่านีม้ากถึงร้อยละ  45 ต่อ
วนั (Watson, 2555, 14-15)  

ข้อค้นพบจากการส ารวจทัง้หมดเป็นข้อพิสูจน์ท่ีชัดเจนว่าปัจจุบันสังคมของเรา
ติดตอ่ส่ือสารกนัด้วยข้อความทางโทรศพัท์มือถือและอีเมล์เพิ่มขึน้มากกว่าการพดูคยุหรือพบหน้า
กัน เรามีเพ่ือนบนอินเตอร์เน็ตหลายร้อยคน โดยอาจจะไม่รู้จกัเพ่ือนบ้านท่ีอาศยัอยู่ข้างบ้านหรือ
ผู้คนในท่ีพกัเดียวกนั แม้แตแ่หล่งข้อมลูส าคญัท่ีใช้เป็นแหล่งอ้างอิงยงัเป็นแหล่งข้อมลูจากเว็บไซต์
ฐานข้อมูลออนไลน์อย่าง google เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ทุกหัวระแหงและเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์
จ านวนมากท่ีทะลกัเข้ามาหาผู้บริโภค  ในสงัคมปัจจุบนั ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้พฤติกรรม
และทัศนคติของเราอย่างมีนัยส าคัญและเกิดสังคมเสมือนสังคมใหม่ คือ สังคมดิจิทัล (digital 
society) (Watson, 2555, 15) 

สงัคมดิจิทัลเร่ิมปรากฏชัดขึน้เม่ืออินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคญัในการเป็น
แหล่งข้อมลูและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ยคุใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยสารสนเทศ องค์ความรู้ การ
ซือ้ขายแลกเปล่ียน ส่ือบนัเทิง เกม ข้อมูลท่ีเป็นความคิดเห็น ผลงานศิลปะท่ีสร้างสรรค์ และสิ่ง      
อ่ืน ๆ อีกมากมาย ส่ือดจิิทลัท่ีส าคญัในระยะเวลาตอ่มาคือเว็บไซต์ซึ่งเป็นศนูย์กลางของสิ่งท่ีคนใน
ยุคปัจจุบันรู้จักกันดี เว็บไซต์ เป็นศูนย์รวมของแหล่งบนัเทิงต่าง ๆ ทัง้วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
เพลง และหนังสือพิมพ์ ซึ่งน าเข้ามาจากแพลตฟอร์ม (platform) เป็นระบบปฏิบตัิการประมวล
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ข้อมูลส าหรับเว็บไซต์ซึ่งมีจุดเด่นคือมีการเช่ือมต่อระหว่างเจ้าของเว็บไซต์กับผู้ ใช้โดยตรง 
นอกจากนัน้ส่ือยคุดิจิทลัท่ีมีบทบาทส าคญัส าหรับคนยคุใหม่ในสงัคมดจิิทลัมากท่ีสดุในปัจจบุนัคือ 
ส่ือสังคมออนไลน์ (social media) ถือเป็นส่ือท่ีคนรุ่นใหม่ และผู้ ใช้สามารถสร้างผลงานหรือท า
กิจกรรมออนไลน์ได้ด้วยเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ เกิดการร่วมกลุ่ม พบปะสงัสรรค์กันระหว่างกลุ่มคนใน
โลกออนไลน์และเกิดการร่วมตวักันเพ่ือสร้างหรือสงัเคราะห์เนือ้หา  ใหม่ ๆ ตามท่ีตนสนใจ ทัง้ยงั
เป็นพืน้ท่ีส าหรับการอภิปราย ติดต่อส่ือสารระหว่างกนั จนกลายเป็นส่ือยคุดิจิทลัท่ีแข็งแกรงท่ีสุด
ส าหรับคนรุ่นใหม่ เรียกได้ว่าส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง Facebook หรือ Twitter กลายเป็นส่ือท่ีเปิด
โอกาสให้คนรุ่นใหมไ่ด้ตดิตอ่สมัพนัธ์กนัและสร้างตวัตนของตนเองขึน้มา (Carlsson, 2010, 13)  

การเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้ได้สร้างตวัตนในโลกออนไลน์ของตนเองนีเ้องท าให้ส่ือสงัคม
ออนไลน์ มีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่มาก ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือท่ี
เรียกกนัวา่ “smart phone” ซึ่งกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงส่ือสงัคมออนไลน์
และส่ือดัง้เดิมอ่ืน ๆ ทัง้โทรทศัน์ วิทยุ ข้อความโฆษณาต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้
การโฆษณาชวนเช่ือในปัจจุบันท่ีมาในรูปแบบของภาษา ภาพเคล่ือนไหว เพลง เสียง sound 
effect และเทคนิคอ่ืน ๆ  ยิ่งท าให้ส่ือดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันในสังคม
สมยัใหม ่(Baker, 2010, 133)  

การเข้ามาของส่ือดิจิทลัเหล่านีไ้ด้สร้างความเช่ือให้คนในสังคมโดยเฉพาะคนรุ่น
ใหม่เช่ือว่า “เราไม่อาจอยู่รอดได้หรือแข่งขนักับใครในสงัคมได้หากปราศจากซึ่งข้อมูล” ชีวิตท่ีอยู่
รอดปลอดภัย คือการบริโภคข้อมูล (พระไพศาล  วิสาโล, 2554, 31-32) ในยุคสังคมดิจิทัลท่ีมี
ข้อมูลจ านวนมากหลัง่ไหลอยู่บนอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นผลท าให้พลเมืองท่ีไม่สามารถจดัการ
ข้อมลูได้ก าลงัถกูข้อมลูจ านวนมากนีก้ดักร่อนเซาะสมาธิให้น้อยลง กลายเป็นคนสมาธิสัน้ และท า
ให้คณุภาพในการคิด การตดัสินใจของพลเมืองทกุคนได้รับผลกระทบอยา่งรุนแรง เคร่ืองมือดิจิทลั
ก าลงัเปล่ียนให้พลเมืองในสงัคมของเรา เป็นสงัคมท่ีไร้การคิดอย่างแยบยลด้วยความเช่ือท่ีว่า “เรา
จะต้องไปเรียนรู้ให้ยุ่งยากท าไม ถ้าข้อมูลทุกอย่างสามารถหาได้ง่าย ๆ เพราะพวกเรากลายเป็น
สาวก google และส่ือสังคมออนไลน์ เราสามารถเล่ือนหน้าจอดูไปเร่ือย ๆ ได้ทัง้วนั โดยแทบไม่
รู้ตวัว่าก าลงัท าอะไรอยู่ หรือต้องการจะดอูะไรกนัแน่” (Watson, 2555, 16) การหลัง่ไหลของข้อมลู
จากส่ือดิจิทัล ท าให้จิตใจของมนุษย์กลายเป็นจิตใจชนิดใหม่ท่ีมีลักษณะส าคัญ คือ “เป็นจิตท่ี
วอ่งไวทางความคิด แตไ่มใ่สใ่จกบัวฒันธรรม” หรือ “สนใจตวัเองและเคร่ืองมือดิจิทลัใกล้ ๆ ตวั แต่
ไมไ่ด้ใสใ่จกบัสงัคมรอบข้าง นอกจากสิ่งท่ีรับรู้ผา่นส่ือออนไลน์เทา่นัน้” (Watson, 2555, 42) 
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ลกัษณะของจิตใจชนิดใหม่ของมนุษย์ท่ีสนใจเฉพาะข้อมลูในส่ือดิจิทลัของตนเอง
เท่านัน้ปรากฏชัดเจนในงานวิจัยของนักวิจัยเว็บไซต์อย่าง  นีเซน, อ้างถึงใน Watson (2555)            
ได้ส ารวจกลุ่มตวัอยา่งซึ่งเป็นพลเมืองนกัท่องเว็บไซต์จ านวน 232 คน โดยทดสอบกลุ่มตวัอย่างใน
ขณะท่ีอ่านสิ่งท่ีสนใจอยู่หน้าจอโทรศพัท์มือถือและคอมพิวเตอร์โดยผู้วิจยัใช้เคร่ืองติดตามสายตา
ของกลุ่มตวัอย่างระหว่างท่ีอ่านไปด้วย ผลการวิจยัพบว่า การอ่านข้อมูลในหน้าจอโทรศพัท์และ
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตวัอย่างนัน้มีผู้ อ่านข้อความบนเว็บไซต์ต่อเน่ืองไปตามล าดับเพียง 6 คน
เท่านัน้ ส่วนกลุ่มตวัอย่างคนอ่ืน ๆ ล้วนอ่านแบบกระโดดข้ามไปข้ามมา กลุ่มตวัอยา่งสว่นมากจ้อง
อยู่ท่ีย่อหน้าหนึ่งสักครู่แล้วพุ่งสายตาไปสู่ต าแหน่งท่ีเป็นสีสันหรือตวัอักษรท่ีพิมพ์ในรูปแบบอ่ืน 
นอกจากนัน้ผู้ วิจัยยงัพบว่าวยัรุ่นอ่านข้อความออนไลน์ได้เร็วกว่าผู้ ใหญ่ แต่สมาธิของพวกเรามี
ชว่งเวลาสัน้กวา่มากดงันัน้อะไรท่ียากมกัจะถกูมองข้ามไป   

วยัรุ่นเป็นวัยท่ีมีพฤติกรรมการอ่านและหาข้อมูลจากส่ือดิจิทัลและคอมพิวเตอร์
เพ่ือหาข้อมูลโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตมากเป็นอนัดบัต้น ๆ พฤติกรรมการอ่านและการศึกษาหา
ข้อมลูจากหนงัสือของวยัรุ่นลดลงอยา่งเห็นได้อย่างชดัเจน การอ้างอิงข้อมลูท่ีใช้การเรียนของวยัรุ่น
ปัจจบุนัใช้ฐานข้อมูล จากอินเตอร์เน็ตมากขึน้ ยืนยนัได้จากผลส ารวจโดยสมาคมครูและอาจารย์
ในประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ. 2007 ชีว้่า ร้อยละ 25 ของการบ้านท่ีนกัเรียนส่งครูมีเนือ้หาท่ีคดัลอก
มาจากอินเตอร์เน็ตโดยตรง บางครัง้ก็เป็นการคัดลอกอย่างระมัดระวัง แต่ส่วนมากมักไม่เป็น
เช่นนัน้ ครูท่านหนึ่งเล่าถึงกรณีท่ีนักเรียนของตนคดัลอกเนือ้หามาอย่างรวดเร็วมากจนไม่ได้ลบ
ข้อความโฆษณาท่ีอยู่ในเว็บไซต์ออกไป ปัจจบุนัการคดัลอกสิ่งตา่ง ๆ เป็นเร่ืองง่ายมากจนผู้คนไม่
คิดถึงว่าก าลงัท าอะไรอยู่ ครูท่านหนึ่งเล่าว่านกัเรียนส่วนมากท่ีตดัแปะเนือ้หาจากอินเตอร์เน็ตมกั
ท าไปด้วยความไม่รู้ แตเ่ม่ืออธิบายให้ พวกเขารู้ว่าการคดัลอกผลงานในเว็บไซต์โดยไมมี่การอ้างอิง
ถือเป็นการโกงอย่างหนึ่งแล้ว นักเรียน ส่วนใหญ่จะเลิกพฤติกรรมนัน้ อย่างไรก็ตามด้วยความท่ี
อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลท่ีเข้าถึงได้ง่ายนักเรียนก็มักจะคัดลอกอย่างไม่ระมัดระวังเสมอ 
(Watson, 2555, 45-46) 

การลดพฤติกรรมการคดัลอกงานจากอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีการอ้างอิงของนกัเรียน
ควรเร่ิมจากการพัฒนานักเรียนให้มีความรับผิดชอบและจดัการกับข้อมูลในสังคมยุคดิจิทัลโดย
จ าเป็นจะต้องพฒันาให้นกัเรียนเกิดสมรรถนะในฐานะผู้ ใช้ส่ือยคุดิจิทลั เพราะสิ่งหนึ่งซึ่งอาจถือได้
ว่าเป็นคณุูปการส าคญัของคอมพิวเตอร์และส่ือดิจิทลัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา คือการเป็นกระจก
สะท้อนให้เห็นชดัมากขึน้ถึงจุดอ่อนในตวัของผู้ ใช้ โดยเฉพาะความไม่มั่นใจในตนเอง และความ
หลงใหลในสิ่งนอกตวัอย่างง่ายดาย ในแง่นีเ้องท่ีคอมพิวเตอร์และส่ือดิจิทลัอ่ืน ๆ เป็นบทเรียนด้าน
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กลบัท่ีเตือนให้เห็นถึงความจ าเป็นใน การเสริมสร้างคณุภาพของตนขึน้มาด้วยการมีสติหรือความ
รู้เท่าทนัตนเอง ไม่หลงไปกับมายาภาพท่ีอาจเกิดขึน้ จากปฏิสมัพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์และจากการ
โฆษณาทางธุรกิจท่ีมาในหลายรูปแบบ และท่ีต้องควบคู่กับสติ คือ ปัญญา อันได้แก่ความรู้       
ความเข้าใจในความเป็นจริงของตนเอง นัน่หมายความวา่เราจะต้องปลดเปลือ้งภาพลกัษณ์ของตวั
เราเองออกจากกรอบของส่ือยคุดิจิทลั เม่ือการรับรู้ของเราเป็นอิสระจากกรอบดงักล่าวและเห็นตน
ตามท่ีเป็นจริง เคารพและเช่ือมัน่ในศกัยภาพและสติปัญญาของตนเองแล้ว เม่ือนัน้จึงจะสามารถ
เป็นนายของคอมพิวเตอร์และส่ือดจิิทลัได้อย่างแท้จริง (พระไพศาล  วิสาโล, 2554, 61) 

นอกจากจะไม่ตกเป็นทาสของคอมพิวเตอร์และส่ือดิจิทลัตา่ง ๆ แล้วจ าเป็นจะต้อง
เปล่ียนวิธีคิดใหม่เพราะนกัเรียนจะไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคข้อมูลในส่ือดิจิทลัเท่านัน้ แตย่งัจะต้อง
เป็นผู้ผลิตข้อมูลได้อีกด้วย การท่ีนกัเรียนเป็นกลุ่มคนท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ในสงัคม
ดิจิทัลอยู่ตลอดเวลา ท าให้พวกเขามีศักยภาพท่ีจะส่งเสริมให้การพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
สังคมดิจิทัลเป็นไปอย่างราบร่ืน อ านาจของอินเตอร์เน็ตและส่ือดิจิทัลต่าง ๆ อยู่ท่ีการปฏิบัติ
ระหว่างผู้ ใช้โดยท่ีผู้บริโภคสามารถท าตวัเป็นผู้ผลิตส่ือไปพร้อม ๆ กนั โดยไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภค
ข้อมูลแต่เพียงฝ่ายเดียว อินเตอร์เน็ตยงัเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยให้ชุมชนต่าง ๆ ทัว่โลกได้แลกเปล่ียน
ทศันคติในเร่ืองต่าง ๆ เห็นได้ชดัเจนในการใช้พืน้ท่ีในส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น facebook youtube 
twitter และ instagram เป็นพืน้ ท่ีในการติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนองค์ความรู้และข่าวสาร 
ประชาสมัพนัธ์ โฆษณา หรือแม้แต่การณรงค์ทางการเมืองตา่ง ๆ ทัว่โลก ในโลกยุคปัจจบุนัท่ีเป็น
สงัคมดิจิทลั  สงัคมท่ีนกัเรียน เยาวชนและกลุ่มคนในชมุชนตา่ง ๆ สามารถก้าวข้ามการกีดกนัของ
ส่ือและเข้ามามีสว่นร่วมในโลกดจิิทลัได้อยา่งเสรี  (Watson, 2555) 

การเปล่ียนวิธีคิดและการเข้ามามีส่วนร่วมในโลกดิจิทัลต้องอาศยัความเข้าใจใน
อิทธิพลของส่ือยุคดิจิทลัและการพฒันากระบวนการการใช้ส่ือและการรู้สารสนเทศ ซึ่งนกัวิชาการ
อย่าง เออซ์เทด (Erstad, 2010, 40) ได้อธิบายอิทธิพลของส่ือยุคดิจิทัลท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลง
สงัคมไว้ดงันี ้ 

1. วฒันธรรมการมีส่วนรวมท่ีเปล่ียนแปลงไป คนรุ่นใหม่และคนในสงัคมดิจิทัล          
ต้องเข้าใจในวฒันธรรมการติดตอ่ส่ือสาระหว่างกนั มีส่วนร่วมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรม ตลอดจนเข้าใจการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมการติดตอ่ส่ือสารระหวา่งกนัตัง้แตอ่ดีต
จนถึงยคุของสงัคมดจิิทลัท่ีระบบออนไลน์มีอิทธิพลมากในปัจจบุนั   

2. การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์เป็นส่ือดิจิทัลท่ีก้าวหน้าในด้านของการ
เข้าถึงข้อมูลแทนท่ียุคของหนงัสือด้วยระบบอินเตอร์เน็ตท่ีรวดเร็วกว่า ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ใช้ได้
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จดัหาและแลกเปล่ียนข้อมลูในระบบออนไลน์ ยกตวัอย่างเช่น สารนกุรมออนไลน์อย่าง wikipedia 
ซึง่ผู้ใช้ทกุคนสามารถเข้าถึงข้อมลูและแก้ไขข้อมลูได้ตลอดเวลา การเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศเหลา่นี ้
เป็นผลท าให้ผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตทกุคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมและมีความ
รับผิดชอบตอ่การสร้างเนือ้หาบนโลกออนไลน์ท่ีตนเองสร้างขึน้ 

3. ความสามารถในการส่ือสารมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพราะมีช่องทางใน                          
การติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายทัง้ อีเมล์ โปรแกรมสนทนา sms และ สงัคมออนไลน์อ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
ชอ่งทางท่ีจะชว่ยเพิ่มพนูสมรรถนะทางการส่ือสารซึง่ถือเป็นทกัษะส าคญัในศตวรรษท่ี 21 

4. การผลิตผลงานใหม่ ๆ ผู้ ใช้และคนรุ่นใหม่สามารถผลิตเนือ้หาท่ีเป็นข้อมูล
สารสนเทศของตนเองและแลกเปล่ียนเนือ้หาเหลา่นัน้ให้เข้าถึงผู้ ใช้จ านวนมากได้ ตวัอย่างเว็บไซต์
อย่าง youtube ซึ่งเป็นเว็บไซต์ท่ีเป็นเคร่ืองมือให้ผู้ ใช้สามารถตดัตอ่ภาพยนตร์ เพลง หรือส่ืออ่ืน ๆ 
ของตนเองได้ เกิดวฒันธรรมในการผลิตผลงานใหม ่ๆ 

กล่าวได้ว่า สงัคมในโลกปัจจบุนัมีสงัคมเสมือนสงัคมหนึ่งอยู่ในระบบออนไลน์ ซึ่ง
เป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารจ านวนมากมายมหาศาลท่ีไหลเวียนไม่หยุด คือ “สังคมยุคดิจิทัล 
(digital society)”   ซึ่งมีอิทธิพลท าให้คนในสงัคมทัว่โลกเข้ามามีส่วนร่วมและอยู่ร่วมกนัในสงัคม
เสมือนแห่งนี  ้โดยมีคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ ระบบอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายไร้สายเป็นกลไกล
ส าคญัท่ีเช่ือมต่อสมาชิก ในสังคมแห่งนีเ้ข้าด้วยกัน เคร่ืองมือท่ีส าคญัท่ีถือว่ามีอิทธิพลต่อคนรุ่น
ใหม่หรือเยาวชนคือโทรศพัท์มือถือแบบ smart phone ท่ีท าให้ผู้ ใช้เข้าถือส่ือดิจิทัลได้ทุกประเภท
โดยเฉพาะส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีได้รับ\ความนิยมอย่างสูงเพราะส่ือสงัคมออนไลน์เหล่านีท้ าให้ผู้ ใช้
สามารถสร้างตัวตนของตนเองและมีอิทธิพลในการเปล่ียนแปลงสังคมปัจจุบันทัง้ในด้านของ
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมท่ีเปล่ียนแปลงไป การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ความสามารถในการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเกิดการผลิตผลงานใหม่ ๆ หวัใจส าคญัคือคนรุ่นใหม่ท่ีถือเป็น
พลเมืองยุคดิจิทัลจ าเป็นจะต้องมีสมรรถนะและองค์ความรู้ท่ีส าคญัในรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
และรู้จกัจดัการกบัข้อมลู ทัง้จะต้องรู้จกัเป็นทัง้ผู้ผลิตและผู้บริโภคส่ือในสงัคม \ยคุดิจิทลัเหล่านีใ้ห้
เกิดประโยชน์ ความส าคญัของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัในงานวิจยัชิน้นีจ้ึงมุ่งเน้นให้นกัเรียน
เกิดสมรรถนะส าคัญทัง้ความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะในการอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในฐานะ
พลเมืองยคุดจิิทลัควบคูไ่ปกบัการพฒันาตนเองในฐานะพลเมืองไทย   
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1.3 องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั  
1.3.1 ความหมายของสมรรถนะ นักวิชาการได้ให้ความหมายของสมรรถนะไว้

ดงัตอ่ไปนี ้ 
วฒันา พฒันพงษ์ (2547, 33) อธิบายว่า สมรรถนะ (competency) หมายถึง 

ระดบัของความสามารถในการปรับและใช้กระบวนทศัน์ (paradigm) ทศันคติ พฤติกรรม ความรู้ 
และทกัษะกระบวนการเพ่ือการปฏิบตัิงานให้เกิดคณุภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสุดใน
การปฏิบตัิหน้าท่ีของ บุคลากรในองค์การ บุคลากรทุกคนควรมีความสามารถพืน้ฐานในหน้าท่ีท่ี
เหมือนกันครบถ้วนและเท่าเทียมกนั และควรพฒันาตนเองให้มีความสามารถพิเศษท่ีแตกตา่งกัน 
ออกไปนอกเหนือจากความสามารถของงานในหน้าท่ี ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัศกัยภาพระดบัความสามารถ
ทางอารมณ์  (Emotional Quotient : EQ) และความสามารถทางสติ ปัญญา ( intelligence 
quotient: IQ) 

อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2547, 61)) ได้นิยามความหมายของสมรรถนะไว้ว่า
สมรรถนะ คือ คุณลักษณะของบุคคลซึ่งได้แก่ ความรู้ กระบวนการ ทักษะ ความสามารถและ
คณุสมบตัิต่าง ๆ อนัได้แก่ ค่านิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ  คณุลกัษณะทางกายภาพและอ่ืน ๆ ซึ่ง
จ าเป็นและสอดคล้องกบัความเหมาะสมกบัองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องสามารถจ าแนกได้ว่า
ผู้ ท่ีจะประสบความส าเร็จในการท างานได้ต้องมีคุณลักษณะเด่น ๆ อะไรหรือลักษณะส าคญั ๆ 
อะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือสาเหตุท่ีท างานแล้วไม่ประสบความส าเร็จเพราะขาด
คณุลกัษณะบางประการคืออะไร เป็นต้น 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2550, ออนไลน์) อธิบายว่า 
สมรรถนะเป็นคณุลกัษณะเชิงพฤตกิรรมท่ีเป็นผลมาจากความรู้ทกัษะ กระบวนการ ความสามารถ
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงานอ่ืน ๆ ใน
องค์การกลา่วคือ การท่ีบคุคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มกัจะต้องมีองค์ประกอบของ
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคณุลกัษณะอ่ืนๆ กล่าวอีกนยัหนึง่ สมรรถนะ คือคณุลกัษณะเชิง
พฤติกรรม เป็นพฤติกรรมท่ีองค์การต้องการจากข้าราชการ เพราะเช่ือว่าหากข้าราชการมี
พฤติกรรมการท างานในแบบท่ีองค์การก าหนดแล้ว จะส่งผลให้ข้าราชการผู้นัน้มีผลการปฏิบตังิาน
ดีและสง่ผลให้องค์การบรรลเุป้าประสงค์ท่ีต้องการไว้ได้  

จากความหมายของสมรรถนะ สรุปได้ว่า สมรรถนะ คือ สิ่งท่ีสะท้อนถึง
คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมในตวับคุคลแตล่ะคน ซึ่งได้แก่ ความรู้ กระบวนการ ความสามารถและ
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คุณลักษณะอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ท่ีองค์การก าหนด ซึ่งจะท าให้บุคคลท่ีสามารถ
พฒันาสมรรถนะได้โดดเดน่ มีผลงานตามมาตรฐานท่ีวางไว้ได้ 

อนึ่ ง  ใน ด้านการศึกษามีค าศัพ ท์ ท่ี เก่ียวข้องกับสมรรถนะ 2 ค า  คือ 
“competence หรือ สามัตถิยะ” และ “competency หรือ สมรรถนะ” ซึ่งมีความหมายตาม
พจนานกุรมศพัท์ศกึษาศาสตร์ ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ดงันี ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2555, 102) 

สามตัถิยะ (competence) ในทางการศึกษา หมายถึง ทกัษะ ความสามารถ
ของบุคคลท่ีน าความรู้ ความเข้าใจ มาแสดงออก หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ถึงระดับ
มาตรฐานท่ีก าหนดได้ คือ ท าได้และท าเป็น น ามาใช้ในการพฒันา วดัและประเมินผลด้วย 

สมรรถนะ (competency) ในทางการศึกษา หมายถึง คุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีบ่งชีถ้ึงความสามารถ ความช านาญในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะท่ีมีอยู่
อย่างเช่ียวชาญ รวมทัง้รู้วิธีการท่ีจะท างานให้ส าเร็จ โดยน ามาใช้ในการพฒันาวัดและประเมินผล
ด้วย  

จากความหมายของสมรรถนะ สรุปได้ว่า สมรรถนะ หมายถึง สิ่งท่ีสะท้อนถึง
คณุลกัษณะเชิงพฤติกรรมในตวับคุคลแตล่ะคน ซึ่งได้แก่ ความรู้ กระบวนการ ความสามารถและ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ท่ีองค์การก าหนด ซึ่งจะท าให้บุคคลท่ีสามารถ
พฒันาสมรรถนะได้โดดเดน่ มีผลงานตามมาตรฐานท่ีวางไว้ได้ 

1.3.2 สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั ความฉลาดรู้ดิจิทลั และความฉลาดทางดิจิทลั  
งานวิจัยฉบับนีมุ้่ งศึกษาและพัฒนาสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล (digital 

competency) ซึง่ประกอบไปด้วย ความรู้ดจิิทลั กระบวนการดจิิทลั และคณุลกัษณะดจิิทลั เพ่ือให้
การศกึษาและวิจยัประสบความส าเร็จและครอบคลมุแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาพลเมืองยคุ
ดิจิทัล ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ “ความฉลาดรู้ (literacy)” และ ความฉลาดทาง
ดจิิทลั (digital intelligence quotient) ควบคูก่นัไปด้วย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ ชุดความฉลาดรู้ ( literacy) ฉบับปี พ.ศ. 2562 
บญัญัติไว้ว่า ค าว่า “ฉลาดรู้” มาจากค าในภาษาองักฤษว่า “Literacy” หมายถึง คุณสมบตัิของ
บุคคลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการการศึกษาเรียนรู้เนือ้หาสาระและฝึกจนเข้าใจ ใช้เป็น สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตได้ เดิมค าว่า “Literacy” หมายถึง การรู้หนังสือ คือการอ่าน
ออกเขียนได้ คิดค านวนได้ ในระดบัท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์จริง ต่อมาเม่ือความหมายค าว่า 
“Literacy” มีขอบเขตกว้างขึน้ จึงได้ใช้ศัพท์บัญญัติว่า “ความฉลาดรู้” ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ 
ทกัษะ และสมรรถนะ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2562, 37-38) 
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1. ความรู้ เป็นสาระทางวิชาการ ทฤษฎี หลักการ ประสบการณ์ และวิธีการ
ปฏิบตัิท่ีท าให้เกิดความรู้แจ้งชดั รู้จริง ครอบคลุมทุกแง่มุมเพ่ือสามารถน าไปต่อยอด สร้างสรรค์ 
และใช้ประโยชน์ได้   

2. ทกัษะ ประกอบด้วย ทกัษะปฏิบตัิและทกัษะทางปัญญา ทกัษะปฏิบตัิเป็น
ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือค้นคว้าความรู้ และการน าความรู้ไปใช้จริง เช่น ความสามารถใน
การเรียนรู้ อ่าน เขียน คิดค านวณ ทักษะต่าง ๆ ท่ีส าคัญต่อการพัฒนาชีวิต รู้จัก เข้าใจ และใช้
เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีดิจิทลั จนกลายเป็นชุดทักษะ (set of skills) ส่วนทักษะทางปัญญาเป็น
ความสามารถทางการคิด ซึ่งเป็นกระบวนการปลุกเร้าให้สมองได้พฒันาและมีระดับเชาว์ปัญญา
สูงขึน้ ท่ีเรียกว่า สติปัญญา คือ ความระลึกรู้ ทักษะทางปัญญามีพืน้ฐานทัง้จากกระบวนการ
การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม จิตใจ และอารมณ์ ทัง้นีต้้องคิดด้วยจิตใจท่ีตัง้มัน่เป็นปกติ เท่ียงตรง 
และเป็นกลาง 

3. สมรรถนะเป็นความสามารถในการน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ใน
งานหรือสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทัง้การต่อยอดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนและ
ผู้ อ่ืน 

ความฉลาดรู้จึงเป็นการรู้และความเข้าใจสาระท่ีถูกถ้วน ครอบคลุมทุกประเด็น
ส าคญั มีการต่อยอดเช่ือมโยงความรู้เดิม เสริมสร้างความรู้ใหม่เกิดแนวคิดสร้างสรรค์นวตักรรม 
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้ มีความฉลาดรู้ควรใช้สติปัญญาด าเนิน “กิจท่ีจะท า ค าท่ีจะพดู” ให้เกิด
สมัฤทธิผลพฒันาเป็นความเจริญตอ่ชีวิต 

นอกจากนัน้พจนานุกรมศพัท์ศึกษาศาสตร์ ชุดความฉลาดรู้ ( literacy) ฉบับปี 
พ.ศ. 2562 ยงัได้บญัญัติศพัท์ค าว่า “ความฉลาดรู้ดิจิทัล” เอาไว้ด้วยว่า ความฉลาดรู้เร่ืองดิจิทัล 
(digital literacy) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะในการใช้และสร้างสรรค์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารแบบดิจิทัลในการค้นหาข้อมูล สารสนเทศ ติดต่อ แปลความหมาย 
ประเมิน สร้างข้อมูล ผลิต วิจัย เผยแพร่ แลกเปล่ียนส่ือหรือผลงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
ด ารงชีวิต การเรียนรู้ การแสดงออก และการแสวงหาความร่วมมือในการท ากิจการหรือธุรกิจตา่ง ๆ 
อย่ าง มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และ มี จ ริยธรรม  รวมทั ง้สนับสนุนการส ร้างสั งคม ท่ี อยู่ ดี มี สุ ข  
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2562, 27) 

การแปลความหมายและการประเมินสารสนเทศครอบคลุมถึงความสามารถใน
การรู้เท่าทนั วิเคราะห์ แยกแยะเร่ืองท่ีควรรู้ออกจากเร่ืองท่ีไม่จ าเป็น เลือกรับ และแลกเปล่ียนเร่ือง
ท่ีเป็นประโยชน์ รวมถึงการสร้างและผลิตข่าวสารข้อมลูสารสนเทศ ภาพ เสียง เร่ืองราว ธุรกิจต่าง 
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ๆ เชิงสร้างสรรค์ สจุริต และรู้เทา่ทนัเร่ืองท่ีเห็น เร่ืองท่ีได้ฟังจากสงัคมออนไลน์หรือสงัคมเสมือนจริง
ด้วยความมีสติและมีวิจารณญาณ การสร้างและผลิตข้อมูลสารสนเทศผ่านเครือข่าย รวมถึงการ
เสนอแนวความคิด ข้อเขียน เร่ืองราว สาระท่ีเป็นทัง้ภาพ เสียงผลงาน ตวัอย่างสินค้า การท าธุรกิจ
ออนไลน์นัน้ ผู้ผลิตต้องตระหนกัเป็นอยา่งมากถึงเร่ืองความซ่ือสตัย์และความรับผิดชอบตอ่ผลงาน
ของตน การท าธุรกิจ สจุริต การให้เกียรติในความคิดผู้ อ่ืนและไม่ละเมิดลิขสิทธิผลงานของผู้ อ่ืน ใน
สงัคมและสภาพแวดล้อมท่ีมีดิจิทลัเป็นองค์ประกอบส าคยัผู้ ใช้ต้องมีจรรยาบรรณดิจิทลั (digital 
etiquette) โดยใช้ถ้อยค าสภุาพรู้กฎหมายเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ผลิตเร่ืองราวท่ีสร้างสรรค์ ประกอบ
ธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์ สุจริต เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต สงัคม และวฒันธรรม ใช้สิขสิทธ์ิ
ของผู้ อ่ืนโดยถกูต้อง ชอบธรรม รวมทัง้ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือขา่ยท าร้ายหรือละเมิดสิทธิ
ของผู้ อ่ืน ไมล่กัลอบ โจรกรรมข้อมลูขา่วสาร ไมเ่สนอเร่ืองหรือข้อมลูเท็จ ไม่ใช้ท าธุรกิจผิดกฏหมาย
และกฏศีลธรรม และไม่ใช้ในการท าลายความมั่นคงของประเทศ ผู้ สอนควรให้ความรู้รวมทัง้ให้
โอกาสนักเรียนได้ศึกษาและฝึกทกัษะการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์อย่างฉลาด สร้างสรรค์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีจรรยาบรรณเพ่ือให้
นกัเรียนเตบิโตไปกบัยคุดจิิทลัอยา่งมีคณุภาพ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2562, 28-29) 

การให้นิยามของ “ความฉลาดรู้ดิจิทัล” ของราชบัณฑิตยสถานได้ควบรวมให้ 
“สมรรถนะ (competency)” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความฉลาดรู้ (literacy) ควบคูไ่ปกบัความรู้
และทกัษะโดยอธิบายวา่สมรรถนะจะช่วยส่งเสริมการใช้งานดิจิทลัได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การให้ค านิยามความฉลาดรู้ดิจิทัลยังได้ให้
ความส าคญัถึงมารยาทและ การใช้ส่ือดจิิทลัอยา่งระมดัระวงัและรู้เทา่ทนัอีกด้วย  

การให้นิยามความฉลาดรู้ดิจิทลัท่ีแบง่ออกเป็น ความรู้ ทกัษะ และสมรรถนะของ
ราชบณัฑิตยสถานมีความสอดคล้องในบางส่วนกับนักวิชาการอย่าง แพนกราซิโอ (Pangrazio, 
2016, 163-164,170-171) ซึ่งอธิบายว่า ความฉลาดรู้ดิจิทลั (digital literacy) คือทกัษะในการใช้
และประเมินเคร่ืองมือดิจิทลัทัง้ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งความฉลาดรู้ดิจิทลันัน้ถือเป็น
ตวัแปรส าคญัในการด ารงชีวิตในสังคมดิจิทัลเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในสังคม 
ความฉลาดรู้ดิจิทัลนีจ้ึงอยู่ในรูปแบบของ “ชุดทักษะ (set of skills)” ท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้
ผู้ ใช้เคร่ืองมือดิจิทลัได้พฒันาเนือ้หาออนไลน์ (online contents) ของตนเอง และการให้นิยามของ 
เน็ลสนั คริูเยร์ และ โจเซ็ฟ (Nelson, Courier, & Joseph, 2011, 96-97) ซึ่งให้ค าจ ากดัความมโน
ทศัน์ของความฉลาดรู้ดิจิทลัว่าเป็นความสามารถในการท าความเข้าใจข้อมูลและการใช้ข้อมูลได้
หลากหลายรูปแบบผา่นคอมพิวเตอร์ ซึง่ความฉลาดรู้สารสนเทศแบง่ออกเป็นสามระดบั ดงันี ้
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1. ความฉลาดรู้ดิจิทัลในระดับต ่า (lower stage) ประกอบไปด้วย ทักษะ 
(skills) มโนทศัน์ (concepts) แนวคดิ (approaches) เจตคต ิ(attitudes)  

2. ความฉลาดรู้ดิจิทัลท่ีมีความส าคัญระดับกลาง (the central and crucial 
level) เป็นความฉลาดรู้ดิจิทลัท่ีเน้นการน าไปใช้ คือ การน าสมรรถนะดิจิทลัไปประยุกต์ใช้ในการ
หาความรู้อยา่งมืออาชีพหรือในบริบทของการเรียนรู้  

3. ความฉลาดรู้ดิจิทลัในระดบัสุดท้าย (ultimate stage) เป็นการเปล่ียนถ่าย
อุปกรณ์ดิจิทลัไปใช้ในการพัฒนานวตักรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพหรือในบริบท
ของการเรียนรู้ 

เม่ือพิจารณาการให้นิยามของนักวิชาการตะวนัตกทัง้สองท่านจะพบว่าความ
ฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) จะมุ่งเน้นการน าเคร่ืองมือดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวนัอย่างรู้เท่าทนัซึ่งองค์ประกอบของความฉลาดรู้ดิจิทลัตามแนวคิดจากงานวิจยัเร่ือง 
Teaching Tip an Investigation of Digital Literacy Needs of Students ของ เน็ ลสัน  คู ริ เย ร์ 
และ โจเซ็ฟ (Nelson et al., 2011, 97) กลุ่มนักวิชาการจาก College of Business มหาวิทยาลัย 
The Universtiy of Tampa  มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น าเสนอองค์ประกอบและ
ค าอธิบายความฉลาดรู้ดจิิทลั ดงันี ้
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ตาราง 1 องค์ประกอบและค าอธิบายความฉลาดรู้ดจิิทลั 

องค์ประกอบ (aspect) ค าอธิบาย 
1. การศกึษาและการ
เข้าถึงข้อมลู 

เข้าถึงข้อมลูท่ีต้องการได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล
จากห้องสมดุ อินเตอร์เน็ต และ ฐานข้อมลูที่ใช้อปุกรณ์ช่วยค้น 
(search engines) 

2. การตรวจสอบข้อมลู ตดัสนิคณุภาพ ความสมัพนัธ์ ช่วงเวลา ความสมบรูณ์ ความ
น่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ การใช้ประโยชน์ และประสทิธิภาพ
ของแหลง่ข้อมลูดิจิทลั 

3. แหลง่การเรียนรู้ ใช้แหลง่ข้อมลูดิจิทลัท่ีครูแนะน า เช่น ต ารา หรือแหลง่ข้อมลูอ่ืน
เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ 

4. การใช้แอปพลเิคชัน่ ใช้แอปพลเิคชัน่และใช้ซอฟแวร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
ค านวน เข้าถึง อปัเดต และแสดงข้อมลูดิจิทลั 

5. การสง่ผ่านข้อมลู สง่ผ่านข้อมลูดิจิทลัไปยงัปลายทางที่ต้องการข้อมลูด้วยรูปแบบ
ที่เสถียร ผู้ รับข้อมลูสามารถน าไปใช้ได้จริง 

6. การสื่อสารข้อมลู น าเสนอข้อมลูดิจิทลัท่ีเป็นประโยชน์ อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
โดยใช้แพ็กเกตที่เข้าถึงได้ เช่น การใช้โปแกรม word processor 
โปรแกรม spreadsheet แพ็กเกตทางสถิติ ซอฟแวร์ส าหรับการ
น าเสนอ ซอฟแวร์ของส านกัพิมพ์ และการใช้ผงักราฟิกและอนิเม
ชนัเพ่ือการน าเสนอผลงานได้ 

7. ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม 

เข้าใจหลกัจริยธรรมและหลกัปฏิบตัขิองสงัคม และการใช้
เทคโนโลยีและข้อมลูดิจิทลัอย่างมีความรับผิดชอบตามหลกั
จริยธรรม 

8. ข้อบงัคบัของข้อมลู
ดิจิทลั 

เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมลูดิจิทลัที่เก่ียวข้องโดยค านงึถึง
หลกักฎหมายและข้อบงัคบั 

9. การเลือกใช้ซอฟแวร์
และฮาร์ทแวร์คอมพิวเตอร์ 

ตดัสนิใจตามความต้องการของผู้ ใช้และคดัเลือกโปรแกรม
ซอฟแวร์และอปุกรณ์ฮาร์ทแวร์ให้เหมาะสมกบัการใช้งานของ
คอมพิวเตอร์ 
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ตาราง 1 (ตอ่)  

องค์ประกอบ (aspect) ค าอธิบาย 
10. การวิเคราะห์ระบบ  เรียกร้อง (soliciting) อธิบาย และ จดัท าข้อมลูตามความ

ต้องการของผู้ใช้โดยออกแบบระบบการรวบรวมข้อมลูท่ีเหมาะสม
ได้  

11. การออกแบบระบบ ออกแบบและคดัสรรรูปแบบข้อมลู โปรแกรม แอปพลเิคชนั ระบบ
การติดต่อสื่อสาร และอปุกรณ์ดจิทลัที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ 

12. การพฒันา           
แอปพลเิคชนั 

พฒันา ทดสอบ และบ ารุงรักษาโปรแกรม แอปพลเิคชนัเพ่ือการใช้      
งานได้ 

13. ระบบของโปรแกรม ติดตัง้และบ ารุงรักษาการใช้ระบบและการเข้าถึงซอฟแวร์โดยผู้ใช้        
เพ่ือสง่ต่อไปยงัฮาร์แวร์คอมพวิเตอร์ได้  

14. การรักษาความ
ปลอดภยัของข้อมลูและ
ระบบ 

ปกป้องข้อมลูและระบบสารสนเทศจากอนัตราย เช่น การเข้าถึงท่ี
ไม่ได้รับอนญุาต การท าลายข้อมลู หรือ ไวรัส ตรวจสอบและกู้ คืน
ข้อมลูจากความเสียหายเหลา่นัน้ได้ 

15. การรักษา           
ความปลอดภยัสว่นบคุคล 
การเงิน และอตัลกัษณ์ 

ปกป้องตนเองจากการถกูควบคมุหรือแทรกแซงดจิทลั เช่น การ
ขโมยตวัตน การปลอมตวัเข้าใช้สื่อดิจิทลั และ ปกป้องข้อมลู
สว่นตวั ข้อมลูเก่ียวกบัการเงินในระหว่างท่ีซือ้ขายออนไลน์โดยใช้
เคร่ืองมือดิจิทลั 

16. การจดัการชดุข้อมลู ติดตัง้ อปัเดต จดัเตรียมข้อมลู และเข้าถึงระบบปฏิบตัิการในการ
จดัการข้อมลู (databased management systems: DBMS)  

17. การใช้งานจาก
ห้องสมดุสื่อ (media 
library functions) 

เตรียมพร้อม จดัท ารายการ จดัท าข้อมลูส ารอง และ เข้าถึงข้อมลู
ในรูปแบบของ physical storage เพ่ือให้สะดวกต่อการใช้ข้อมลู
และโปรแกรมดิจิทลั 

18. เทคโนโลยีเครือข่าย มีความสามารถในการใช้สมรรถนะด้านเทคนิคในการเปลี่ยนถ่าย
ข้อมลู จดัการข้อมลู และป้องกนัความปลอดภยัของข้อมลูใน
ลกัษณะเครือข่ายได้ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

องค์ประกอบ (aspect) ค าอธิบาย 
19. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ 

มีความสามารถในการใช้สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ทัง้
ซอฟแวร์และ ฮาร์ทแวร์และข้อมลูอ่ืน ๆ อยา่งเป็นระบบ 

20. วิดีโอและรูปภาพ
ดจิิทลั 

คดัเลือกและใช้วิดีโอและรูปภาพดจิิทลัจากอปุกรณ์ รูปแบบ 
และเคร่ืองมือเพ่ือพบปะกบัผู้ ใช้รายอ่ืน ๆ  

 

ที่ ม า : Nelson, Klarn; Courier, Marcy;& Joseph, Gilbert W.  Teaching Tip an Investigation of 
Digital Literacy Needs of Students.  Journal of Information Systems Education. 22(2), 97.   

เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของความฉลาดรู้ตามแนวคิดของ เน็ลสนั คริูเยร์ และ 
โจเซ็ฟ (Nelson et al., 2011, 97) โดยละเอียดแล้วจะพบว่าความฉลาดรู้ดิจิทลั (digital literacy) 
เป็นกลุ่มของชดุทกัษะ (set of skills) ซึ่งเป็นทกัษะปฏิบตัิงานท่ีต้องอาศยัความรู้ด้านดิจิทลัเพ่ือให้
ประสบความส าเร็จในการใช้ส่ือและเคร่ืองมือดจิิทลัโดยให้ความส าคญักบัคณุลกัษณะและ เจตคติ
หรือคณุลกัษณะในการใช้ส่ือดจิิทลัเป็นสว่นน้อยแตกตา่งจากการให้นิยามของราชบณัฑิตยสถาน    

นอกจากนัน้ยงัมีค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัลอีกค าหนึ่ง
ตามการให้นิยามของ สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน (2561, 3) น าเสนอความฉลาดทางดิจิทัล 
(Digital Intelligence Quotient: DQ) คือ กลุ่มความสามารถทางสงัคม อารมณ์ และการรับรู้ ท่ีจะ
ท าให้คนหนึง่สามารถเผชิญกบัความท้าทายของดิจิทลั และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัชีวิตดิจิทลัได้ 
ความฉลาดทางดิจิทลัครอบคลุมทัง้ความรู้ ทกัษะ ทศันคติและค่านิยมท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตใน
ฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ทักษะการใช้ส่ือและการเข้าสังคมในโลก
ออนไลน์ 

ความฉลาดทางดิจิทลัเป็นผลจากการศึกษาและพฒันาของหน่วยงานท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือกันของภาครัฐและเอกชนทั่วโลกประสานงานกับการประชุม “World Economic 
Forum” ท่ีมุ่งมั่นพัฒนาให้นักเรียนทุกประเทศได้รับการศึกษาด้านทักษะพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีมี
คุณภาพและใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัยด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่  โดย
ประกอบไปด้วยทกัษะส าคญั 8 ประการ ได้แก่  (สถาบนัส่ือเดก็และเยาวชน, 2561, 3-15) 
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1. ทักษะในการรักษาอัตลักษณ์ ท่ีดีของตนเอง (digital citizen identity) 
สามารถสร้างและบริหารจดัการอตัลกัษณ์ท่ีดีของตนเองไว้ได้อย่างดีทัง้ในโลกออนไลน์และโลก
ความจริง 

2. ทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณญาณท่ีดี (critical thinking) สามารถในการ
วิเคราะห์แยกแยะระหว่างข้อมูลท่ีถูกต้องและข้อมูลท่ีผิด ข้อมูลท่ีติดต่อทางออนไลน์ท่ีน่าตัง้ข้อ
สงสยัและนา่เช่ือถือได้   

3. ทั กษ ะ ใน การ รักษ าค วาม ป ลอดภั ย ขอ งตน เอ ง ใน โลก ไซ เบ อ ร์ 
(cybersecurity management) สามารถป้องกันข้อมูลด้วยการสร้างระบบความปลอดภัยท่ี
เข้มแข็ง และป้องกนัการโจรกรรมข้อมลูหรือการโจมตีออนไลน์ได้  

4. ทกัษะในการรักษาข้อมลูส่วนตวั (privacy management) มีดลุพินิจในการ
บริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว รู้จักปกป้องข้อมูลความส่วนตัวในโลกออนไลน์โดยเฉพาะการแชร์
ข้อมูลออนไลน์เพ่ือป้องกันความเป็นส่วนตัวทัง้ของตนเองและผู้ อ่ืน รู้เท่าทันภัยคุกคามทาง
อินเตอร์เน็ต เชน่ มลัแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ และกลลวงทางไซเบอร์  

5. ทกัษะในการจดัสรรเวลาหน้าจอ (screen time management) สามารถใน
การบริหารเวลาในการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัล รวมไปถึงการควบคุมเพ่ือให้เกิดสมดุลระหว่างโลก
ออนไลน์ และโลกภายนอก ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้เวลาหน้าจอนานเกินไป การท างาน
หลายอยา่งในเวลาเดียวกนั และผลเสียของการเสพตดิส่ือดจิิทลั 

6. ทกัษะในการบริหารจัดการข้อมูลท่ีผู้ ใช้งานมีการทิง้ไว้ในบนโลกออนไลน์ 
(digital footprints) สามารถเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลว่าจะหลงเหลือร่อยรอย
ข้อมูลทิง้ไว้เสมอ รวมไปถึงเข้าใจผลลัพธ์ท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือการดูแลสิ่งเหล่านีอ้ย่ างมีความ
รับผิดชอบ รอยเท้าดิจิทลั คือ ค าท่ีใช้เรียกร่องรอยการกระท าตา่ง ๆ ท่ีผู้ ใช้งานทิง้รอยเอาไว้ในโลก
ออนไลน์ ส่ือสงัคมออนไลน์ เว็บไซต์หรือโปรแกรมสนทนา เชน่เกียวกบัรอยเท้าของคนเดนิทาง  

7. ทักษะในการรับ มื อกับการระรานบนโลกไซ เบอ ร์ (cyberbullying 
management) การระรานทางไซเบอร์ คือ การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองือหรือช่องทางเพือ่กอให้
เกิดการคกุคามลอ่ลวงและการกลัน่แกล้งบนโลกอินเตอร์เน็ตและส่ือสงัคมออนไลน์  

8. ทกัษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม (digital empathy) มีความเห็นอก
เห็นใจและสร้างความสมัพันธ์ท่ีดีกับผู้ อ่ืนบนโลกออนไลน์ แม้จะเป็นการส่ือสารท่ีไม่ได้เห็นกัน มี
ปฏิสัมพันธ์อันดีต่อคนรอบข้าง ไม่ว่าพ่อแม่ ครู เพ่ือนทัง้ในโลกออนไลน์และในชีวิตจริง ไม่ด่วน
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ตดัสินใจผู้ อ่ืนจากข้อมูลออนไลน์แตเ่พียงอย่างเดียวและจะเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ ท่ีต้องการความ
ชว่ยเหลือ โดยใช้หลกัการคิดก่อนโพสต์ลงสงัคมออนไลน์ (think before you post)  

การให้นิยามค าว่าความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence) ของสถาบนัส่ือเด็ก
และเยาวชน (2561, 3-15) โดยอ้างอิงการให้นิยามของการประชุม “world economic forum” ได้
ควบรวมค าว่าความฉลาดรู้ดิจิทลั (digital literacy) ให้เป็นส่วนหนึ่งของชดุทกัษะ (set of skills) ท่ี
เรียกว่าทักษะในการรักษาอัตลักษณะท่ีดีของตนเองโดยอธิบายว่าความฉลาดรู้ดิจิทัลนัน้มี
จุดประสงค์เพ่ือส่งเสริม การเรียนรู้และติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ ซึ่งจะ
สอดคล้องกบัการให้นิยามของแพนกราซิโอ (Pangrazio, 2016, 163-164) เน็ลสนั คริูเยร์ และ โจ
เซ็ฟ (Nelson et al., 2011, 96-97) ส่วนการให้นิยามของความฉลาดดิจิทัลส่วนอ่ืน ๆ ก็เป็น
ลกัษณะของชดุทกัษะเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมืองดจิิทลั  

เม่ือพิจารณาการให้นิยามของค าวา่ “ความฉลาดรู้ดิจิทลั (digital literacy)” และ 
“ความฉลาดดิจิทัล (digital intelligence)” แล้วจะพบว่ามีความทับซ้อนกันอยู่ กล่าวคือ ความ
ฉลาดรู้ดิจิทัลมุ่งเน้นจะมุ่งเน้นท่ีกระบวนการในการใช้ส่ือดิจิทัลในชีวิตประจ าวันอย่างรู้เท่าทัน
เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นความหมายท่ีแคบ ส่วนความฉลาด
ดิจิทลันัน้ผู้ เสนอแนวคิดใช้ลักษณะชุดของทักษะท่ีสมควรจะพัฒนาให้เกิดกับนักเรียนเพ่ือให้ใช้
ชีวิตในสงัคมดิจิทลัได้อย่างมีความสขุโดยมีการผนวกเอาความฉลาดรู้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยซึ่ง
ให้ความหมายในขอบเขตท่ีกว้าง ดงันัน้ในงานวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัขอใช้ค าว่า “สมรรถนะพลเมือง
ยุคดิจิทัล (digital competency)”  ซึ่งเป็นค าท่ีมีความหมายชัดเจน ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป 
สามารถก าหนดเป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรโดยประกอบไปด้วย ความรู้ดิจิทัล 
กระบวนการดิจิทลั และคุณลกัษณะดิจิทัลท่ีจะพัฒนาให้เกิดกับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย
ของไทยเพราะการให้นิยามและเพ่ือให้เข้ากับบริบทของการจดัการศึกษาของประเทศท่ีได้มีการ
ก าหนดสมรรถนะส าคัญเอาไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาของชาติ การพัฒนาสมรรถนะ
พลเมืองยคุดิจิทลัจะท าให้นกัเรียนเกิดความรู้ กระบวนการและคณุลกัษณะดิจิทลัท่ีเหมาะสมกับ
วยัและยคุสมยั สามารถน าสมรรถนะเหล่านีไ้ปใช้ในการด าเนินชีวิตในสงัคมดจิิทลัได้อยา่งรู้เท่าทนั
และมีความฉลาดรู้ 

1.3.3 องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 
ปัจจุบนัส่ือมวลชนและอินเตอร์เน็ตกลายเป็นตวัแทนของแหล่งข้อมูลทางสงัคม

และวัฒนธรรม ท่ีส าคัญส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีช่วยพัฒนาทัง้บุคลิกภาพเฉพาะบุคคลและพัฒนา
บุคลิกภาพในฐานะพลเมืองของสงัคม กระบวนการพัฒนาเหล่านีต้้องใช้ทัง้จิตนาการ ความคิด
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สร้างสรรค์ และองค์ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน โดยอาศยัการรู้เท่าทนัส่ือและการรู้สารสนเทศ (media 
and information literacy) เป็นพืน้ฐานส าคัญ ส่ือออนไลน์กลายเป็นตัวกระตุ้ นท่ีส าคัญท่ีช่วย
สง่เสริมการมีส่วนร่วมในชมุชน ให้พลเมืองในชุมชนกลายเป็นพลเมืองเชิงรุก (active citizen) และ
มีสมรรถนะส าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต จนท าให้การรู้เท่าทนัส่ือลการรู้สารสนเทศกลายเป็นสิ่ง
ส าคญัในสงัคมประชาธิปไตยยุคปัจจบุนั ซึ่งเป็นยคุท่ีจะต้องพฒันาสมรรถนะของคนรุ่นใหม่และ
เยาวชนทัง้สมรรถนะทางโลกออนไลน์ควบคู่ไปกับสมรรถนะในสังคมท่ีเยาวชนอาศยัอยู่จริงโดย
การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัครอบครัว ครู และผู้ใหญ่ในสงัคมอ่ืน ๆ ควบคูก่นัไปด้วย (Carlsson, 2010, 
17)  

การพัฒนาคนรุ่นใหม่ในฐานะพลเมืองของสังคมจึงจ า เป็นจะต้องพัฒนาให้
พลเมืองมีกระบวนการในการรู้เท่าทันส่ือและการรู้สารสนเทศและกระบวนการด้านการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีอ่ืน ๆ ซึ่งมวลรวมของกระบวนการเหล่านีเ้รียกรวมกันว่า “สมรรถนะ” ประกอบไปด้วย
ความรู้ กระบวนการ และเจคตสิ าหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นพลเมืองในยคุดจิิทลั อนึ่งเม่ือพิจารณาจาก
สภาพจริงของคนรุ่นใหม่หรือนกัเรียนในปัจจบุนัจะเห็นได้ว่านกัเรียนมีกระบวนการดิจิทลัพืน้ฐาน
หลายกระบวนการเห็นได้จากข้อเสนอของนกัวิชาการอย่าง เพอร์สกี (Prensky อ้างถึงใน Baker, 
2010, 134) ให้ความเห็นวา่คนรุ่นใหมท่ี่เป็นนกัเรียนในยคุศตวรรษท่ี 21 เป็นนกัเรียนสามารถใช้ส่ือ
ดิจิทัลได้โดยสัญชาตญาณ หรือเรียกว่า "ชนพืน้เมืองชาวดิจิทัล (digital natives)" กล่าวคือ
พลเมืองในยุคท่ีเกิดมาร่วมสมยักับยคุดิจิทลัจึงเป็นผลท าให้สามารถเรียนรู้ ท าความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดจิิทลัพืน้ฐานได้โดยอตัโนมตั ิกระบวนการดงักลา่วประกอบไปด้วย  

1. การอพัโหลด ดาวโหลด และการรีมิกซ์ดนตรี (remix music) รูปถ่าย วิดีโอ 
และภาพยนตร์ 

2. การสง่ข้อความทางโทรศพัท์มือถือและอปุกรณ์อ่ืน ๆ  
3. การเช่ือมตอ่และการส่ือสารโดยใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และเว็บไซต์ 
4. การใช้กล้องถ่ายภาพดจิิทลัและเคร่ืองมือดจิิทลัอ่ืน ๆ 
5. การตดัตอ่วีดโิอและน าไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ 
6. การสร้างบล็อก (blogs) โปสการ์ด วิดีโอเกม ส่ือดิจิทัล และวรรณกรรม

ออนไลน์ 
7. มีสว่นร่วมในเกมเรียลลิตี (reality games) หรือการเสวนาออนไลน์ตา่ง ๆ  

กระบวนการส าหรับชนพืน้เมืองชาวดิจิทลัทัง้ 7 กระบวนการนัน้ถือเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัส าหรับการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัของนกัเรียน กระบวนการ
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พืน้ฐานเหล่านีจ้ะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลในสังคมดิจิทัลท่ีใช้อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ และสังคม
ออนไลน์สะดวกรวดเร็วขึน้ โดยมีคอมพิวเตอร์และโทรทศัน์มือถือเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเข้าถึง
ข้อมลู หลกัการเป็นชนชัน้เมืองชาวดิจิทลัท่ีส าคญันัน้ไม่เพียงแตเ่ข้าถึงข้อมลูได้แตน่กัเรียนจะต้อง
เรียนรู้และพัฒนากระบวนการการรู้เท่าทันส่ือและการรู้สารสนเทศควบคู่กันไปด้วยเพ่ือให้การ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในสงัคมดิจิทัลนัน้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยนักการศึกษาอย่าง ฮอบส์ 
(Hobbs, 2011, 11-12) ได้น าเสนอองค์ประกอบส าหรับพัฒนากระบวนการการรู้เท่าทันส่ือและ
การรู้สารสนเทศในสังคมยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

1. การเข้าถึงข้อมูล เน้นการค้นหาและแบ่งบัน ข้อมูลอย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะข้อมลูสารสนเทศจากส่ือดจิิทลัและใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

2. การวิเคราะห์ เน้นการใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์
องค์ประกอบของส่ือในประเดน็ตา่ง ๆ ได้แก่ วตัถปุระสงค์ กลุ่มเป้าหมาย คณุภาพ ความนา่เช่ือถือ 
ความนา่ไว้วางใจ ความคดิเห็น และผลกระทบของข้อความท่ีปรากฏในส่ือได้ 

3. การสร้างสรรค์ผลงาน เน้นการประพนัธ์หรือสงัเคราะห์เนือ้หาท่ีใช้ความคิด
สร้างสรรค์และความมัน่ใจในการอธิบายตวัตนของตนเอง โดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ของผลงาน 
กลุม่เป้าหมายและองค์ประกอบของผลงานเป็นส าคญั 

4. การสะท้อนผล เน้นถึงการตระหนกัผลกระทบของเนือ้หาท่ีปรากฏในส่ือและ
เคร่ืองมือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ซึ่งสง่ผลกระทบตอ่ความคดิและการกระท าในชีวิตประจ าวนัของเราและ
น าผลกระทบเหล่านีไ้ปประยุกต์ใช้ในการสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมและจริยธรรมพืน้ฐานใน
การพฒันาตนเอง พฤตกิรรมในชมุชน และการควบคมุพฤตกิรรมเหลา่นัน้ 

5. การแสดงออก เน้นการท างานรายบคุคลและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในการ
แบ่งปันองค์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในครอบครัว ชุมชน และการมีส่วนร่วมในชุมชนในฐานะ
สมาชิกของชมุชนทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมูิภาค ระดบัชาต ิและนานาชาติ 

การรู้เท่าทนัส่ือและการรู้สารสนเทศตามแนวคิดของ ฮอบส์ (Hobbs, 2011, 11-
12) ถือเป็นการพฒันากระบวนการท่ีมีขัน้ตอนชดัเจนคล้ายคลึงกับแนวคิดการพฒันาให้นกัเรียน
เกิด “สมรรถนะดิจิทลั (digital competences)” ของ เออซ์แทด (Erstad, 2010, 45) ซึ่งสมรรถนะ
ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีทัง้ความรู้ กระบวนการ และเจคต ิเรียงเป็นล าดบัขัน้ตอนประกอบไปด้วย  

1. กระบวนการพืน้ฐาน นักเรียนต้องมีกระบวนการพืน้ฐานในการท างานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและซอฟแวร์ ได้แก่ การเปิดซอฟแวร์ การหาและบนัทกึข้อมลูสารสนเทศ  
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2. การดาวโหลด นกัเรียนสามารถดาวโหลดข้อมลูจากอินเตอร์ได้  
3. การค้นหาข้อมลู นกัเรียนรู้วิธีการเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศ 
4. การวางแผนการท างานหรือการหาเส้นทางความรู้ของตนเอง (navigate) 

นกัเรียนสามารถวางแผนการท างานโดยใช้เครือข่ายดิจิทลัในการก าหนดกลวิธีในการเรียน ( learning 
strategies) โดยใช้อินเตอร์เน็ตได้     

5. การจ าแนกแยกแยะ นกัเรียนสามารถจดัการข้อมลูสารสนเทศโดยแบ่งข้อมลู
เป็นประเภทหรือเป็นรายการ (scheme) ได้  

6. การบรูณาการ นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบและรวบรวมข้อมลูสารสนเทศที่มี
ความหมายให้สมัพนัธ์กบัข้อความที่หลากหลายได้ 

7. การประเมินค่า นักเรียนสามารถตรวจสอบและประเมินข้อมูลสารสนเทศ
โดยเฉพาะข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต สามารถประเมินคณุภาพ ความส าคญั จดุประสงค์ และการใช้งาน
ข้อมลูต่าง ๆ รวมทัง้ประเมินข้อมลูอย่างมีวิจารณญาณได้ 

8. การติดต่อสื่อสาร นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศใน
การอธิบายความคิดเห็นของตนเอง โดยใช้เคร่ืองมือดิจิทลัที่หลากหลายเป็นสื่อกลางได้ (Wertsch. 
1998 อ้างถึงใน Erstad, 2010, 45) 

9. การท างานร่วมกัน นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบรวมมือผ่านอินเตอร์เน็ต                           
และใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกนัได้  

10. การสร้างสรรค์ผลงาน นักเรียนสามารถผลิตผลงานและสร้างสรรค์ข้อมูล
สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย การสร้างเว็บไซต์ และสื่ออ่ืน ๆ สามารถพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ โดยใช้
เคร่ืองมือหรือซอฟแวร์เฉพาะ และผสมผสานข้อมูลสารสนเทศเหล่านัน้เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงานใหม่  

การพฒันากระบวนการการรู้เท่าทนัสื่อและการรู้สารสนเทศตามแนวคิดของ ฮอบส์ 
(Hobbs, 2011, 11-12) และสมรรถนะดิจิทลัของ เออซ์แทด (Erstad, 2010, 45) ถือเป็นการน าเสนอ
การพฒันากระบวนการที่เป็นกระบวนการเร่ิมตัง้แต่การเข้าถึงสารสนเทศ การวิเคราะห์ การสะท้อน
ผลหรือการประเมินค่า การบูรณาการ การสร้างสรรค์ การติดต่อสื่อสารและท างานร่วมกัน ไปจนถึง
การแสดงออก ส าหรับการพฒันาสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัของนักเรียนในปัจจบุนันัน้หวัใจส าคัญ
เร่ิมต้นที่กระบวนการการวิเคราะห์ เพราะการเข้าถึงสารสนเทศนัน้นักเรียนส่วนมากในสงัคมเมืองจะ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ง่ายถือเป็น “ชนพืน้เมืองชาวดิจิทัล” การพัฒนากระบวนการตาม
กระบวนการนีจ้งึควรเร่ิมต้นท่ีการวิเคราะห์เป็นส าคญั 
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การคิดวิเคราะห์เป็นพืน้ฐานของการคิดอย่างมีวิจารญาณซึ่งเป็นกระบวนการ
ความคิดส าคัญในโลกปัจจุบันถือเป็นแกนหลกัส าคัญของกระบวนการในศรวรรษที่ 21 นักวิชาการ
อย่าง โอเออร์ (Ohler, 2010, 36) อธิบายประเด็นนีว้่า จุดเน้นส าคัญของสมรรถนะในโลกยุคดิจิทัล
จ าเป็นจะต้องเน้นให้คนรุ่นใหม่นัน้คือ เยาวชน และ นักเรียน เป็นผู้ที่มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(critical thinkers) อนัเป็นกระบวนการที่ถือเป็นแกนส าคญัในการจดัการข้อมลูในยคุดิจิทลั ได้แก่ การ
เลือกรับข้อมลู การสะท้อนผลข้อมลูการพัฒนาเชาว์ปัญญา การสงัเคราะห์เนือ้หา (contextualized) 
การควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ (proactive) และ การเห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน (compassionate) เพราะ
ข้อมูลในสงัคมดิจิทลันัน้มีมากมาย การเข้าถึงข้อมลูเพียงอย่างเดียวนัน้ยังไม่เพียงพอนักเรียนควร
จะต้องรู้จักคดัสรรข้อมลูที่เหมาะสมกับตนเองและเผยแพร่ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ ซึง่กระบวนการการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณจะช่วยเสริมสร้าง สิ่งเหล่านีใ้ห้นกัเรียนรู้เท่าทนัสื่อและใช้ข้อมลูสารสนเทศใน
สงัคมดิจิทลัได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

การพฒันากระบวนการการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นพืน้ฐานส าคญัของการรู้เท่า
ทนัส่ือและการรู้สารสนเทศ ช่วยให้นกัเรียนเกิดการเข้าถึงข้อมลูดิจิทลัและเป็นการสร้างข้อมลูเพ่ือขจดั
ปัญหาในสงัคมยุคดิจิทลัที่เรียกว่า “ปัญหาความเลื่อมล า้ของข้อมลูดิจิทลั (digital divide)” ให้ได้รับ
ข้อมลูสมบรูณ์ยิ่งขึน้ ทัง้ยงัสามารถน ากระบวนการเหลา่นีไ้ปต่อยอดและบรูณาการไปสู่การสร้างสรรค์
ผลงาน การอภิปราย และการท างานร่วมกันโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือได้ องค์ประกอบทัง้หมดนี ้
จะเป็ น พื น้ฐานส าคัญ ในการสมรรถนะพลเมื องยุคดิ จิทัล  ห รือที่ เรียกว่ า  “digital citizen 
competence”  นักเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งถือว่ามีอิทธิพลและเป็นผู้ น าเสนอแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทลัคนแรก ๆ คือ  ริบเบอร์ (Ribble, 2011, 9) ซึง่ได้พัฒนาแนวคิดเก่ียวกับ
สมรรถนะของพลเมืองยคุดิจิทลัมาตัง้แต่ ปี ค.ศ. 2007 โดยได้น าเสนอองค์ประกอบของพลเมืองยุค
ดิจิทลั จ านวน 9 องค์ประกอบ ไว้ในหนงัสือเร่ือง “Citizenship in Schools” ที่ตีพิมพ์มาแล้วถึง 3 ครัง้
ในระยะเวลาเพียง 5 ปี โดยก าหนดองค์ประกอบส าคญัของพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับเยาวชนและแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักการศึกษากลายเป็นองค์ประกอบที่มีผู้น าไปศึกษาต่อเน่ือง
อย่างแพร่หลาย ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้  

1. การเข้าถึงข้อมูลในสังคมดิจิทัล (digital access) คือ การมีส่วนร่วมในโลก
ออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ตนเองต้องการ นกัการศึกษาสามารถช่วยเหลือนกัเรียนให้เข้าใจถึง
เคร่ืองมือออนไลน์ในโรงเรียนและบ้านของนักเรียน นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าเคร่ืองมือออนไลน์
เหลา่นัน้มีประโยชน์ในการเรียนอย่างไร   

2. การซือ้ขายสินค้าในยุคดิจิทัล (digital commerce) คือ การซือ้ขายสินค้า
ออนไลน์และสนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ เน้นความรู้และสมรรถนะในการเลือกซือ้สินค้าออนไลน์ รู้จกัวิธีการ
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ซือ้และเลือกซือ้สินค้าที่มีคุณภาพ รู้จัก website ที่ปลอดภัยส าหรับการซือ้ขาย การตัง้ค่าและความ
เสี่ยงในการกรอกข้อมูลส่วนตัวในอินเตอร์เน็ต ร่วมทัง้ขยายผลไปยังครอบครัวของนักเรียนโดยใช้
นกัเรียนเป็นส่ือกลางในการบอกเลา่   

3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารดิจิทัล (digital communication) คือ การ
แลกเปลี่ยนข้อมลูยุคดิจิทลัผ่านโลกออนไลน์ เข้าใจถึงความสามารถและวิธีการของเคร่ืองมือดิจิทลั
ต่าง ๆ และใช้เคร่ืองมือเหล่านัน้อย่างถูกวิธี รู้สึกเลือกเคร่ืองมือดิจิทัลให้ถูกกับงานที่ต้องการ เช่น 
อีเมล์ และ twitter  

4. การรู้ดิจิทัล (digital literacy) คือ กระบวนการสอนและการเรียนรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยี นกัเรียนต้องเรียนรู้และสอนผู้ อ่ืนถึงวิธีการในการใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม น าเสนอวิธีการใช้เคร่ืองมือดิจิทลัทัง้หลายในชัน้เรียน เน้นการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  

5. มารยาทในการใช้สื่อดิจิทัล (digital etiquette) คือ มาตรฐาน ขัน้ตอน                                    
และความประพฤติท่ีเหมาะสมในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ค านึงถึงสิทธ์ิและความคิดเห็นของผู้ อ่ืนใน
โลกออนไลน์ รวมทัง้ตระหนักว่าการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในโลกออนไลน์อาจจะกระทบถึง
ความรู้สกึของผู้ อ่ืน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนกัเรียนในชัน้เรียนและอภิปรายถึงกรณีตวัอย่างใน
ลกัษณะเช่นนี ้ 

6. กฎข้อบังคับของการใช้สื่อดิจิทัล (digital law) คือ ความรับผิดชอบในการ
กระท าบนโลกออนไลน์ ตระหนกัถึงกฎข้อบงัคบัและความสภุาพในการแสดงความคิดเห็น อธิบายกฎ 
ข้อบงัคบัในการใช้เทคโนโลยีทัง้ท่ีโรงเรียนและที่บ้าน   

7. สิทธิและความรับผิดชอบในยุคดิจิทัล (digital rights and responsibilities) 
คือ การเคารพความมีอิสระของผู้ ใช้เคร่ืองมือออนไลน์คนอ่ืน ๆ ปกป้องสิทธิของผู้ อ่ืน ไม่ท าลายความ
เป็นสว่นตวัของผู้ อ่ืน และรู้จกัก าหนดความเป็นสว่นตวัของตนเอง  

8. สุขภาพกายและใจของยุคดิจิทัล (digital health and wellness) คือ การท า
ความเข้าใจถึงความเสี่ยงทัง้ทางกายและใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโลกออนไลน์ รู้จักใช้
เทคโนโลยีอย่างมีขีดจ ากดัร่วมกบัการท ากิจกรรมอย่างอ่ืนอย่างสมดลุ ไม่ใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา  

9. ความปลอดภัยในพลเมืองยุคดิจิทัล (digital security, self-protection) คือ 
การระมัดระวังการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ไม่แบ่งป่ันข้อมูลส่วนตัว เช่น 
บ้านเลขที่ เบอร์โทรศพัท์ หมายเลขบตัรเครดิตออนไลน์  

องค์กรสังคมนานาชาติเพ่ือการศึกษาด้านเทคโนโลยี (The Internationa Society 
for Technology in Education: ISTE อ้างถึงใน UNESCO, 2016, 14-15) น าเสนอมาตรฐานของ
พลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียน ดงันี ้ 
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1. เข้าใจมนษุย์ วฒันธรรม และประเด็นทางสงัคมที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี การ
ปฏิบตัิตนตามกฎหมาย และ มีพฤติกรรมที่ถกูต้องตามหลกัจริยธยยม  

2. ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกกฎหมายและถูกต้องตามหลักการใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยี มีทัศนคติเชิงบวกในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการท างานกลุ่ม การเรียนรู้ และการ
ผลติผลงาน 

3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบและรู้จกัเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. มีภาวะผู้น าในการเป็นพลเมืองยคุดิจิทลั  

นกัการศึกษาหลายทา่นน าสมรรถนะพลเมืองดิจิทลัของ ริบเบอร์ (Ribble, 2011, 9) 
ไปขยายความและน าไปออกแบบการจดัการเรียนรู้ รวมทัง้เพิ่มเติมคณุลกัษณะและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ให้สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัให้มีรายละเอียดมากขึน้ ยกตัวอย่างเช่น แทน (Tan, 2011, 31-32) ได้
ขยายความคุณลกัษณะของพลเมืองยุคดิจิทลัทัง้ 9 ประการของ ริบเบอร์ (Ribble, 2011, 9) โดยให้
รายละเอียดที่แตกต่างจากต้นฉบับ พร้อมทัง้ล าดับความส าคัญคุณลักษณะทัง้ 9 ประการใหม่
ดงัต่อไปนี ้ 

1. มารยาทในการใช้สื่อดิจิทลั กฎ กติกา และนโยบายต่าง ๆ ในการใช้สื่อดิจิทลั
ไม่เพียงพอ ต้องมีการจดัการเรียนการสอนให้เป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีมีความรับผิดชอบโดยเฉพาะในเร่ือง
ของมารยาทในการใช้สื่อดิจิทลั 

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารดิจิทัล  โลกในยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สื่อสารของคน เพราะคนในยคุปัจจบุนัสื่อสารได้อย่างทนัทีทนัใด การใช้สื่อดิจิทลัอย่างไม่มีสติอาจจะ
ท าให้เกิดการตดัสนิใจผิดพลาดได้  

3. การเรียนรู้ดิจิทลั เม่ือมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึน้ เราจ าเป็นจะต้องเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีเหลา่นัน้เพ่ือเป็นการพฒันากระบวนการในการติดต่อสื่อสาร 

4. การเข้าถึงข้อมลูในสงัคมดิจิทลั ทกุคนควรจะมีสิทธิในการเข้าถึงเทคโนโลยีไม่
ว่าจะเป็นใคร หรืออยู่ในสถานท่ีแหง่ใดก็ตามอย่างเทา่เทียมกนั   

5. การซือ้ขายสินค้าในยุคดิจิทัล ผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตจะต้องรู้เก่ียวกับการเป็น
ผู้ บริโภคอย่างชาญฉลาดในยุคดิจิทัล เพราะสินค้าที่ขายในดิจิทัลมีทัง้สินค้าที่ผิดกฎหมาย ผิด
ศีลธรรม หรือสนิค้าลามกอนาจาร  

6. กฎข้อบังคบัของการใช้สื่อดิจิทลั ผู้ ใช้จะต้องเข้าใจเร่ืองสิทธิ ไม่คดัลอกข้อมลู
หรือ download ข้อมลู การสง่จดหมายขยะ การสร้างไวรัส หรือการปลอมเป็นคนอ่ืน ล้วนแล้วเป็นสิ่ง
ที่ไม่ถกูต้อง  
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7. สิทธิและความรับผิดชอบในยคุดิจิทลั สิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมลูใน
โลกดิจิทลั สทิธิ และความรับผิดชอบ ต้องมาคู่กนัเสมอ  

8. สขุภาพกายและจิตของพลเมืองในยคุดิจิทลั เน้นเร่ืองความปลอดภยัในการใช้
สื่อดิจิทลั สขุภาพทางกาย คือ สขุภาพของสายตา ความเครียดที่มาจากการบริโภคสื่อดิจิทลั สว่นทาง
จิตใจก็คือ การติดอินเตอร์เน็ต พลเมืองในยคุดิจิทลัต้องรู้ถึงความอนัตรายของส่ือเหลา่นี ้

9. ความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต การรู้จักใช้โปรแกรมในการก าจัดไวรัส 
และการเก็บรักษาข้อมลูไม่ให้ถกูโจรกรรมข้อมลู  

นอกจากนัน้ยงัมีนกัการศกึษาซึง่น าแนวคิดนีไ้ปทดลองจดัระบบการพฒันาพลเมือง
ยคุดิจิทลัในโรงเรียน คือ วิน (Winn, 2011, 11-13) ซึง่เน้นการพฒันาให้พลเมืองยคุดิจิทลัได้เข้าใจถึง
บรรทัดฐานของพฤติกรรมในการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อ
พฤติกรรมการใช้ของตน โดยได้พฒันาระบบการพฒันาพฒันาพลเมืองยคุดิจิทลัในโรงเรียนที่เรียกว่า 
“การใช้เครือข่ายโรงเรียนเป็นฐานข้อมูล (school-based social networking)” องค์ประกอบของ
พลเมืองยคุดิจิทลัตามแนวคิดของ วิน มีทัง้หมด 7 คณุลกัษณะ ได้แก่  

1. มารยาทในการใช้สื่อดิจิทลั – มาตรฐานและมารยาทในการใช้สื่อดิจิทลั 
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารดิจิทัล – วิธีการ สื่อในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร 
3. การเรียนรู้ดิจิทลั – กระบวนการสอนที่เก่ียวข้องกบัการใช้เทคโนโลยี 
4. การเข้าถึงข้อมลูในสงัคมดิจิทลั – มีการเข้าถึงข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์อย่างเต็มที่  
5. การซื อ้ขายสินค้าในยุคดิจิทัล  – วิ ธีการในการซื อ้ขายสินค้าผ่านสื่ อ

อิเลก็ทรอนิกส์ 
6. กฎ ข้อบั งคับ ของการใช้สื่ อดิ จิทัล  – ความ รับผิดชอบต่ อการใช้สื่ อ

อิเลก็ทรอนิกส์  
7. สทิธิและความรับผิดชอบในยคุดิจิทลั – เสรีภาพในการเข้าถึงส่ือดิจิทลั 

จากลักษณะองค์ประกอบการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลของชนพืน้เมืองชาวดิจิทัลการ
พฒันากระบวนการการรู้เท่าทนัสื่อ การรู้สารสนเทศ ซึง่มีหวัใจส าคญัคือการสร้างให้นักเรียนเป็นผู้ มี
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณน ามาสู่แนวคิดการพัฒนาสมรรถนะของพลเมือ งยุคดิจิทัลทัง้
องค์ประกอบในเร่ืองของความรู้ กระบวนการ และ คณุลกัษณะ สรุปได้ดงัตารางต่อไปนี ้  



 48 
 
ตาราง 2 สรุปแนวคิดองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 

 
ท่ี 

 
องค์ประกอบของสมรรถนะ

พลเมืองยคุดิจิทลั 

นกัการศกึษา นกัเทคโนโลยีการศกึษา และนกัวิชาการที่เสนอ
องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 
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1 การเข้าถงึข้อมลู เน้นการ
ค้นหาและแบ่งบนัข้อมลูอย่าง
เหมาะสม  

       

2 การวิเคราะห์และการใช้การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
วตัถปุระสงค์กลุม่เป้าหมาย 
คณุภาพ ความน่าเช่ือถือ 
ความคิดเห็น และผลกระทบ 
ของข้อความท่ีปรากฏในสื่อได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

3 การสร้างสรรค์ผลงาน เน้น
การสงัเคราะห์เนือ้หาท่ีใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
อธิบายตวัตนของตนเอง โดย
ค านงึถงึวตัถปุระสงค์ของ
ผลงาน กลุม่เป้าหมาย และ
องค์ประกอบของผลงานเป็น
ส าคญั 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 
ท่ี 

 
องค์ประกอบของสมรรถนะ

พลเมืองยคุดิจิทลั 

นกัการศกึษา นกัเทคโนโลยีการศกึษา และนกัวิชาการที่เสนอ
องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 
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4 การสะท้อนผล เน้นถึงการ
ตระหนกัผลกระทบของ
เนือ้หาที่ปรากฏในสือ่และ
เคร่ืองมือเทคโนโลยีตา่ง ๆ ซึง่
สง่ผลกระทบตอ่ความคดิและ
การกระท าในชีวิตประจ าวนั 

  
 
 

 
 
 

    

5 การแสดงออก เน้นการท างาน
รายบคุคลและการท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นในการแบง่ปัน 
รวมถงึ การวางแผนการ
ท างานหรือการหาความรู้ของ
ตนเอง  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    
 
 

6 การซือ้ขายสนิค้าในยคุดจิิทลั 
(digital commerce) คือ การ
ซือ้ขายสนิค้าออนไลน์และ
สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ เน้น
ความรู้ในการเลอืกซือ้สนิค้า
ออนไลน์ รู้จกัวิธีการซือ้และ
เลอืกซือ้สนิค้าที่มีคณุภาพ 
การตัง้คา่และความเสีย่งใน
การกรอกข้อมลูสว่นตวัใน
อินเตอร์เน็ต 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 
ท่ี 

 
องค์ประกอบของสมรรถนะ

พลเมืองยคุดิจิทลั 

นกัการศกึษา นกัเทคโนโลยีการศกึษา และนกัวิชาการที่เสนอ 
องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 
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7 การแลกเปลีย่นข้อมลูขา่วสาร
ดิจิทลั (digital 
communication) คือ การ
แลกเปลีย่นข้อมลูยคุดิจิทลัผา่น
โลกออนไลน์ เข้าใจถงึ
ความสามารถและวิธีการของ
เคร่ืองมือดิจิทลัตา่ง ๆ  และใช้
เคร่ืองมือเหลา่นัน้อยา่งถกูวิธี  

    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

8 การรู้ดิจิทลั (digital literacy) 
คือ กระบวนการสอนและการ
เรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีและ
การใช้เทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม  

    
 

 
 

 
 

 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มารยาทในการใช้สือ่ดิจิทลั 
(digital etiquette) คือ 
มาตรฐาน ขัน้ตอน และความ
ประพฤติที่เหมาะสมในการใช้
สือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ค านงึถึงสทิธ์ิ
และความคิดเห็นของผู้อื่นใน
โลกออนไลน์ รวมทัง้ตระหนกัวา่
การแสดงความคิดเห็นสว่นตวั
ในโลกออนไลน์อาจจะกระทบ
ถึงความรู้สกึของผู้อื่น นกัเรียน
ในชัน้เรียนอภิปรายถงึกรณี
ตวัอยา่งในลกัษณะเช่นนี ้ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 
ที ่

 
องค์ประกอบของสมรรถนะ

พลเมืองยคุดิจิทลั 

นกัการศกึษา นกัเทคโนโลยีการศกึษา และนกัวิชาการท่ีเสนอ 
องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมอืงยคุดจิิทลั 
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10 กฎข้อบงัคบัของการใช้ส่ือ
ดจิิทลั (digital law) คือ ความ
รับผิดชอบในการกระท าบน
โลกออนไลน์ ตระหนกัถงึกฎ
และความสภุาพในการแสดง
ความคดิเห็น  

    
 

 
 

 
 

 

11 สิทธิและความรับผิดชอบใน
ยคุดจิิทลั (digital rights and 
responsibilities) คือ การ
เคารพความมีอิสระของ
ผู้ใช้เคร่ืองมือออนไลน์คนอ่ืน ๆ 
ไม่ท าลายความเป็นส่วนตวั
ของผู้ อ่ืน และรู้จกัก าหนด
ความเป็นส่วนตวัของตนเอง 

    
 
 

 
 
 

 
 
 

 

12 สขุภาพกายและใจของยคุ
ดจิิทลั (digital health and 
wellness) คือ การท าความ
เข้าใจถงึความเส่ียงทัง้ทางกาย
และใจในการเข้ามาเป็นส่วน
หนึง่ในโลกออนไลน์  

    
 

 
 

  

13 ความปลอดภยัในพลเมืองยคุ
ดจิิทลั (digital security, self-
protection) คือ การ
ระมดัระวงัการใช้เทคโนโลยี
โดยเฉพาะข้อมลูส่วนตวัของ
ตนเอง เน้นการจดัการข้อมลู
ของตนเองโดยไม่แบง่ปัน
ข้อมลูส่วนตวั  

    
 
 
 

 
 
 
 

  



 52 
 

จากตาราง สรุปได้ว่า นักการศึกษา นักเทคโนโลยีการศึกษา และนักวิชาการท่ี
เสนอองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีคล้ายคลึงกันหลายประการ ผู้ วิจัยจ าแนก
องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัโดยจ าแนกเป็น ความรู้ดิจิทลั (digital knowledge) 
กระบวนการดิจิทัล (digital process) และ คุณลักษณะดิจิทัล (digital characteristics) โดย
คดัเลือกองค์ประกอบท่ี นกัการศกึษา นกัเทคโนโลยีการศกึษา และนกัวิชาการน าเสนอสอดคล้อง
กนัอยา่งน้อย 3 ทา่น ได้ดงันี ้

1. ด้านความรู้ดิจิทลั (digital knowledge) องค์ประกอบด้านความรู้ของพลเมือง
ยคุดจิิทลัมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 การเข้าถึงข้อมูล  (digital access) คือ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศใน
อินเตอร์เน็ต การค้นหาและแบง่บนัข้อมลูอยา่งเหมาะสม  

1.2 ความ ฉลาด รู้ดิ จิ ทั ล  (digital literacy) คื อ  ความ รู้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ งกับ
กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยี นักเรียนต้องเรียนรู้และสอนผู้ อ่ืนถึง
วิธีการในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม รวมถึงการน าเสนอวิธีการใช้เคร่ืองมือดิจิทลัทัง้หลายใน
ชัน้เรียน  

1.3 การซือ้ขายสินค้าในยุคดิจิทลั (digital commerce) คือ การซือ้ขายสินค้า
ออนไลน์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เน้นความรู้และสมรรถนะในการเลือกซือ้สินค้าออนไลน์ รู้จัก
วิธีการซือ้และ เลือกซือ้สินค้าท่ีมีคณุภาพ รู้จกั website ท่ีปลอดภัยส าหรับการซือ้ขาย การตัง้ค่า
และความเส่ียงในการกรอกข้อมลูสว่นตวัในอินเตอร์เน็ต 

1.4 การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารดิจิทัล (digital communication) คือการ
แลกเปล่ียนข้อมูลยุคดิจิทัลผ่านโลกออนไลน์ เข้าใจถึงความสามารถและวิธีการของเคร่ืองมือ
ดจิิทลัตา่ง ๆ และใช้เคร่ืองมือเหล่านัน้อย่างถกูวิธี รู้สกึเลือกเคร่ืองมือดจิิทลัให้ถกูกบังานท่ีต้องการ 
เชน่ อีเมล์ และ twitter 

1.5 สขุภาพกายและใจในยคุดิจิทลั (digital health and wellness) คือ การท า
ความเข้าใจถึงความเส่ียงทัง้ทางกายและใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโลกออนไลน์ รู้จักใช้
เทคโนโลยีอยา่งมีขีดจ ากดัร่วมกบัการท ากิจกรรมอย่างอ่ืนอยา่งสมดลุ ไมใ่ช้เทคโนโลยีตลอดเวลา 

1.6 ความปลอดภัยของพลเมืองยุคดิจิทลั (digital security, self-protection) 
คือ การระมัดระวังการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เน้นการจัดการข้อมูล
สารสนเทศของตนเองโดยไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตวั เช่น บ้านเลขท่ี เบอร์โทรศพัท์ หมายเลขบตัร
เครดติออนไลน์ 
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2. กระบวนการดิจิทัล (digital process) องค์ประกอบด้านกระบวนการของ
พลเมืองยคุดจิทิลัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (analysis and critical 
thinking) เน้นการใช้การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์องค์ประกอบของส่ือในประเด็น
ต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย คุณภาพ  ความน่าเช่ือถือ ความน่าไว้วางใจ  ความ
คดิเห็น และผลกระทบของข้อความท่ีปรากฏในส่ือได้ 

2.2 การส ร้างสรรค์ผลงาน  (creative thinking) เน้ นการประพัน ธ์ห รือ
สังเคราะห์เนือ้หาท่ีใช้ความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจในการอธิบายตัวตนของตนเอง โดย
ค านงึถึงวตัถปุระสงค์ของผลงาน กลุม่เป้าหมาย และองค์ประกอบของผลงานเป็นส าคญั 

2.3 การท างานรายบุคคลและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน (individual and group 
working) เน้นการแบ่งปันและการวางแผนการท างานหรือการหาเส้นทางความรู้ของตนเอง 
(navigate) โดยใช้เครือข่ายดิจิทัลในการก าหนดกลวิธีในการเรียน (learning strategies) และใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือสร้างองค์ความรู้และการแก้ไขปัญหาในครอบครัว ชมุชน และการมีส่วนร่วมใน
ชมุชนในฐานะสมาชิกของชมุชนทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภมูิภาค ระดบัชาต ิและนานาชาติ 

2.4 การบู รณ าการข้อมูล  ( integrated information) นัก เรียนสามารถ
เปรียบเทียบและรวบรวมข้อมลูสารสนเทศท่ีมีความหมายให้สมัพนัธ์กบัข้อความท่ีหลากหลายได้ 

2.5 การติดตอ่ส่ือสาร (communication) นกัเรียนสามารถติดตอ่ส่ือสารโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศในการอธิบายความคิดเห็นของตนเอง โดยใช้เคร่ืองมือดิจิทลัท่ีหลากหลายเป็น
ส่ือกลางได้ 

3. คุณลักษณะดิจิทัล (digital characteristics) องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะ
ของพลเมืองยคุดจิิทลั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1 การสะท้อนผล (reflection) เน้นถึงการตระหนักผลกระทบของเนือ้หาท่ี
ปรากฏในส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความคิดและการกระท าในชีวิตประจ าวนั
ของเราและน าผลกระทบเหล่านีไ้ปประยกุต์ใช้ในการสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคมและจริยธรรม
พืน้ฐานในการพฒันาตนเอง พฤตกิรรมในชมุชน และการควบคมุพฤตกิรรมเหลา่นัน้ 

3.2 มารยาทในการใช้ส่ือดิจิทัล (digital etiquette) คือ ความประพฤติและ
มาตรฐาน ขัน้ตอนท่ีเหมาะสมในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เน้นค านึงถึงสิทธ์ิและความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืนในโลกออนไลน์ รวมทัง้ตระหนักว่าการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในโลกออนไลน์อาจจะ
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กระทบถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืน แลกเปล่ียนประสบการณ์ของนักเรียนในชัน้เรียนและอภิปรายถึง
กรณีตวัอยา่งในลกัษณะเชน่นี ้ 

3.3 กฎข้อบงัคบัของการใช้ส่ือดิจิทลั (digital law) คือ ความรับผิดชอบในการ
กระท าบนโลกออนไลน์ ตระหนกัถึงกฎข้อบงัคบัและความสภุาพในการแสดงความคิดเห็น  

3.4 สิ ท ธิ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ยุ ค ดิ จิ ทั ล  ( digital rights and 
responsibilities) คือการเคารพความมีอิสระของผู้ ใช้เคร่ืองมือออนไลน์คนอ่ืน ๆ ปกป้องสิทธิของ
ผู้ อ่ืน ไมท่ าลายความเป็นสว่นตวัของผู้ อ่ืน และรู้จกัก าหนดความเป็นสว่นตวัของตนเอง 

อนึ่ง องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลทัง้หมดเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีใช้ในบริบทของนกัเรียนมธัยมศกึษาในตา่งประเทศ ซึง่ถือได้วา่เป็นชนพืน้เมืองชาวดจิิทลัท่ี
มีความพร้อมตามบริบทของตะวนัตก ในการวิจยัและพัฒนาครัง้นีผู้้ วิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนกัเรียนไทยโดยใช้ข้อเสนอของนกัวิชาการและนกัการศึกษา
เหล่านีเ้ป็นพืน้ฐาน โดยสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัทัง้ความรู้ กระบวนการ 
ลกัษณะและเจคติให้เหมาะสมกับสภาพสงัคมและวฒันธรรมไทยแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นสากล 
โดยจะท าการศกึษาสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนไทยตอ่ไป 

1.3.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะพลเมืองในยคุดิจิทลั   
โอกเลย์ (Oxley, 2010, 1-7) ได้น าเสนอบทความวิจยัเร่ือง Digital Citizenship: 

Developing an Ethical and Responsible Online Culture การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้จุดประสงค์เพ่ือ
ส ารวจความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของเยาวชน   โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (content 
analysis) จากงานวิจยั บทความวิชาการ ท่ีเก่ียวข้องกบัความเป็นพลเมืองยุคดิจิทลั ตวัอย่างการ
ส ารวจของ ริบเบอร์ (Ribble 2007 อ้างถึงใน Oxley, 2010, 1) ใน ปี ค.ศ.2007 ส ารวจเยาวชนอาย ุ
13-17 ปี จ านวน 1,070 คนเป็นการส ารวจออนไลน์เพ่ือตรวจสอบความรู้ในเร่ืองเนือ้หาการใช้ส่ือ
อินเตอร์เน็ตในยคุดิจิทลั ผลการวิจยัสรุปว่า เยาวชนอายุ ร้อยละ 58 ให้ความเห็นว่าการลงข้อมูล
ส่วนตวับนอินเตอร์เน็ตปลอดภัย ร้อยละ 49 ให้ความเห็นว่าไม่กงัวลต่อการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตวั
บนอินเตอร์เน็ต วยัรุ่นจะโพส กิจกรรมออนไลน์อย่างรวดเร็วทัง้รูป และวิดีโอ รวมทัง้การ check-in 
ในสถานท่ีท่ีไปแทบจะทกุแหง่ เพศหญิงมากกวา่เพศชาย ร้อยละ 8 ลงเบอร์โทรศพัท์มือถือออนไลน์ 
ผลจากการส ารวจผู้วิจยัอธิบายว่า เยาวชนไมไ่ด้มีความตระหนกัถึงภยัของอินเตอร์เน็ต และยงัไม่รู้
วิธีการก ากับข้อมูลให้เป็นส่วนตวั รวมทัง้ยงัไม่รู้ถึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีว่ามันไปไกลกว่า
เร่ืองจริง (google map) ซึ่งมีความเส่ียงต่อการถูกล่อลวงโดยใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือ (cyber 
grooming)  
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การสอนเพ่ือเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้อินเตอร์เน็ต ในโรงเรียนของรัฐบาล
และเอกชนในประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนรู้จักระแวดระวังภัยจาก
อินเตอร์เน็ต โดยการปรับปรุงหลกัสตูรและวิธีการสอนให้เข้ากบัการใช้ชีวิตของเยาวชนในยคุดิจิทลั 
เพิ่มกระบวนการและความมั่นใจในการสอนให้กับครูในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว และ
ชว่ยเหลือให้โรงเรียนท างานร่วมกบัผู้ปกครองและชมุชนให้มีความปลอดภยั โดยเน้นการคดิอยา่งมี
วิจารณญาณในการใช้อินเตอร์เน็ตและเฝ้าระวังการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน กิจกรรรมการ
เรียนรู้ควรเน้นการจดัการเรียนรู้โดยการก าหนดสถานการณ์ให้นกัเรียนได้วิเคราะห์ เน้นการเลือก
รับข้อมลูออนไลน์ การใช้เคร่ืองมือออนไลน์ให้ถกูวิธีโดยกการก าหนดเป็นประเด็นหรือสถานการณ์
ให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายหาทางออกในสถานการณ์การร่วมกัน หรือเรียกว่า เข็มทิศของ
พลเมืองดิจิทลั (digital citizenship compass) การจดัเนือ้หาควรจดัเป็นประเด็นหรือสถานการณ์
ท่ีสอดคล้องกบัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียน โดยเน้นให้นกัเรียนได้วิเคราะห์ เลือกรับข้อมลูออนไลน์
ซึง่ถือเป็นกระบวนการส าคญัในสงัคมปัจจบุนั (Oxley, 2010, 6-7)  

การน างานวิจยัของโอกเลย์ไปใช้ในการพัฒนาหลกัสูตรตามแนวคิดหลกัสูตร ท่ี
เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัแนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุค
ดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ผู้ วิจยัจะน าประเด็นของการจดัเนือ้หาในหลักสูตร 
คือ การจดัเป็นประเดน็สถานการณ์ และแนวทางการจดักิจกรรมการในหลกัสตูรโดยเฉพาะการจดั
กิจกรรมท่ีเน้นการอภิปรายในชัน้เรียน รวมทัง้การใช้เคร่ืองมือดจิิทลัในการสืบค้นหาข้อมลู ประเมิน
ข้อมลู เพ่ือให้หลกัสตูรท่ีผู้วิจยัพฒันาสามารถตอบสนองสมรรถนะการพฒันาพลเมืองยคุดจิิทลัได้
อยา่งเตม็ท่ี 

ฮอลแลนด์เวิธ , เดาดิ และ ดูโนแวน (Hollandsworth, Dowdy, & Donovan, 
2011, 37-47) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง Digital Citizenship in K-12: It Takes a Village วัตถุประสงค์
ของงานวิจยันี ้คือ (1) เพ่ือแบง่ปันความเข้าใจในสถานะของพลเมืองยุคดิจิทลัในปัจจบุนัโดยการ
สังเคราะห์ลักษณะของหมู่บ้านดิจิทัล (digital village) ซึ่งถือเป็นชุมชนเสมือน วิธีการในการ
ด าเนินการวิจัยในขัน้ตอนนีใ้ช้การวิเคราะห์จากเอกสารโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (2) เพ่ือ
ประเมินสถานะของพลเมืองยุคดิจิทลัในมิติของวิชาการ วิธีการในการด าเนินการวิจยัในขัน้ตอนนี ้
ใช้ข้อมูลจากการส ารวจจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านส่ือสารสนเทศและด้านการศึกษา 
ครู และผู้อ านวยการโรงเรียน 500 คน ทัว่สหรัฐอเมริกา เพ่ือประเมินความตระหนกัของนกัเรียนใน
ฐานะพลเมืองยคุดิจิทลั ประเมินทกัษะดจิิทลัท่ีครูสอนนกัเรียน และประเดน็ส าคญัในสงัคมดจิิทลัท่ี
ถกูระบไุว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของมลรัฐ วิเคราะห์ผลการส ารวจโดยใช้ร้อยละ ความถ่ี  
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ผลการวิจยั พบวา่ 1) ลกัษณะของหมูบ้่านดิจิทลัหรือสงัคมดจิิทลัเป็นสิ่งเสมือนท่ี
ไม่มีอยู่ชัดเจน วัฒนธรรมดิจิทัลถูกก าหนดขึน้อย่างมีทิศทางโดยพลเมืองท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
และอินเตอร์เน็ตเรียกว่า พลเมืองดิจิทัล ค่านิยมร่วมส าคญัในสังคมดิจิทัลประกอบไปด้วยการ
ตดัสินใจ จริยธรรมและประเด็นทางกฎหมาย ความปลอดภัยของผู้ ซือ้ขายสินค้าออนไลน์ และ
ประเด็นทางสุขภาพ เป็นสิ่งท่ีสมาชิกในสังคมดิจิทลัยึดถือไว้ร่วมกัน การเป็นพลเมืองดีในสงัคม
ดิจิทัลเป็นมากกว่าความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีโดยการเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีดีจะต้องเป็นผู้ ท่ี
กระตือรือ้ร้นและสามารถใช้เทคนโนโลยีได้อยา่งปลอดภยั ใช้ส่ือดจิิทลัเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างให้เกิดพฤตกิรรมท่ีถกูต้องตามจริยธรรมและกฎหมาย  

การพฒันาความเข้าใจในสภาพสงัคมดจิิทลัจ าเป็นจะต้องพฒันากบันกัเรียนและ
สร้างความตระหนกัในโรงเรียน เพ่ือให้นกัเรียนตระหนกัว่าพฤติกรรมออนไลน์ของตนเองสามารถ
สร้างผลกระทบต่อผู้ อ่ืนทัง้กลุ่มเพ่ือนสนิท และบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมดิจิทัลผ่านการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ ซึ่งเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบหนักของโรงเรียนท่ีจะต้องสร้างหลักสูตรหรือโปรแกรมเพ่ือ
เสริมสร้างให้นักเรียนสามารถจัดการกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสังคมดิจิทัล ทัง้การเรียน การ
ท างาน การซือ้ขาย การแลกเปล่ียน และการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนด้วยความสนุกสนาน 
คณุลกัษณะทัง้หมดนีจ้ะต้องเกิดขึน้เช่นเดียวกบัสงัคมดงัเดิมในปัจจบุนั กล่าวคือการจดัหลกัสตูร
ให้นักเรียนเกิด การรู้เท่าทันดิจิทลั (Digital Literacy) คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
อธิบายและสร้างความเข้าใจเนือ้หาออนไลน์ ประเมิน ศกึษาและสร้างสรรค์ข้อมลูดจิิทลั และใช้ส่ือ
ดจิิทลัเป็นส่ือกลางในการตดิตอ่ส่ือสารกนัโดยสมบรูณ์   

2) การประเมินสถานะของพลเมืองยุคดิจิทลัด้านความตระหนกัของนกัเรียนใน
ฐานะพลเมืองยุคดิจิทลัพบว่าครูร้อยละ 49.4 และ ผู้อ านวยการโรงเรียนร้อยละ 55.3 ประเมินว่า
นักเรียนของตนเองมีความตระหนักในประเด็นท่ีเกิดขึน้ในสังคมดิจิทัล เช่น ความเป็นส่วนตัว 
กฎหมาย การระรานทางไซเบอร์มากท่ีสดุ  

ส่วนประเมินทกัษะดิจิทลัท่ีครูสอนนกัเรียน และประเด็นส าคญัในสงัคมดิจิทลัท่ี
ถกูระบไุว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของมลรัฐ พบวา่  

- ค รู ร้อยละ  95 สอนทักษะความระมัดระวังในการคัดลอกผลงาน 
(plagiarism) และครูร้อยละ 44 ระบวุา่มีการระบทุกัษะนีไ้ว้ในมาตรฐานของมลรัฐ  

- ครูร้อยละ 94 สอนทกัษะการเคารพและแนวทางการสร้างลิขสิทธ์ิของตนเอง 
และครูร้อยละ 43 ระบวุา่มีการระบทุกัษะนีไ้ว้ในมาตรฐานของมลรัฐ  
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- ครูร้อยละ 90 สอนทักษะการประเมินข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เว็ปไซต์) 
และครูร้อยละ 38 ระบวุา่มีการระบทุกัษะนีไ้ว้ในมาตรฐานของมลรัฐ  

- ครูร้อยละ 77 สอนทกัษะการแบ่งปันข้อมูลออนไลน์ และครูร้อยละ 25 ระบุ
วา่มีการระบทุกัษะนีไ้ว้ในมาตรฐานของมลรัฐ   

- ครูร้อยละ 73 สอนทกัษะความปลอดภยัออนไลน์ และครูร้อยละ 23 ระบวุา่มี
การระบทุกัษะนีไ้ว้ในมาตรฐานของมลรัฐ และ  

- ครูร้อยละ 66 สอนทักษะการป้องกันการระรานทางไซเบอร์ และครูร้อยละ 
23 ระบวุา่มีการระบทุกัษะนีไ้ว้ในมาตรฐานของมลรัฐ 

นอกจากนัน้ผู้ เช่ียวชาญยังได้เสนอแนวทางในการพัฒนาสังคมดิจิทัลส าหรับ
นกัเรียนในฐานะพลเมืองดจิิทลั ดงันี ้

- การออกนโยบายท่ีเหมาะสมและหลกัการในการปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมใน
การสง่เสริมทกัษะดจิิทลัตัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย  

- ให้การศึกษาด้านดิจิทลักับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู 
นกัเรียน ครอบครัว เจ้าหน้าท่ีห้องสมดุ นกัสารสนเทศ นกัเทคโนโลยี และสมาชิกในชมุชน 

- ประเมินหลกัสตูรการพฒันาพลเมืองยคุดจิิทลัในโรงเรียนอย่างเข้มข้น 
- ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการจ าเป็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลน าไปอ้างอิงและ

ข้อเสนอแนะจากผู้ ใช้บริการอย่างกว้างขวาง เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพฒันาหลกัสูตรพลเมือง
ยคุดจิิทลั  

- ผลิตสมาชิกพลเมืองยคุดจิิทลัท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ใช้แนวคิดการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะ

ครอบครัวและนกัเรียนตัง้แตอ่นบุาลจนถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย 
- ฝึกฝนให้นกัเรียนได้คดิควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัจิริง  

โจนส์ และ มิทเชลล์ (Jones & Mitchell, 2016, 2063-2079) ได้ศึกษาวิจยั เร่ือง 
Defining and Measuring Youth Digital Citizenship โดยพัฒนาและประเมินจากกลุ่มตัวอย่าง
เยาวชนจ านวน 979 คน ในสหรัฐอเมริกาโดยการสนบัสนุนของสถาบนัเสริมสร้างความยุติธรรม
แห่งชาติ (National Institute of Justice: NIJ) กลุ่มตวัอย่างเป็นเยาวชนอายรุะหว่าง 1-17 ปี แล้ว
ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analyses: CFAs) วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัลโดยคณะผู้ วิจัยแบ่งประเด็นท่ีต้องการท่ีจะ
ศกึษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการให้ความเคารพผู้ อ่ืนออนไลน์และการ
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มีส่วนร่วมของพลเมืองออนไลน์ คณะผู้ วิจัยยงัได้น าเสนอแนวคิดในการจัดหลกัสูตรเพ่ือพัฒนา
พลเมืองยคุดจิิทลัด้วย  

ผลการวิจัยพบว่า (1) พฤติกรรมการให้ความเคารพออนไลน์ ( respectful 
behavior online) ประกอบไปด้วย การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการแสดงความเห็นต่าง การ
ระมดัระวงัในการโพสรูปภาพออนไลน์ ความเช่ือในโลกออนไลน์จะต้องเคารพความเห็นซึ่งกนัและ
กนั การโพสแสดงความเห็นออนไลน์จะต้องผ่านการกลัน่กรองแล้ว การแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ได้
เพิ่มข้อคัดแย้งและดูถูกเหยียดหยามในอินเตอร์เน็ต การระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็น
ออนไลน์ของตนเอง และ การแสดงความเห็นเชิงบวกในโลกออนไลน์ ซึ่งมีระดับความเช่ือมั่น 
(Cronbach’s Alpha) เท่ากับ .92 และ (2) การมีส่วนร่วมของพลเมืองออนไลน์ (online civic 
engagement) ประกอบไปด้วย การใช้ข้อมลูจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือพฒันาโรงเรียนและชมุชน การใช้
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนและเด็กทัว่ไป ความพยายามในการหยุดยัง้เร่ืองราวด
ราม่า (dramas) ออนไลน์ และ การแบง่ป่ันข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในโลกออนไลน์ ซึ่งมีระดบัความ
เช่ือมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ .70 โดยพลเมืองดิจิทัลเพศหญิงมีความตระหนักในเร่ือง
ดงักล่าวมากกว่าชาย ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพลเมืองยุคดิจิทัลทัง้พฤติกรรมการให้ความเคารพ
ออนไลน์และการมีส่วนร่วมออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการล่วงละเมิดออนไลน์ (online 
harassment perpetration) และ มีความสัมพันธ์เชิงบวกท่ีส่วนส่งเสริมพฤติกรรมการเสพข้อมูล
ออนไลน์ (bystander behaviors) ท่ีถกูต้อง หลงัจากการควบคมุตวัแปรอ่ืน ๆ    

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าข้อมูลจากการวิเคราะห์มีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์จะสามารถแยกองค์ประกอบเชิงยืนยนัได้ 2 องค์ประกอบส าหรับ
กลุ่มตวัอย่างทัง้เพศหญิงและชายท่ีเป็นวยัรุ่นตอนต้น อายรุะหว่าง 11-12 ปี และวยัรุ่นตอนกลาง
อาย ุ13-14 ปี แตโ่มเดลยงัมีข้อจ ากดัส าหรับวยัรุ่นตอนปลายอายรุะหว่าง 15-17 ปี อย่างไรก็ตาม

มีการปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (χ2 = 81.78, df = 36, p < .001; 
RMSEA = .097; AGFI = .90; SRMR = .09; NNFI = .93; และ CFI = .96.) 

คณะผู้วิจยัได้น าเสนอแนวทางการจดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ือพฒันาพลเมือง
ยคุดิจิทลัโดยจดัเป็นโปรแกรมหรือหลกัสตูรในโรงเรียน ควรมีขัน้ตอนตอ่ไปนี ้(1) ควรเป็นหลกัสูตร
ท่ีมีความเฉพาะ (2) ควรใช้กลยุทธ์การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การเรียนรู้เชิงรุก (3) ควรเน้น
ผลลัพธ์และเป้าหมายเพ่ือพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัลโดยตรง (4) ควรมีการประเมินผลลัพธ์เชิง
พฤติกรรมท่ีได้รับจากหลกัสตูร โปรแกรมหรือหลกัสตูรเพ่ือพฒันาพลเมือยคุดิจิทลันีค้วรออกแบบ
เพ่ือเน้นการเสริมสร้าง “การเคารพและส่งเสริมสนบัสนุน (respect and support)” กล่าวคือ เปิด
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โอกาสให้ครูและนกัเรียนได้อภิปรายคณุคา่ของการเคารพในความเห็นท่ีมีตอ่ตนเอง วิธีการเคารพ
ผู้ อ่ืนในโลกออนไลน์ และให้นกัเรียนได้ระบตุวัอย่างของการสนบัสนุนส่งเสริมผู้ อ่ืนในโลกออนไลน์ 
บทเรียนในหลักสูตรควรเน้นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนการออกความเห็นและการ
สนบัสนุนส่งเสริมผู้ อ่ืนในโลกออนไลน์อาจจะรวมไปถึงการอภิปราย โต้วาที และการแสดงความ
คดิเห็นท่ีแตกตา่งในโลกออนไลน์ รวมทัง้การแสดงความคิดเห็นในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีจะต้องแสดง
ให้นักเรียนเห็นถึงวิธีการท่ีเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เป้าหมายของหลักสูตร
ลักษณะนีจ้ะต้องให้นักเรียนจ าแนกสิ่งท่ี “ควรท า” และ “ไม่ควรท า” ในโลกออนไลน์ให้ได้ 
นอกจากนัน้หลกัสูตรการพฒันาพลเมืองยุคดิจิทัลควรจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดท ากิจกรรมในชุมชนของนักเรียน ครูควรใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการออกแบบและการ
พฒันาโครงการบริการสงัคมของนกัเรียนโดยใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ใช้เป็นส่ือกลางในการระดมทุน 
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และการเผยแพร่ผลจากการบริการสงัคม   

ฮอลแลนด์เวิธ , ดูโนแวน และ เวลช์  (Hollandswroth, Donovan, & Welch, 
2017, 524-530) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง Digital Citizenship: You Can’t Go Home Again โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจการรับรู้ของพลเมืองยุคดิจิทลัระดบัอนุบาลจนถึงมธัยมศึกษาในประเด็น
การใช้ส่ือดิจิทัลเพ่ือการศึกษาทางวิชาการ โดยส ารวจจากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน
ส่ือสารสนเทศและด้านการศึกษา ครู และผู้ อ านวยการโรงเรียน 250 คน จาก 40 มลรัฐ ทั่ว
สหรัฐอเมริกาท่ีร่วมกนัแบ่งป่ันข้อความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับพลเมืองยุคดิจิทลัท่ีตนเองสอนตัง้แต่ระดบั
อนบุาลจถึงมธัยมศกึษาตอนปลาย การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นงานต่อเน่ืองจากงานวิจยัท่ีคณะได้ท าขึน้
ในปี ค.ศ. 2010-2011 เร่ือง Digital Citizenship in K-12: It Takes a Village โดยมีการเก็บข้อมูล
งานวิจยัทัง้ข้อมูลเชิงคณุภาพ คือ การสมัภาษณ์ การวิเคราะห์เอกสาร และข้อมูลเชิงปริมาณ คือ 
การส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  

ผลการวิจยัพบว่าผู้อ านวยการโรงเรียนมีความตระหนกัในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั
พลเมืองยุคดิจิทัล เช่น ความเป็นส่วนตวั กฎหมาย การระรานทางไซเบอร์ มากท่ีสุด ครูมีความ
ตระหนักในประเด็นเหล่านีม้ากโดยเฉพาะการน าประเด็นเหล่านีไ้ปใช้ในการจัดการเรียนรู้และ
ประเด็นส าคญัท่ีครูเกิดความตระหนกัเป็นพิเศษ คือการจดัการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนเกิด
มารยาทในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์โดยเน้นความร่วมมือกับครอบครัวของนักเรียนโดยเฉพาะ
มารยาทและประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับร่องรอยทางดิจิทัล (digital footprint) ท่ีครอบครัวและตัว
นกัเรียนยังให้ความส าคญัน้อย ส่วนประเด็นดิจิทัลท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้มากท่ีสุด ได้แก่ การ
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หลีกเล่ียงการคดัลอกผลงานและการขโมยความคดิของผู้ อ่ืน (plagiarism) การเคารพสิทธิบตัรทาง
ปัญหา การประเมินความนา่เช่ือถือของข้อมลูในโลกออนไลน์ และการระรานทางไซเบอร์  

นอกจากนัน้ครูผู้สอนยงัจ าเป็นจะต้องส่งเสริมนกัเรียนให้มีความฉลาด เกิดความ
รับผิดชอบ และการสร้างความเคารพในการตดัสินใจและความคิดเห็นของผู้ อ่ืนในขณะใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์ในสังคมดิจิทัล และช่วยให้นักเรียนเข้าใจเหตุผลและจริยธรรมของผู้ อ่ืนท่ีใช้ในการ
ตดัสินใจและการใช้ส่ือออนไลน์ โดยควรจะสร้างโปรแกรมหรือหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
พลเมืองดิจิทัล ลักษณะของโรงเรียน หลกัสูตร หรือโปรแกรมท่ีเน้นการพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัล
จะต้องเน้นการเสริมสร้างความตระหนัก ร่วมทัง้มีนโยบาย มีผู้ อ านวยการโรงเรียนท่ีมีภาวะผู้น า  
และมีการปฏิบตักิารจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรหรือโปรแกรมท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจน 

คิ ม  แ ล ะ  ช อ ย ล์  (Kim & Choi, 2018 , 155 -171 ) ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ จั ย เ ร่ื อ ง 
Development of Youth Digital Citizenship Scale and Implication for Educational Setting มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างมาตรวดัความเป็นพลเมืองยคุดิจิทลัของเยาวชนโดยการประเมินจากครูผู้ มี
สว่นรับผิดชอบโดยตรงในการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาพลเมืองยคุดิจิทลัและน าเสนอความต้องการ
และทิศทางในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดย
คณะผู้ วิจัยได้พัฒนาองค์ประกอบและสร้างรูปแบบการวัดแบบ S.A.F.E. ประกอบไปด้วย การ
สร้างอตัลกัษณ์ของตนเองในสงัคมดิจิทลั (self-identity: S) การท ากิจกรรมในสงัคมออนไลน์โดย
ใช้เหตผุลและการมีสว่นร่วมในกิจกรรมในสงัคมและกิจกรรมทางวฒันธรรม (activity in online: A) 
การใช้เคร่ืองมือดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ (fluency for the digital tools: F) และ หลกัจริยธรรม
ในสงัคมดิจิทลั (ethics for digital environment: E) เพ่ือพฒันาให้พลเมืองยคุดิจิทลัมีความเข้าใจ
ในความรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีทัง้อินเตอร์เน็ตและข้อมลูในโลกดิจิทลั การสร้างรูปแบบใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) และการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) จากครูประจ าการและนิสิตครูจ านวน 200 คน โมเดลท่ีได้รับการ
ยืนยนัจากความคิดเห็นของครูมีคา่ความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรงสงู จงึสามารถใช้รูปแบบนีเ้ป็น
มาตรวดัพลเมืองดิจิทลัของนกัเรียนและใช้เป็นองค์ประกอบเพื่อพฒันาพลเมืองเชิงรุกและพลเมือง
ท่ีมีวิจารณญาณในชมุชนออนไลน์ตอ่ไป 

ผลการวิจัยพบว่าคณะผู้ วิจัยวิเคราะห์องค์ของมาตรวดัพลเมืองยุคดิจิทัลทัง้ 4 
มาตรวดั และสร้างเป็นรูปแบบการวดั S.A.F.E.   ดงันี ้ 
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1) การสร้างอัตลักษณ์ของตนเองในสังคมดิจิทัล (self-identity: S) เพ่ือ
จดัการอตัลกัษณ์และช่ือเสียงของตนเองในโลกออนไลน์ มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ การมีสิทธิและ
ความเท่าเทียมพืน้ฐาน การประสบผลส าเร็จในการใช้ดิจิทลัอย่างปลอดภยั การป้องกนัข้อมลูส่วน
บคุคล การเป็นเจ้าของระบบดจิิทลัของตนเอง การน าเสนอการจดัการดิจิทลัรายบคุคล การประสบ
ผลส าเร็จในการใช้ดิจิทลัอย่างมัน่คง และการประเมินความเส่ียงทัง้สขุภาพกายและสขุภาพใจใน
การใช้เคร่ืองมือดจิิทลั 

2) การท ากิจกรรมในสังคมออนไลน์โดยใช้เหตุผลและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในสงัคมและกิจกรรมทางวฒันธรรม (activity in online: A) มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ การ
ส่ือสารดจิิทลั การค้าขายดจิิทลั การตดัสินใจท่ีเหมาะสม การมีส่วนร่วมในเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจ
และวฒันธรรม การสร้างความสมดลุในการใช้ดจิิทลั ความสมัพนัธ์ระหว่างสขุภาพกายและการใช้
ดจิิทลัอยา่งปลอดภยั  

3) การใช้เคร่ืองมือดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ (fluency for the digital tools: 
F) ความรู้และทกัษะการรู้เทา่ทนัในสงัคมดิจิทลั มีองค์ประกอบยอ่ยได้แก่ สขุภาพกายและสขุภาพ
ใจดิจิทัล การเข้าถึงดิจิทลั การรู้เร่ืองดิจิทัล ทกัษะด้านเทคโนโลยี การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือใช้ใน
การเรียนรู้และพฒันาเทคโนโลยี  

4) หลักจริยธรรมในสังคมดิจิทัล (ethics for digital environment: E) การ
แสดงออกถึงความเข้าใจและความเคารพในสิทธิและหน้าท่ี มีองค์ประกอบย่อยได้แก่ กฎและ
ความรับผิดชอบดิจิทัล ความตระหนักในเร่ืองดิจิทัล (digital awareness) จริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี มารยาทดิจิทัล การติดต่อกับผู้ อ่ืนด้วยความเคารพ งดการระรานทางไซเบอร์ การไม่
ขโมยความคดิเห็นของผู้ อ่ืน ความรับผิดชอบในฐานะดจิิทลั  

เม่ือน ารูปแบบไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า องค์ประกอบทัง้ส่ีมี
ความสัมพันธ์ด้านบวกกับพฤติกรรมและมโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีผู้ วิจัยศึกษาจน
สามารถใช้องค์ประกอบทัง้ส่ีเป็นมาตรวัดความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลได้ โดยผู้ วิจัยมีการปรับ

รูปแบบทัง้หมด 3 ครัง้ (การปรับโมเดลครัง้สุดท้ายได้ค่า χ2 = 265.516; df = 122; RMSEA = 
.077; GFI = .876; CFI = .924 และ TLI = .915) การทดสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (construct 
validity) ของมาตรวัดความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (correlation) 
ระหว่างคะแนนร่วมของความเป็นพลเมืองดิจิทัล และ มาตรวัดการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมี
ประสิท ธิภาพ (Internet Efficacy Scale) ผลปรากฏว่ามีความสัมพัน ธ์ เชิงบวกกับการใช้
อินเตอร์เน็ตอยา่งมีประสิทธิภาพ (=.21, p < .01) ผลจากการวิเคราะห์รูปแบบพบว่าองค์ประกอบ
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ด้านการใช้เคร่ืองมือดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพมีความส าคญัมากท่ีสดุ ส่งผลตอ่จริยธรรมและการ
รู้เร่ืองดิจิทัล การสร้างกิจกรรมเชิงรุกและการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมในสังคม ร่วมถึงการวิพากษ์
ประเด็นของสงัคมผา่นส่ือดิจิทลัเป็นแนวคิดส าคญัท่ีจะชว่ยพฒันาให้นกัเรียนเกิดคณุลกัษณะตาม
มาตรวดัท่ีออกแบบขึน้ได้ โดยภาพรวมรูปแบบมาตรวดัท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้มีความสมัพนัธ์โดยตรง
กบัสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั ข้อค้นพบจากงานวิจยันีส้ะท้อนให้เห็นว่ามโนทศัน์ของความเป็น
พลเมืองยุคดิจิทลัอยู่ในรูปของพหุมิติ (multidimensional) กล่าวคือ องค์ประกอบทัง้ด้านความรู้ 
เจตคติ และพฤติกรรมต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนในฐานะ
พลเมืองยุคดิจิทัลให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง (civic 
education) ในยคุศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพฒันาให้นกัเรียนสามารถเจริญเติบโตในโลกดิจิทลัในสงัคม
ออนไลน์ และใช้เคร่ืองมือดจิิทลัเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในโลกได้อยา่งสร้างสรรค์ 

สรุปได้ว่างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะพลเมืองยุดดิจิทลัท่ีผู้ วิจยัศึกษาเป็น
งานวิจยัจากตา่งประเทศทัง้หมด มีจดุเน้นร่วมกนัท่ีการหาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุค
ดิจิทัล ทัง้การอธิบายลักษณะของพลเมืองยุคดิจิทัล การโมเดลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ทัง้การหาองค์ประกอบและการหาองค์ประกอบเชิงยืนยนัเพ่ือหา
คณุภาพของโมเดลท่ีเก่ียวข้อง การประเมินสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของนักเรียนซึ่งงานวิจัย
ส่วนมากใช้ครูผู้สอนเป็นผู้ประเมินสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียน งานวิจยัหลายฉบบัยงั
ได้น าเสนอรูปแบบการจดัหลกัสตูร โปรแกรม และรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาพลเมืองยคุ
ดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพโดยวิเคราะห์จากผลของการวัดสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีผู้ วิจัย
ออกแบบขึน้ รวมทัง้มาตรฐานในหลกัสตูรแกนกลางของมลรัฐ นอกจากนัน้งานวิจยัหลายฉบบัยงั
เน้นการประเมินสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลในแบบองค์รวม คือ การประเมินครบทั ง้ความรู้ 
กระบวนการ และคุณลักษณะไปพร้อม ๆ กันโดยไม่แยกส่วน นอกจากผู้ วิจัยจะใช้ผลการวิจัยท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือศกึษาองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบับริบทของนกัเรียนไทย
แล้ว ผู้ วิจัยยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านีใ้นการพัฒนาหลักสูตรและสร้างบทเรียนเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสตูรได้อีกด้วย  
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2. ทฤษฎีและแนวคิดการพฒันาหลกัสตูร 

2.1 ความหมายของหลกัสตูร 
นกัวิชาการและนกัพฒันาหลกัสตูรได้น าเสนอความหมายของหลกัสตูรไว้ดงันี ้ 
สุมิตร คุณานุกร (2523, 2-3) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หมายถึง 

โครงการท่ีประมวลความรู้และประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจัดให้กับผู้ เรียน ทัง้แบบการภายในหรือ
ภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนพฒันาไปตามความมุง่หมายของหลกัสตูรท่ีก าหนด 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537, 12) ได้ให้แนวคิดของหลักสูตรว่า หลักสูตร คือ มวล
ประสบการณ์ทัง้หลายท่ีจัดให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วนตามมาตรฐานสากล มาตรฐานของ
ชาตไิทย และมาตรฐานท่ีชมุชนหรือท้องถ่ินต้องการ 

ธ ารง บัวศรี (2542, 7) กล่าวไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง โครงการหรือแผน อัน
ประกอบด้วยหลักการ จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรม วสัดอุุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจดัการเรียนการ
สอนเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความรู้ความสามารถ โดยการสง่เสริมและพฒันาไปสูศ่กัยภาพสงูสุด 

สงัด อทุรานนัท์ (2532, 9-16) ได้กล่าวถึงความหมายของหลกัสูตรว่า หลกัสูตร 
มีความหมายตามแตจ่ดุเน้นท่ีแตกตา่งกนั คือ 

1. หลกัสตูร คือ รายวิชาหรือเนือ้หาสาระท่ีใช้สอน 
2. หลกัสตูร คือ มวลประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจดัให้แก่เดก็ 
3. หลกัสตูร คือ กิจกรรมการเรียนการสอน 
4. หลกัสตูร คือ สิ่งท่ีสงัคมคาดหมายหรือมุง่หวงัท่ีจะให้เดก็ได้รับ 
5. หลกัสตูร คือ ส่ือกลางหรือวิถีทางท่ีจะน าเดก็ไปสูจ่ดุหมายปลายทาง 
6. หลกัสูตร คือ ข้อผุกพันระหว่างนกัเรียนกับครูละสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 

และ  
7. หลกัสตูร คือ กระบวนการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียน ครู และสิ่งแวดล้อม

ทางการเรียน  
ทาบา (Taba, 1962, 11) ได้กล่าวว่า หลกัสตูร หมายถึง รูปแบบหรือแนวทางใน

การเตรียมพลเมือง เพ่ือท่ีจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นสมาชิกท่ีจะ
สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ให้แก่สงัคม 

โบชองป์  (Beauchamp, 1981 , 151) ได้ให้ความหมายของหลักสูตร คือ 
เนือ้หาวิชาท่ีต้องจัดให้มีการเรียนการสอน โดยมีการออกแบบหลักสูตร การออกแบบหลักสูตร 
ทฤษฎีหลกัสตูร และแหลง่อ้างอิง 
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จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง การจัดการ
เรียนรู้และการจดัประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษามุ่งก าหนด เป็นแนวทางหรือกรอบของการ
จดัการการศึกษาของแต่ละแห่ง เพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะกระบวนการ ตลอดจน
คณุลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมและพฒันาให้
ผู้ เรียนเกิดศกัยภาพสงูสดุของแตล่ะบคุคล 

2.2 การออกแบบและการจดัองค์ประกอบของหลกัสตูร 
องค์ประกอบของหลักสูตร (Curriculum Components) เป็นส่วนย่อย ๆ ของ

หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วนแตกต่างกันไปตามท่ี
นกัวิชาการด้านหลกัสตูรได้จดัองค์ประกอบของหลกัสตูรไว้ ดงันี ้

ทาบา (Taba, 1962) ได้กล่าวว่า หลักสูตร ควรมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ
ด้วยกนัคือ 

1. วตัถปุระสงค์ทัว่ไป (General Objectives) และวตัถปุระสงค์เฉพาะรายวิชา 
(Subject Objectives) 

2. เนือ้หาวิชาและจ านวนชัว่โมงแตล่ะวิชา 
3. กระบวนการจดัการเรียนการสอนหรือการน าหลกัสตูรไปใช้ 
4. การประเมินผลการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร 

ธ ารง บัวศรี (2542) กล่าวถึง องค์ประกอบของหลักสูตร จะประกอบไปด้วย
องค์ประกอบส าคญั 9 องค์ประกอบคือ 

1. เป้าประสงค์และนโยบายการศกึษา 
2. จดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
3. รูปแบบและโครงสร้างหลกัสตูร 
4. จดุประสงค์ของการเรียนรู้ 
5. เนือ้หา 
6. จดุประสงค์ของการเรียนรู้ 
7. ยทุธศาสตร์การเรียนการสอน 
8. การประเมินผล 
9. วสัดอุปุกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 

เปร่ือง กิจรัตน์ (2532, 20) ได้กล่าวถึงหลกัสตูรว่ามีองค์ประกอบที่ส าคญั            4 
ประการ คือ ความมุ่งหมายหลกัสตูร (Curriculum Objectives) เนือ้หาสาระหลักสูตร (Curriculum 
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Contents) ก า ร ใ ช้ ห ลั ก สู ต ร  (Curriculum Implementation) แล ะก า รป ระ เมิ น ผลหลั ก สู ต ร 
(Curriculum Evaluation) ซึง่องค์ประกอบดงักล่าวจะต้องมีความเก่ียวเน่ืองกันจึงจะบรรลเุป้าหมาย
ของหลกัสตูร ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ความมุ่งหมายหลักสูตร (Curriculum Objectives) เป็นส่วนส าคัญของ
หลักสูตร ผู้ จัดท าหลักสูตรร่วมกันก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นจุดยืนร่วมกัน โดยการ
อธิบายวา่จะจดัการศกึษาเพ่ืออะไร และต้องการให้ผู้ ท่ีเรียนจบหลกัสตูรแล้วมีคณุลกัษณะอย่างไร 
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูร มีอยู่หลายระดบั ได้แก่ จุดมุ่งหมายระดบัหลกัสูตร หรือจดุมุ่งหมายของ
กลุม่วิชา  

2. เนือ้หาสาระหลกัสตูร (Curriculum Contents) เป็นการก าหนดหวัข้อวิชาใน
หลักสูตร เพ่ือจัดให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ การก าหนดเนือ้หาจะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เนือ้หา
สาระส าคญัของหลักสูตร ต้องเป็นสิ่งท่ีส าคญั จ าเป็นต่อผู้ เรียน รวมทัง้มีก าหนดเวลาเรียนของ
รายวิชา  

3. การใช้หลักสูตร (Curriculum Implementation) เป็นการน าหลักสูตรสู่การ
ปฏิบตั ิการน าหลกัสตูรไปใช้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอยา่ง คือ 

3.1 การจัดท าวัสดุหลักสูตร (Curriculum Material) ได้แก่  คู่ มือครู 
เอกสารของหลกัสตูร แผนการสอน แบบเรียน เป็นต้น 

3.2 การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัด
ห้องเรียน โต๊ะเก้าอี ้อปุกรณ์ในการเรียน ครู ห้องปฏิบตักิาร และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

3.3 การด าเนินการสอน เป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดในขัน้การน าหลกัสูตรไปใช้ 
พฤติกรรมการสอนของครูผู้ สอนจะต้องมีความรู้ในถ่ายทอดเนือ้หาความรู้ การวัดผลและ
ประเมินผล จิตวิทยาการสอน ซึง่จะท าให้การ เรียนของผู้ เรียนบรรลเุป้าหมายของหลกัสตูร 

4. การประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นกระบวนการ
ตรวจสอบของหลกัสตูร ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร สามารถใช้ได้ดีในบริบทหรือสงัคมปัจจบุนัหรือไม ่
การประเมินผลหลกัสตูร แยกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

4.1 การประเมินผลการเรียนแตล่ะรายวิชา เพ่ือปรับปรุงการจดัการเรียน
การสอน 

4.2 การประเมินผลหลกัสตูร หลงัจากมีการน าหลกัสตูรไปใช้ ผลท่ีได้จาก
หลักสูตรนี ้คือ ผู้ เรียนเป็นอย่างไร ทัง้นี ้การประเมินผลหลักสูตรสามารถประเมินได้จากหลาย
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องค์ประกอบ เช่น ประเมินจุดมุ่งหมายหลักสูตร เนือ้หาสาระ ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
เป็นต้น 

2.3 ทฤษฎีการพฒันาหลกัสตูร 
การพัฒนาหลักสูตรและการสอนของประเทศไทยนัน้ ยังไม่มีทฤษฏีการพัฒนา

หลกัสตูรและการสอนเป็นของเราเองอย่างชดัเจน จึงได้มีการน าแนวความคิดเก่ียวกบัการพฒันา
หลักสูตรและการสอนจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพบ้านเมืองของเรา โดย
การศึกษาทฤษฎีหลักสูตรจากต่างประเทศในหลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือน ามาสังเคราะห์สร้างเป็น
รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรและการสอนขึน้มาใหม ่เพ่ือให้การพฒันาหลกัสตูรและการสอนด าเนิน
ไปได้อย่างมีระบบและตรงตามความคาดหวงัของสังคม ทฤษฎีหลักสูตรท่ีน ามาศึกษานัน้ได้แก่
ทฤษฎีหลักสูตรท่ีวงการศึกษาเก่ียวกับการพฒันาหลักสูตรยอมรับและจัดเป็นหลกัสูตรท่ีดีเย่ียม 
(classic curriculum) และทฤษฎีหลกัสตูรอ่ืน ๆ (วิชยั  วงษ์ใหญ่, 2551, 23)  

งานวิจัยเล่มนีเ้น้นการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้แนวคิดหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็น
ศนูย์กลางจึงขอน าแนวคิดและทฤษฎีการพฒันาหลกัสตูรของนกัพฒันาหลกัสตูรและนกัการศกึษา
ท่ีใช้สังคมเข้ามาเก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและสังเคราะห์ขัน้ตอนการพัฒนา
หลกัสตูรจากนกัพฒันาหลกัสตูรและนกัการศกึษาทัง้ไทยและตา่งประเทศ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

ธ ารง บัวศรี (2504, 199-200) ได้น าเสนอการพัฒนาหลักสูตรท่ีเรียกว่า วิธีการ
ด าเนินงานการวางหลักสูตรจากโรงเรียน (the grass-roots approach) เป็นวิธีการท่ีเน้นการ
พฒันาหลกัสูตรจากเบือ้งล่างขึน้ไปหาเบือ้งบน กล่าวคือ การพฒันาหลกัสตูรท่ีในโรงเรียนขึน้ไปสู่
หลักสูตรจากส่วนกลาง โดยมุ่งเน้นให้ครูมีส่วนเก่ียวข้องในการวางหลักสูตรด้วยเพ่ือจะได้ทราบ
วตัถปุระสงค์และปัญหาตา่ง ๆ ของหลกัสตูรแตต้่น เม่ือถึงเวลาน าหลกัสตูรไปใช้จะได้ปฏิบตัิให้ถกู 
ในต่างประเทศมีการขยายเขตของการร่วมมือไปถึงนกัเรียนและประชาชนด้วย ท่ีปฏิบตัิเช่นนัน้ก็
เพราะประชาชนในแต่ละท้องถ่ินของเขาเป็นผู้จดัการศึกษา ดงันัน้ความต้องการของเด็กและของ
ประชาชนในท้องถ่ินจึงเป็นสิ่งส าคญั ส าหรับประเทศเราเม่ือใดการศึกษาแปรรูปไปในทางสงัเกต 
การหาความร่วมมือจากประชาชนจึงเป็นสิ่งจ าเป็น วิธีนีน้อกจากมุ่งแก้ข้อบกพร่องตา่ง ๆ ของวิธี
แรกแล้วยงัอาศยัหลกัตา่ง ๆ ประกอบด้วยดงัตอ่ไปนี ้

1. การวางแผนหลกัสูตรหรือการปรับปรุง บงัเกิดผลดีก็ต่อเม่ือความสามารถใน
ด้านตา่ง ๆ ของครูได้รับการปรับปรุงด้วย 

2. ความสามรถในด้านต่าง ๆ ของครูจะเพิ่มพูนขึน้ได้ก็ต่อเม่ือครูมีส่วนในการ
พิจารณาปัญหาตา่ง ๆ ของหลกัสตูร 
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3. การมีส่วนร่วมมือในการก าหนดความมุ่งหมาย ในการเลือกปัญหาตัง้ปัญหา
และแก้ปัญหา รวมทัง้วดัผลงานท่ีได้กระท าไปยอ่มเป็นเคร่ืองประกนัความก้าวหน้าของครู   

4. งานปฏิบัติงานร่วมกัน ย่อมช่วยให้เข้าใจซึ่งกันและกันดีขึน้ และช่วยให้
สามารถก าหนดความมุง่หมายและวิธีการร่วมได้  

วิชยั  วงษ์ใหญ่ (2551, 23) ได้น าเสนอ การสร้างพิมพ์เขียวของรูปแบบหลกัสตูรซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นตอ่การพฒันาหลกัสตูรและการสอนเป็นอยา่งยิ่ง เพราะจะท าให้เห็นภาพรวมของการ
ปฏิบตัิงานท่ีเป็นระบบ ระยะเวลาของการปฏิบตัิงาน การน าหลกัสูตรไปใช้รวมทัง้การประเมินผล
หลกัสตูรและการสอนได้อยา่งชดัเจน ซึง่พอสรุปรูปแบบได้ดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 1 การพฒันาหลกัสตูรตามแนวคิดของ วิชยั วงษ์ใหญ่ 

ที่มา: วิชัย  วงษ์ใหญ่.  (2551).  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ.  
กรุงเทพฯ: สวุีริยาสาส์น, หน้า 23.  

ไทเลอร์ (Tyler. 1949 อ้างถึงใน (Oliva, 2009, 131) ถือเป็นอีกหนึ่งนักทฤษฎี
พืน้ฐานของ การพัฒนาหลักสูตรท่ีนิยมใช้และถือเป็นกระบวนการพัฒนาหลกัสูตรท่ีเก่าแก่ท่ีสุด
วิธีการหนึ่ง ไทเลอร์ให้ความส าคญักับ “ฉาก (scenes)” หรือทฤษฎีท่ีเป็นพืน้ฐานของหลกัสูตรทัง้
ทฤษฎีด้านจิตวิทยา (psychological scenes) และปรัชญา (philosophical scenes) รวมทัง้การ
ประเมินประสบการณ์การเรียนรู้ (learning experiences) ของนกัเรียน ดงัท่ีไทเลอร์ อธิบายไว้ว่า 

การจดักิจกรรมและประสบการณ์ 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

ก าหนดหลกัการ จดุประสงค์ 

โครงสร้าง รูปแบบ 
สภาพปัญหาและ 

ความต้องการของสงัคม 

ยกร่างเนือ้หาสาระ วางแผน  การสอน 

สือ่การเรียนรู้และคูม่ือครู 

กลุ่

ม

หนว่ยการ

เรียนรู้ 

ราย

วิชา 

วางแผนอบรมครูเพื่อการใช้

หลกัสตูรและการสอน 

จดุประสงค์การเรียนรู้ 

แผนการสอนและสือ่การเรียนรู้ 

ราย 

บคุค

  ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุง 

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาให้

ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

การปฏิบตัิการสอน 

ระบบบริหารและแหลง่การ 

สนบัสนนุการสอนการนิเทศ 

การประเมินผล 

กลุม่

ใหญ่ 

กลุ่

ม
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“ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นความสมัพนัธ์ระหว่างตวัผู้ เรียนกบัเง่ือนไขภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม
รอบตวัของนกัเรียน”  (Alder. 1982: 10 อ้างถึงใน Oliva, 2009, 131)  

ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของไทเลอร์ เป็นสิ่งท่ีท าให้นกัเรียนเกิดการ
เรียนรู้และเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ทัง้ในด้านความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะ การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จึงจะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
(behavioral objectives) เพ่ือให้เกิดการวัดประเมินผลท่ีตรงตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ี
หลกัสตูรต้องการ (Oliva, 2009, 130; Ornstein & Hunkins, 2013, 131)  

อนึ่ง แม้ว่าการพฒันาหลกัสูตรของไทเลอร์จะเป็นขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรท่ี
เป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่งานเขียนต้นฉบับของเขาอย่าง Basic Principles of 
Curriculum and Instruction (1949) ไม่ได้สังเคราะห์ขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรเป็นแผนภาพ 
(Oliva, 2009, 130; Ornstein & Hunkins, 2013, 181) งานต้นฉบบัดงัเดิมของไทเลอร์ได้น าเสนอ
ขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 4 ขัน้ตอน ดังนี ้(Tyler.  1949 อ้างถึงใน Ornstein; & Hunkins.  
2013: 181, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์; ธวชัชัย ชัยจิระฉายากุล; และ ปราณี สังขะตะวรรธน์.  2552: 
34) 

1. การก าหนดวตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งจะต้องอาศยัข้อมูล
พืน้ฐาน 3 ประการ คือ ข้อมูลด้านเนือ้หาวิชา ข้อมูลด้านตวัผู้ เรียน และข้อมูลด้านสังคม โดยใช้
เกณฑ์ในการคดัเลือกท่ีส าคญั 2 ด้าน ได้แก่ เกณฑ์ด้านปรัชญาและจิตวิทยการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้
วตัถุประสงค์ท่ีผ่านการพิจารณามีลักษณะท่ีเจาะจงมากยิ่งขึน้ วัตถุประสงค์ในระดับนีเ้รียกว่า 
วตัถปุระสงค์การสอน (instructional objectives) 

2. ระบุประสบการณ์การเรียน รู้ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  คัดเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยคดัเลือกให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ ตรงกับหลักการเรียนรู้ และ
พฒันาการของผู้ เรียนโดยก าหนดเป็นวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม  

3. จดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตรงตามวตัถปุระสงค์  เป็นการจดัเรียงล าดบั
ประสบการณ์บรรจุในหลกัสูตรท่ีเป็นระบบ เรียงตามล าดบัขัน้ตอน และมีเนือ้หาครบทุกด้าน ทัง้
ความคดิ หลกัการ คา่นิยม และกระบวนการ ทัง้ยงัต้องมีความสมัพนัธ์และสอดคล้องกบัธรรมชาติ
การเรียนรู้และธรรมชาตขิองเนือ้หาวิชา 

4. การประเมินหลกัสูตรตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด เป็นกระบวนการท่ีส าคญั
ของการพัฒนาหลักสูตร นักการศึกษาต้องคิดวิธีการประเมินผลว่า กระบวนการทัง้หมดของ
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หลักสูตรมีประสิทธิภาพเพียงใด สามารถจัดประสบการณ์การเรียนตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้
หรือไม ่ 

อย่างไรก็ตามนักพัฒนาหลักสูตรและนักการศึกษาบางท่านได้วิพากษ์แนวคิด
การพฒันาหลกัสตูรของไทเลอร์ว่าเป็นแนวคิดท่ีแบนราบเกินไป ( too linear) เน้นการประเมินตาม
วัตถุประสงค์มากเกินไป (too reliant on objectivity) (Ornstein & Hunkins, 2013, 182) และยัง
ขาดการเช่ือมโยงสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรและเป็นการแบง่แยกเนือ้หาในแหล่งข้อมลูแตล่ะแหลง่อีก
ด้วย (Oliva, 2009, 131)  

นกัพฒันาหลกัสตูรอย่าง โอลิวา (Oliva, 2009, 132) จึงได้น าเสนอ การขยายผล
รูปแบบ การพัฒนาหลกัสูตรของไทเลอร์ เพ่ือขจัดข้อวิพากษ์ท่ีนักพัฒนาหลักสูตรบางท่านได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 2 การขยายผลรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ ไทเลอร์ 

ที่ ม า : Oliva, Peter, F.  (2009).  Developing in the Curriculum.  7th Edition.  United States of 
America: Person Education, หน้า 132.   

แหลง่ข้อมลู 

นกัเรียน 

แหลง่ข้อมลู 

สงัคม 

แหลง่ข้อมลู 

เนือ้หาวิชา 

ก าหนดวตัถปุระสงค์ชัว่คราว (tentative general objectives) 

การคดัเลอืก  

ปรัชญาทาง

การศกึษา 

การคดัเลอืก  

จิตวิทยาทาง 

การเรียนรู้ 

สร้างจดุประสงค์การสอนท่ีชดัเจน (precise instructional objectives) 

คดัเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 

จดัประสบการณ์การเรียนรู้ 

ลงมือปฏิบตัิตามประสบการณ์                 

การเรียนรู้ท่ีออกแบบไว้ 

การประเมินผลประสบการณ์การ

เรียนรู้ 
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เซอเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และ ลูอิส (Saylor; Alexander; and Lewis.  1981: 30 
อ้างถึงใน Olivia, 2009, 135-136) น าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยให้ความส าคัญกับ
หลักสูตรในฐานะแผนงานท่ีถูกจัดสรรขึน้เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้แต่ละบุคคลในการรับ
การศกึษา โดยมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และพิสัย  (goals, objectives and 
domains) 

นักพัฒนาหลักสูตรระบุเป้าหมายของการศึกษาหรือวัตถุประสงค์ท่ี
หลกัสูตรต้องการหรือประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีนกัเรียนจะได้รับจากหลกัสูตร ซึ่ง เซอเลอร์ อเล็ก
ซานเดอร์ และ ลูอิส น าเสนอไว้ 4 ประการ ได้แก่ พัฒนาการส่วนบุคคล สมรรถนะด้านสังคม 
กระบวนการการเรียน รู้ ท่ีต่อ เน่ื อง และ วัตถุประสงค์ เฉพาะของหลักสูตร (curriculum 
specialization) หลกัจากก าหนดวตัถปุระสงค์แล้ว นกัพฒันาหลกัสตูรออกแบบหลกัสตูร ก าหนด
โอกาสทางการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม รวมทัง้ปริเขตของหลกัสูตร กล่าวคือ ขอบเขตมวลความรู้หรือ
กระบวนการท่ีต้องการจะสอบหรือวดั ทัง้พทุธิพิสยั กระบวนการพิสยั และจิตพิสยั  

2. การจดัการเรียนการสอน (instructional mode) 
การจดัการเรียนการสอนเป็นวิธีการส าคญัในการน าหลกัสตูรไปใช้ โดยมี

ขัน้ตอนส าคญัคือ การก าหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนการสอน ( instructional objectives) ย่อย
ในแต่ละกิจกรรมการเรียนการสอน การก าหนดวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนนัน้ก าหนดให้
เสร็จสิน้ก่อนจึงจะเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวตัถุประสงค์นัน้ ๆ ผู้ รับผิดชอบ
หลกัในขัน้ตอนนีคื้อครูผู้สอน 

3. การประเมินผลหลกัสตูร (evaluation) 
ในขัน้ตอนสดุท้ายนีค้รูผู้สอนและนกัพฒันาหลกัสตูรรวมกันเลือกเทคนิค

การประเมินหลักสูตรท่ีหลากหลาย โดยเน้นการประเมินหลักสูตรท่ีส าคญัใน 2 ส่วน ได้แก่ การ
ประเมินการจดัการศึกษาในโปรแกรมหลกัสูตรทัง้หมด และ การประเมินตามวตัถุประสงค์เฉพาะ
ในแตล่ะกิจกรรมของหลกัสตูร  

รายละเอียดของรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ เซอเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และ ลู
อิส แสดงไว้ในแผนภาพตอ่ไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 3 รูปแบบการพฒันาหลกัสตูรของ เซอเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และ ลอิูส  

ที่ ม า : Oliva, Peter, F.  (2009).  Developing in the Curriculum.  7th Edition.  United States of 
America: Person Education, หน้า 135.  

 
 
 

เป้าหมาย และ 

จดุประสงค์ 

การออกแบบหลกัสตูร  

(curriculum designing) 

นกัพฒันาหลกัสตูร

ตดัสนิใจเลอืกวางแผน

หลกัสตูรให้สอดคล้องกบั

แนวทางการจดัการศกึษา

ของประเทศ การ

ออกแบบหลกัสตูรต้อง

ค านงึถึงตวัแปรหรือ

เง่ือนไขที่กระทบตอ่

หลกัสตูร ได้แก่ นโยบาย

ทางการเมอืงและเง่ือนไข

ทางสงัคมซึง่ถือเป็น

ข้อจ ากดัที่สง่ผลตอ่การ

ออกแบบหลกัสตูร  

 

การน าหลกัสตูรไปใช้ 

และการจดัการเรียนการ

สอนในหลกัสตูร 

(curriculum 

implementation and 

instructional)  

นกัพฒันาหลกัสตูรเลอืก

รูปแบบการสอนท่ี

เหมาะสม รวมถงึการ

วางแผนในการจดัการ

หลกัสตูร การใช้สือ่การ

เรียนรู้ให้เหมาะสมกบั

เนือ้หาในหลกัสตูร เน้น

หลกัความยืดหยุน่และ

การให้อิสระในการเรียน

การเรียนของครูและ

นกัเรียน 

การประเมินหลกัสตูร  

(curriculum evaluation) 

นกัพฒันาหลกัสตูร

ตดัสนิใจเลอืกใช้วธีิการ

ประเมินผลและตดัสนิใจ

ตามความก้าวหน้าของ

นกัเรียน การประเมินผล

หลกัสตูรถือเป็นตวัวดั

คณุภาพและน าไปสูก่าร

ตดัสนิวางแผนเพื่อ

ปรับปรุงหลกัสตูรตอ่ไป 
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โอลิวา (Oliva, 2009, 137-141) ได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยก าหนด
องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรไว้ 12 องค์ประกอบ และก าหนดองค์ประกอบย่อยของ
รูปแบบการพฒันาหลกัสูตร คือ องค์ประกอบย่อยของการพฒันาหลกัสตูร และองค์ประกอบย่อย
ของการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (มีทัง้หมด 17 ขัน้ตอน) ดังรายละเอียด ดังแผนภาพ
ตอ่ไปนี ้
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ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรของโอลวิา มีรายละเอียดดงันี ้
1. องค์ประกอบของการพฒันาหลกัสตูร (the twelve components) 
องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดของ โอลิวา ประกอบด้วย

องค์ประกอบทัง้หมด 12 องค์ประกอบ ซึ่งออกแบบโดย โอแมน (Roman, as cited in Oliva, 2009, 
137-139) องค์ประกอบทัง้หมดจดัท าเป็นวงจร ซึง่การน าเสนอรูปแบบการพฒันาหลกัสตูรนีจ้ะมีส่วน
คล้ายคลึงกับการพัฒนาหลกัสตูรอ่ืน ๆ กล่าวคือ แบ่งเป็นระยะพัฒนาหลกัสตูร (องค์ประกอบที่ I-V 
และ XII) และการออกแบบการเรียนการสอนในหลกัสตูร (องค์ประกอบที่   V-XI) รายละเอียดของแต่
ละองค์ประกอบมีดงันี ้ 

องค์ประกอบที่ I นกัพฒันาหลกัสตูรจะต้องก าหนดเป้าหมายของการศกึษาหลกั
ปรัชญาและหลกัจิตวิทยาของหลกัสตูร ซึ่งเป้าหมายที่ก าหนดนัน้จะต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของสงัคมและความต้องการของเอกตับคุคลในสงัคม องค์ประกอบนีส้อดคล้องกับแนวคิดเร่ือง “ฉาก” 
ของไทเลอร์  

องค์ประกอบที่ II การวิเคราะห์ความต้องการของสงัคม คือ การวิเคราะห์ความ
ต้องการของชมุชนรอบโรงเรียน ความต้องการในการรับความช่วยเหลือจากนกัเรียนในชมุชน รวมทัง้
เนือ้หารายวิชาที่ชมุชนเห็นว่าส าคญัต่อนกัเรียนในชมุชน ความแตกต่างระหว่างองค์ประกอบที่ I และ
องค์ประกอบที่ II คือ องค์ประกอบที่ I เน้นที่ความต้องการโดยทั่วไปของนักเรียนและสังคม ส่วน
องค์ประกอบที่ II น าเสนอ มโนทศัน์ของความต้องการที่มาจากชุมชนรอบโรงเรียน ซึง่ความต้องการ
ที่มาจากองค์ประกอบทัง้สองข้อนีอ้าจจะมีความแตกต่างกนัตามบริบทของสงัคม  

องค์ประกอบที่ III ถึง องค์ประกอบที่ IV การวิเคราะห์เป้าหมายของหลกัสตูรที่
เฉพาะเจาะจงและวตัถปุระสงค์เฉพาะบนพืน้ฐานของเป้าหมาย ความเช่ือ และความต้องการเฉพาะ
ขององค์ประกอบที่ I และ II เช่ือมโยงไปถึงสิ่งที่ได้จากองค์ประกอบ V คือ การบริหารจดัการและการ
น าหลกัสตูรไปใช้ รวมทัง้การออกแบบโครงสร้างของหลกัสตูรที่ออกแบบด้วย  

องค์ประกอบที่ VI และ VII ระบุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียน
การสอนในหลกัสตูร รวมทัง้การออกแบบรายวิชา หลกัจากออกแบบวตัถุประสงค์ของการเรียนการ
สอนแล้ว นักพัฒนาหลกัสตูรก็ด าเนินการในองค์ประกอบที่ VII ในการเลือกกลยุทธ์การจัดการเรียน
การสอนเพ่ือใช้ในห้องเรียน รวมทัง้เลือกเทคนิคการประเมินหลักสูตรเบือ้งต้น ในส่วน A ของ
องค์ประกอบที่ IX นักพัฒนาหลกัสตูรจะต้องพิจารณาวิธีการให้นกัเรียนเกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และน าไปสูก่ารน ากลยทุธ์การสอนในหลกัสตูรที่สร้างขึน้ไปใช้ ในองค์ประกอบ X 
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หลงัจากจดัการเรียนการสอนให้นกัเรียนตามกลยุทธ์ในองค์ประกอบ X เสร็จสิน้
แล้ว นักพัฒนาหลักสูตรพัฒนาย้อนกลับไปเลือกเทคนิคในการวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิและ
ประสทิธิภาพของการเรียนการสอนอีกครัง้ ในองค์ประกอบที่ IX  

จากนัน้แบ่งองค์ประกอบที่ IX เป็นระยะของการน าหลักสูตรไปใช้ ออกเป็น 2 
ระยะด าเนินการ คือ การน าร่องในการน าหลกัสตูรไปใช้และเลือกเทคนิคในการประเมินผลเบือ้งต้น
เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของหลักสูตรในระยะน าร่อง (องค์ประกอบที่ IXA)  เม่ือน าร่องการใช้
หลักสูตรเสร็จสิน้แล้วก็น าหลักสูตรไปใช้จริงตามองค์ประกอบที่ X ในระยะขององค์ประกอบนี ้
นักพัฒนาหลักสูตรจะต้องทบทวน เพิ่มเติม และท าให้หลักสูตรของตนเองสมบูรณ์ จากนัน้เลือก
เทคนิคการประเมินผลหลกัสตูรในขัน้สดุท้ายโดยประเมินจากผลงานของนกัเรียนเป็นหลกั 

องค์ประกอบที่ XI ในขัน้นีเ้ป็นระยะของการน าเอาเทคนิคการวดัและประเมินผล
ที่เลือกใช้เพ่ือประเมินผลการเรียนการสอน และเช่ือมโยงไปสู่การประเมินผลหลักสูตรทัง้หมดใน
องค์ประกอบที่ XII ซึง่เป็นการประเมินผลหลกัสตูรในองค์รวมทัง้หมดไม่ใช่เพียงประเมินผลครูผู้สอน
หรือนกัเรียนเทา่นัน้  

รูปแบบการพัฒนาหลักสตูรนี ้องค์ประกอบที่ I-IV และ VI-IX จัดเป็นระยะการ
วางแผน ส่วนระยะ X-XII เป็นระยะการด าเนินการ ส่วนองค์ประกอบที่  V นัน้เป็นระยะวางแผนและ
ด าเนินงานไปพร้อม ๆ กนั 

สิ่งส าคัญของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรนี ้คือ เส้นสะท้อนกลับ ( feedback 
lines) ของวงจรนี ้ที่ชีจ้ากการประเมินผลหลักสูตรไปถึงเป้าหมายของหลักสูตร และ ชีจ้ากการ
ประเมินผลการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมายการเรียนการสอน เพราะเส้นสะท้อนกลบัเหล่านีเ้ป็นตัว
บ่งชีถ้ึงความส าคัญของการทบทวนเป้าหมายขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบที่ มีความ
ต่อเน่ืองกนัและเช่ือมโยงกนัเป็นวงจร  

2. องค์ประกอบยอ่ยของรูปแบบการพฒันาหลกัสตูร (two submodels) 
องค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรทัง้ 12 องค์ประกอบเป็นการบูรณาการ

ระหว่างการพฒันาหลกัสตูรโดยทัว่ไปเข้ากับการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนทัว่ไป องค์ประกอบ
ที่ I-V และ XII ถือเป็นองค์ประกอบย่อย ๆ ของการพัฒนาหลกัสตูร ส่วนองค์ประกอบที่ VI-XI นัน้ถือ
เป็นองค์ประกอบย่อยของการพัฒนาการเรียนการสอน เส้นปะในแผนภาพแสดงขัน้ตอนของการ
พฒันารูปแบบการเรียนการสอน  

การพัฒนาองค์ประกอบย่อยของหลกัสูตร นักพัฒนาหลกัสตูรจะต้องตระหนักว่า
การพัฒนาหลักสูตรจะไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายของหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูรได้เลยหากปราศจากการจดัการเรียนการสอนที่วางแผนไว้ในหลกัสตูร ในขณะเด่ียวกันการ



 78 
 
พฒันาองค์ประกอบย่อยของการเรียนการสอน นกัพฒันาหลกัสตูรก็จะต้องระมดัระวงัให้การจดัการ
เรียนการสอนเป็นไป ตามเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร ทัง้ยงัจะต้องให้ครอบคลมุเนือ้หา
รายวิชาหรือเนือ้หาในหลกัสตูรให้ครบถ้วน  

องค์ประกอบย่อยของการพัฒนาหลักสูตรและองค์ประกอบย่อยของการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนในโมเดลของโอลิวา เม่ือจดัเรียงเป็นขัน้ตอนตามแผนภาพแล้วมีทัง้หมด 17 
ขัน้ตอน โดยขัน้ตอนที่ 1-9 และ 17 เป็นขัน้ตอนขององค์ประกอบย่อยการพัฒนาหลักสูตร ส่วน
ขัน้ตอนท่ี 10-16 เป็นขัน้ตอนย่อยของการพฒันาการเรียนการสอน เป็นล าดบัขัน้ ดงัต่อไปนี ้

2.1 การระบคุวามต้องการโดยทัว่ไปของนกัเรียน  
2.2 การระบคุวามต้องการของสงัคม 
2.3 การเขียนปรัชญาและเป้าประสงค์ของการศกึษาในหลกัสตูร 
2.4 การระบคุวามต้องการของนกัเรียนในโรงเรียน 
2.5 การระบคุวามต้องการโดยทัว่ไปของชมุชน 
2.6 การระบคุวามต้องการของเนือ้หารายวิชาที่ใช้ในหลกัสตูร 
2.7 การระบเุป้าหมายของหลกัสตูร 
2.8 การระบวุตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 
2.9 การจดัหลกัสตูรและการน าหลกัสตูรไปใช้ 
2.10 การระบเุป้าหมายของการจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูร 
2.11 การระบวุตัถปุระสงค์ของการจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูร 
2.12 การคดัเลือกกลยทุธ์ในการจดัการเรียนการสอน 
2.13 การเร่ิมต้นคดัเลือกเทคนิคการประเมินผลที่เหมาสมเบือ้งต้น  
2.14 การน ากลยทุธ์การเรียนการสอนไปใช้ 
2.15 การคดัเลือกเทคนิคการประเมินผลที่เหมาะสมในขัน้สดุท้าย  
2.16 การประเมินผลการเรียนการสอนและการปรับปรุงองค์ประกอบด้านการ

เรียนการสอน 
2.17 การประเมินหลกัสตูรและการปรับปรุงองค์ประกอบของหลกัสตูร  

จากแนวคิดการพฒันาหลกัสตูรจากนกัพัฒนาหลกัสตูรและนกัการศึกษาทัง้หมด สามารถ
สรุปความสอดคล้องของวิธีการพฒันาหลกัสตูรได้ดงัตารางต่อไปนี ้ 
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ตาราง 3 สรุปแนวคิดการพฒันาหลกัสตูร  

 

 

ท่ี 

 

 

ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร 

นกัพฒันาหลกัสตูรและนกัการศกึษา 

ธ า
รง
 บ
วัศ
รี (

25
04
) 

วิช
ยั 
วง
ให
ญ่

 (2
55

1)
 

ไท
เล
อร์

 (1
94

9)
 

เซ
อเ
ลอ
ร์ อ

เล
็กซ
าน
เด
อร์
  

แล
ะ ล

อูิส
  (

19
81
) 

โอ
ลิว
า (

20
09
) 

1 ตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร      
2 การศกึษาสภาพปัญหา ตามบริบทของชมุชน สงัคม 

ความต้องการของผู้ เรียน และเนือ้หารายวิชาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 

  
 
   

3 การก าหนดวตัถปุระสงค์ชัว่คราว       
4 การศกึษาแนวคิดทฤษฎีพืน้ฐานด้านปรัชญาจิตวิทยา

พฒันาการ และสงัคม  
 
 
    

5 การออกแบบหลกัสตูร โดยการวางแผนหลกัสตูร 
ก าหนดหลกัการ เป้าหมาย วตัถปุระสงค์ และ
โครงสร้างของหลกัสตูร เป็นการยกร่างหลกัสตูร  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6 การก าหนดการเรียนการสอน ประสบการณ์เรียนรู้ 
การก าหนดวตัถปุระสงค์ย่อยของการเรียนการสอนใน
หลกัสตูร ร่วมทัง้แนวทางการวดัประเมินผลใน
เบือ้งต้น 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7 การน าหลกัสตูรไปใช้ ทดลองใช้       

8 ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
จากนัน้แก้ไขปรับปรุงหลกัสตูร  

  
 

   

9 การจดัประสบการณ์เรียนรู้ การปฏิบตัิการสอน และ
ประเมินผลการเรียนการสอนในหลกัสตูร  

     

10 การประเมินผลหลกัสตูร      
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จากตาราง สรุปได้ว่าขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรจากนกัพฒันาหลกัสูตรและนกัการ
ศกึษามีขัน้ตอนส าคญัท่ีสอดคล้องกนั ผู้วิจยัเลือกขัน้ตอนท่ีนกัพฒันาหลกัสูตรน าเสนอสอดคล้อง
กบั 3 ท่าน มาใช้เป็นขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูรในงานวิจยัครัง้นี ้รายละเอียดของขัน้ตอนตา่ง 
ๆ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การศึกษาสภาพปัญหา ตามบริบทของ สังคม เพ่ือเป็นพืน้ฐานข้อมูลในการ
พฒันาหลกัสตูรให้ตรงตามความต้องการของสภาพสงัคม   

2. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีพืน้ฐานด้านปรัชญา ความต้องการของผู้ เรียน และ
บริบทของสังคม เพ่ือเป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตรให้ตรงตามสภาพปัญหาและความ
ต้องการของสงัคม  

3. การออกแบบหลักสูตร โดยการวางแผนหลักสูตร ก าหนดหลักการ เป้าหมาย 
จดุประสงค์ โครงสร้างของหลกัสตูร เป็นการยกร่างหลกัสตูร  

4. การก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ประสบการณ์ เรียนรู้ การก าหนด
วตัถปุระสงค์ยอ่ยของกิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสตูรตามโครงสร้างของหลกัสตูรท่ีวางเอาไว้ 
ร่วมทัง้ส่ือการเรียนรู้การสร้างบรรยากาศในชัน้เรียน และแนวทางการวัดประเมินผลหลักสูตรใน
เบือ้งต้น จากนัน้ให้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขาในหลักสูตรให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแก้ไข
ปรับปรุงเนือ้หาหลกัสตูรในเบือ้งต้น  

5. การทดลองใช้หลักสูตร (try out) เป็นการน าหลักสูตรไปใช้และแก้ไขปรับปรุง
หลกัสตูร น าผลจากการใช้หลกัสตูรแตล่ะคาบเรียนมาประเมินผลและใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุง
หลกัสตูร เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลกัสตูร  

6. การประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินผลเพ่ือหาประสิทธิผลของหลกัสูตร
จากการทดลองใช้หลกัสตูร  

2.4 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ: แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
การศกึษาของไทย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาของไทยฉบับปัจจุบัน คือ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีพุทธศักราช 2562 ปัจจุบนัส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นว่าการ
จัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันตามหลักสูตรอิงมาตรฐานประสบปัญหาทัง้ตัวหลักสูตร การ
จดัการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผลทางการศึกษา จึงได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาหลกัสูตรตาม
แนวทางหลกัสตูรฐานสมรรถนะ (competency-based curriculum) โดยมีการศกึษาความเป็นไป
ได้ของการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะด้วยการวิจยัและพฒันาหลกัสตูร ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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หลกัสตูรฐานสมรรถนะเป็นหลกัสตูรท่ียึดความสามารถของนกัเรียนเป็นหลกั การ
ออกแบบหลักสูตรตามแนวคิดนีจ้ะมีการก าหนดเกณฑ์ความสามารถท่ีนักเรียนพึ งปฏิบัติได้ 
หลกัสตูรท่ีเรียกว่าหลกัสตูรเกณฑ์ความสามารถจดัท าขึน้เพ่ือประกนัว่าผู้ ท่ีจบการศกึษาระดบัหนึ่ง 
ๆ จะมีทกัษะและความสามารถในด้านต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ เป็นหลกัสูตรท่ีไม่ได้มุ่งเร่ืองความรู้
หรือเนื อ้หาวิชาท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา แต่จะมุ่งพัฒนาในด้านทักษะ 
ความสามารถ เจตคติและค่านิยม อนัจะมีประโยชน์ตอ่ชีวิตประจ าวนัและอนาคตของนกัเรียนใน
อนาคต หลกัสูตรนีมี้โครงสร้างให้เห็นถึงเกณฑ์ความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีต้องการให้นกัเรียน
ปฏิบตัิในแตล่ะระดบัการศึกษาและในแต่ละระดบัชัน้ ทกัษะและความสามารถจะถกูก าหนดให้มี
ความตอ่เน่ืองกนัโดยทกัษะและความสามารถท่ีมีในแตล่ะระดบัเป็นฐานส าหรับเพิ่มพนูทกัษะและ
ความสามารถในระดบัตอ่ไป (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2562, 12) 

หลกัสตูรฐานสมรรถนะ มีลกัษณะส าคญัดงันี ้(1) เป็นหลกัสตูรท่ีมุง่เน้นการพฒันา
นกัเรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต โดยมีการก าหนดสมรรถนะหลกัท่ีเหมา
สมแตล่ะช่วงชัน้ โดยครูผู้สอนน าไปใช้เป็นหลกัในการก าหนดจดุประสงค์และสาระการเ รียนรู้ การ
จดักาเรียนการสอนและการวดัและประเมินผล (2) เป็นหลกัสตูรท่ีให้ความส าคญักบัพฤติกรรมการ
กระท า การปฏิบัติของนักเรียน มิใช่ท่ีการรู้หรือมีความรู้เพียงเท่านัน้ แต่นักเรียนต้องสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยม และคุณลักษณะต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ตา่ง ๆ ในชีวิตประจ าวนั (3) เป็นหลกัสตูรท่ีใช้ผลลพัธ์ (สมรรถนะ) น าสุจ่ดุมุง่หมายการเรียนรู้ มิใช่
หลกัสตูร (เนือ้หาสาระ) น าสู่ผลลพัธ์ (สมรรถนะ) และ (4) เป็นหลกัสตูรท่ีให้นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง
และสามารถปรับเปล่ียนได้ตามต้องการของนักเรียน ครู และสังคม (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา, 2562, 12-13) 

สมรรถนะท่ีส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562, 21)ได้น าเสนอเอาไว้เป็น
สมรรถนะกลางท่ีสามารถใช้ในการจดัการศกึษาในหลกัสตูรฐานสมรรถนะตัง้แตช่ัน้ประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษาครอบคลุมการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้หมด ดงัรายละเอียดตามแผนภาพ
ตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 5 กรอบสมรรถนะหลกัของนกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ที่มา: ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  (2562).  แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียนระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.  กรุงเทพฯ: กลุม่มาตรฐานการศึกษา ส านกังานมาตรฐานการศกึษาและพฒันาการเรียนรู้ 
ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, 21. 

การศึกษาวิจยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562, 21-22)ได้น าเสนอ
กรอบของ การพฒันาสมรรถนะเพ่ือใช้ในการพฒันาหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานตาม
แนวคดิหลกัสตูรฐานสมรรถนะโดยก าหนดเป็นกรอบสมรรถนะหลกัของนกัเรียนในระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานและระดบัประถมศกึษาตอนต้น ผลจากการวิจยัและพฒันาดงักล่าว สามารถน าไปใช้
ในการปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน การวดัผลและ การประเมินผล รวมทัง้การพฒันา
ครูให้สามารถเพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้ เรียนให้เกิดสมรรถนะท่ีต้องการใน
ชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสมรรถนะภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวนั ทกัษะกระบวนการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ รวมทัง้สมรรถนะ
การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร สมรรถนะทัง้ 4 นี ้เป็นสมรรถนะท่ีจะช่วยให้เด็กและเยาวชน
ไทย เป็นคนไทยฉลาดรู้ (literate Thais) คือ มีความรู้และเคร่ืองมือพืน้ฐานท่ีจะใช้ในการแสวงหา
ความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนสมรรถนะทักษะชีวิตและความเจริญแห่งตน และทักษะอาชีพ
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และการเป็นผู้ประกอบการจะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยมีชีวิตท่ียู่ดีมีสขุ (Happy Thais) ส าหรับ
ทกัษะการคิดขัน้สูงและนวตักรรม รวมทัง้การรู้เท่าทันส่ือ สารสนเทศและดิจิทลั จะช่วยเพิ่มพูน
ความสามารถ ความเก่ง ให้เดก็และเยาวชนไทยคิดเก่ง และรู้ทนัโลก ท าให้เดก็และเยาวชนไทยเก่ง
ขึน้ มีความสามารถสงู (Smart Thais) ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก
ด้วย ส่วน 2 สมรรถนะสุดท้าย คือ สมรรถนะการท างานแบบรวมพลัง เป็นทีม และมีภาวะผู้น า 
และสมรรถนะการเป็นพลเมืองท่ีเข้มเเข็ง/ต่ืนรู้ท่ีมีส านึกสงัคม จะช่วยให้เด็กและเยาวชนไทยเป็นผู้
ท่ีสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน เป็นผู้ น าท่ีดีและเป็นพลเมืองไทยใส่ใจสังคมและมีส านึกสากล 
(active Thai citizen with global mindedness) มีความรับผิดชอบมีส่วนร่วมในกิจการของสงัคม
และผดงุความเป็นธรรมในสงัคม เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุตลอดไป 

การก าหนดสมรรถนะในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทยมีกรอบ
สมรรถนะท่ีเน้นให้นกัเรียนเกิดสมรรถนะเพื่อการด ารงชีวิตในยคุปัจจบุนั เชน่เดียวกบัการออกแบบ
หลกัสูตรฐานสมรรถนะของสาธารณะรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งนักวิชาการอย่าง ลี (Lee, 2015, 4) เสนอ
แนวคิดการจดัท าหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับบริบทของเกาหลีใต้ไว้ว่า หลกัสูตรฐาน
สมรรถนะเป็นหลักสูตรท่ีออกแบบขึน้โดยการก าหนดความคาดหวงัท่ีจะเกิดขึน้กับนักเรียนหรือ
สมาชิกในสงัคมซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ ทักษะ และเจคติ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคญัของการ
แก้ไขปัญหาหรือปรากฎการณ์ ท่ีเป็นปัญหาในสังคมโดยก าหนดเป็นสมรรถนะหลัก (key 
competencies) ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับสงัคมในอนาคต การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตรฐาน
สมรรถนะจงึไมไ่ด้เป็นเพียงข้อเสนอแนะในเชิงเป้าหมายของการจดัการศกึษาเทา่นัน้ แตจ่ะต้องถกู
เปล่ียนถ่ายไปเป็นรายวิชาเพ่ือพฒันาสมรรถนะหลกัให้เกิดขึน้จริงกบันกัเรียน โดยสมรรถนะหลกัท่ี
ถือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในการจัดการศึกษาแต่ละระดบัการจัด
หลกัสตูรฐานสมรรถนะในแตล่ะระดบัช่วงชัน้ของนกัเรียนเพ่ือให้เกิดสมรรถนะหลกั ดงัรายละเอียด
ตามตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4 เป้าหมายของสมรรถนะหลกัในแตล่ะระดบัการศกึษาของเกาหลีใต้  

ระดบัประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
- ทกัษะการแก้ปัญหา 
- ทกัษะการสือ่สาร 
- ทกัษะการท างานร่วมกบั
ผู้อื่น 

- ทกัษะการสบืสอบอาชีพ 
(career inquiry skills) 
- ทกัษะการเรียนรู้พืน้ฐาน 
- ทกัษะการแก้ปัญหา 
- ทกัษะการคดิสร้างสรรค์ 
- ทกัษะการสือ่สาร 
- ทกัษะพลเมือง 

- ทกัษะการพฒันาอาชีพ  
(career development skills) 
- ความสามารถในการน าตนเอง       
เพื่อเรียนรู้ (self-directed 
learning ability) 
- ทกัษะการคดิอยา่งมี
วิจารณญาณ 
- ทกัษะการคดิสร้างสรรค์ 
- ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 

ที่ ม า : Lee, Keunho.  (2015).  Competency-based Curriculum and Curriculum Autonomy in 
the Republic of Korea.  Geneva: UNESCO International Bureau of Education, 4.  

การออกแบบและพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะมีจุดเน้นท่ีการก าหนดสมรรถนะ
ของนักเรียนในเชิงของการปฏิบัติโดยการก าหนดความรู้ ทักษะกระบวนการ เจตคติและ
คณุลักษณะอังพึ่งประสงค์ในรูปของพฤติกรรมท่ีต้องการพัฒนาให้เกิดกับนักเรียน ตวัอย่างการ
พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีเป็นรูปธรรมของน าเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะของ แอนดรอแม็กกี โบคอซ เนคิวลาร์ (Andronache, Bocos, & Necular, 2015, 719) 
รูปแบบของหลกัสูตรฐานสมรรถนะท่ีช่วยพฒันาและสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทกัษะ และ
เจตคตซิึง่เป็นโครงสร้างของสมรรถนะเพ่ือการออกแบบหลกัสตูรฐานสมรรถนะ มีรายละเอียดดงันี ้



 85 
 

 

ภาพประกอบ 6 โมเดลเชิงระบบท่ีเน้นปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในการออกแบบหลกัสตูรฐาน
สมรรถนะ  

ที่มา: Andronache, D.; Bocos, M. and Necular, B.C.  (2015).  A Systemic-Interactionist Model 
to Design a Competency-Based Curriculum.  ScienceDirect Procedia-Social and  
Behavioral Sciences.  80(2015), 719.  
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จากภาพการพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะตามโมเดลเชิงระบบท่ีเน้นปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างกันในการออกแบบหลักสูตรฐาน มีรายละเอียดท่ีต้องให้ค าอธิบายและกระจ่างให้เห็น
โครงสร้างของแตล่ะองค์ประกอบดงันี ้(Andronache et al., 2015, 719) 

ด้านความรู้เป็นการอธิบายและเป็นผลลพัธ์ของการประมวลความรู้ท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้และการรับข้อมลู โดยความรู้เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะและ
สมรรถนะย่อยท่ีเป็นตัวแทนของข้อมูล ข้อเท็จจริง มโนทัศน์และทฤษฎี ซึ่งอยู่ในรูปของ
กระบวนการท่ีอยูใ่นรูปนามธรรม (abstraction process) 

ด้านทักษะเป็นโครงสร้างองค์ประกอบของสมรรถนะและสมรรถนะย่อยท่ีมี
ลักษณะเป็นความสามารถในการประยุกต์และน าไปใช้เพ่ือการปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้เป็น
พืน้ฐานการปฏิบตั ิโดยทัว่ไปทกัษะใช้เพ่ือการแก้ปัญหาและปฏิบตัเิพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ 

ด้านเจตคติเป็นองค์ประกอบสมรรถนะและสมรรถนะย่อยท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การพัฒนาลักษณะนิสัยส่วนบุคคล ( individual predisposition) ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้าน
สงัคม (social element) ท่ีกระทบกับบุคคลนัน้ ทัง้ข้อเท็จจริง เหตกุารณ์ และบุคคลแวดล้อมท่ีดี
และไม่ดี การแสดงออกของเจตคติของบุคคลจะแสดงออกผ่านพฤติกรรม และยังรวมไปถึงการ
แสดงความเห็นคิด จิตใจและขัน้ตอนของระบบความคิดท่ีเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์ 
เจตคตจิงึมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตัพิฤติกรรมและการแสดงออกของแตล่ะบคุคล 

ค าอธิบายของสมรรถนะย่อย เป็นการน าเสนอค าอธิบาย คุณภาพ แล ะ
องค์ประกอบยอ่ยของสมรรถนะทัง้ความรู้ ทกัษะ และเจตคต ิซึง่ผลรวมของสมรรถนะยอ่ยสามารถ
ใช้อธิบายและเป็นตวัแทนท่ีมีคณุภาพของสมรรถนะทัง้หมดอย่างเป็นระบบ สมรรถนะย่อยเหล่านี ้
เป็นตวับ่งชีผ้ลลัพธ์ท่ีคาดหวังของการพัฒนาสมรรถนะแต่ละส่วน ซึ่งถูกจัดล าดบัความส าคัญ 
(sequential) และ น าไปสู่การประเมินผลสมรรถนะหลงัจบหลกัสูตร (summative evaluation of 
competence training) 

การสร้างสมรรถนะ (formulating the competences) เกิดจากสมรรถนะย่อย
หลาย ๆ ส่วน ก่อตัวขึน้เป็นโครงสร้างของสมรรถนะซึ่งมีความสัมพันธ์กันของแต่ล าสมรรถนะ
น าไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรฐานสมรรถนะ ลักษณะของ
ผลลัพธ์จึงเกิดจากกระบวนการท่ีเป็นระบบ มีความซับซ้อนและมีพลวัตร (systemic process, 
complex and dynamic)  

การสร้างสมรรถนะตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตรให้ประสบผลส าเร็จขึน้อยู่กับการ
ก าหนดเนือ้หาในหลักสูตร การออกแบบเนือ้หาในหลักสูตรจะต้องอ้างอิงจากองค์ประกอบของ
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สมรรถนะและสมรรถนะย่อยซึ่งระบุไว้ในขัน้ตอนก่อนหน้านี ้การออกแบบเนือ้หาในหลกัสูตรจึงมี
ความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัสมรรถนะทัง้ความรู้ ทกัษะ และเจคต ิ 

เนือ้หาในหลกัสูตรท่ีเก่ียวข้องความรู้เป็นเนือ้หาในหมวดแรกเรียกว่า เนือ้หาพุทธิ
ปัญญา (cognitive contents) ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบของความรู้ท่ีอธิบายได้ (declarative) เป็น
ขัน้เป็นตอน (procedural) มีเหตุปัจจัย (conditional) และ มีรูปแบบของความรู้ท่ีหลากหลาย 
(metaknowledge) ซึ่งสามารถเรียนรู้ ท าความเข้าใจ บรรยาย อธิบาย และทดสอบซ า้ได้ มีทัง้
ความรู้ท่ีเป็นข้อเท็จจริง มโนทศัน์ และทฤษฎี  

เนือ้หาในหลักสูตรท่ีเน้นการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติเพ่ือเติมเต็มความรู้และมี
ความสมัพนัธ์กบัความรู้อย่างแยกไม่ได้ เนือ้หาท่ีเน้นการปฏิบตัินีช้่วยเต็มเติมการสร้างและพฒันา
สมรรถนะ ซึ่งอยู่ในลกัษณะของระบบความรู้เชิงบูรณาการ (integrate cognitive contents) และ
การออกแบบเพ่ือให้นกัเรียนได้น าความรู้ไปประยกุต์ใช้และเปล่ียนถ่ายความรู้ไปตามสถานการณ์
เฉพาะท่ีตนเองประสบ ทัง้การปฏิบตัิตามทฤษฎีหรือการปฏิบตัิท่ีเน้นการประยกุต์ทฟษฎี เพ่ือแก้ไข
ปัญหา สร้างวิจารณญาณ และสร้างการสะท้อนของข้อเท็จจริง มโนทศัน์ และ ทฤษฎี  

การสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเนือ้หาพทุธิปัญญาและเนือ้หาท่ีเน้นการปฏิบตัจิะชว่ย
เสริมสร้างเจตคติและเติมเต็มสมรรถนะ การสร้างเนือ้หาอย่างเป็นระบบจะช่วยให้นักเรียนเกิด
แรงจงูใจ และพฒันาสมรรถนะของนกัเรียนด้วยการฝึกหัดให้เกิดความเป็นมืออาชีพ (exercising 
a profession) ตามเป้าหมายท่ีออกแบบไว้  

การพฒันาหลกัสตูรฐานสมรรถนะจะต้องเน้นความสมัพนัธ์ของการพฒันาความรู้ 
ทักษะ และเจตคติ โดยใช้การพัฒนาทักษะเป็นตัวน า ( leaf to the formation) โดยพัฒนาทัง้
สมรรถนะและสมรรถนะยอ่ยไปพร้อมกนั   

สรุปได้ว่าแนวโน้มการพัฒนาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาของประเทศไทยตาม
แนวทางของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษาใช้แนวคิดการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรตาม
แนวคิดหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency-based curriculum) ซึ่งจะต้องมีการก าหนด
สมรรถนะท่ีคาดหวงัของนักเรียนหลังจากจบหลักสูตรทัง้สมรรถนะหลกัและสมรรถนะย่อยตาม
องค์ประกอบของสมรรถนะ ได้แก่ ความรู้ ทกัษะกระบวนการ และเจตคติ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐาน
หลักในการพัฒนาหลักสูตรจากนัน้จึงเร่ิมออกแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จุดเน้นของ
สมรรถนะเป็นไปตามท่ีนกัพฒันาหลกัสตูรต้องการโดยวิเคราะห์จากบริบทและความต้องการของ
สงัคม เม่ือได้สมรรถนะแล้วก็เข้าสูก่ระบวนการในการพฒันาคือ การออกแบบเนือ้หา การออกแบบ
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การจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลหลักสูตร คือ การประเมินสมรรถนะตามท่ีหลักสูตร
ต้องการ  

งานวิจัยฉบับนีใ้ช้แนวคิดหลักในการพัฒนาหลักสูตรคือแนวคิดท่ีเน้นสังคมเป็น
ศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล การศึกษา
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดการพัฒนาหลกัสูตรฐานสมรรถนะจะช่วยให้ผู้ วิจยัหลกัสูตรเข้าใจ
วิธีการในการออกแบบและจดัองค์ประกอบของหลกัสตูรเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั
ซึง่ถือเป็นสิ่งท่ีสะท้อนประสิทธิผลของหลกัสตูรตามกรอบแนวคิดในการวิจยั  
3. แนวคิดหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง  

การศึกษารายละเอียดของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง (the society-centered 
curriculum) เพ่ือในเป็นแนวคิดในงานวิจัยชิน้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรท่ีเน้น
สงัคมเป็นศนูย์กลางและหลกัสตูรอ่ืน ๆ ท่ีมีเป้าหมายของหลกัสตูรคล้ายคลึงกนั ได้แก่ หลกัสตูรท่ี
เน้นสงัคม เป็นศนูย์กลาง (the society-centered curriculum) (Ellis, 2004, 71-77) การออกแบบ
หลักสูตรโดยยึดปัญหาเป็นศูนย์กลาง (problem-centered design) (Omstein; & Hunkins.  
2013: 170) และ หลักสูตรท่ีมุ่ งเน้นสังคม ( the society-oriented curriculum) (Longstreet & 
Shane, 1993, 64) ในการสังเคราะห์ข้อมูลส าคัญในการออกแบบหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลตามแนวคิดหลักสูตรท่ียึดสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับแนวคิดการ
อภิปรายไตร่ตรองส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

3.1 ปรัชญาและจดุเน้นของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง  
หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางเป็นหลักสูตรตามแนวทฤษฎีการศึกษาแบบ   

พิพัฒนาการ (progressive) ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี1930 (Ellis, 2004, 71) ซึ่งเป็นแนวความคิด      
ความเช่ือ ทางการศึกษาท่ีมีหลักการว่าบุคคลจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดก็ต่อเม่ือได้ปฏิบตัิกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของตนเอง รวมทัง้การมีปฏิสัมพันธ์กับ
บคุคลอ่ืนและการน าไปใช้จริง  

ปรัชญาการศึกษาแบบพิพฒันาการให้ความส าคญัในมิติของการพฒันาเด็กเป็น
รายบุคคลในฐานะ “ผู้ เรียนหรือนักเรียน (learner)” ทัง้ยงัให้ความส าคญักับการพัฒนาสงัคมใน
ระดับกว้างในฐานะห้องทดลองส าหรับการจัดการศึกษาในชีวิตจริง (educational laboratory) 
ดัง ท่ี  พจนานุกรมศัพ ท์การศึกษา ฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน (2555 , 425) บัญญั ติ ไว้ว่า 
“progressivism”  แปลว่า “พิพัฒนาการนิยม” หมายถึง ปรัชญาทางการศึกษาของจอห์น ดิวอี ้
(John Dewey) ซึ่งน าหลักการท่ีค านึงถึงเสรีภาพของผู้ เรียนมาประยุกต์ใช้เป็นวิธีสอน เรียกว่า 
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วิธีการแห่งปัญญา (method of intelligence) มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้โดยการคิด การแก้ปัญหา 
และการปฏิบตั ิ(learning by doing) 

การศึกษาแบบพิพัฒนาการนิยมเป็นแนวคิดตามปรัชญาการศึกษากลุ่มเสรีนิยม 
(liberal view) เป็นกลุ่มปรัชญาการศึกษาท่ีมุ่งเน้นกับการจัดการศึกษาท่ีไม่ยึดติดกับเนือ้หาท่ี
ตายตวั ไมย่ึดมัน่กบัมรดกทางวฒันธรรมมากเกินไป ไมย่ดึตดิกบัแบบแผนท่ีแนน่อน การศกึษาควร
ค านึงถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ประสบการณ์ของผู้ เรียน และการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  แนวคิดของ
การศกึษาแบบพิพฒันาการนิยมคือเน้นการพฒันาเดก็ทกุด้านไมเ่ฉพาะสตปัิญญาเทา่นัน้ โรงเรียน
มีความสมัพนัธ์กบัสงัคมมากขึน้เด็กจะต้องพร้อมท่ีจะไปอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสขุ ปรับตวัได้
เป็นอย่างดี กระบวนการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญพอ ๆ กับเนือ้หาเร่ืองของปัจ จุบันมี
ความส าคัญกว่าอดีตหรืออนาคต สิ่งท่ีเรียนท่ีสอนควรเป็นประโยชน์สัมพันธ์สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวนัและสงัคมของผู้ เรียนให้มากท่ีสุด ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยทัง้ในและนอก
ห้องเรียนและส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รู้จกัตนเองและสงัคม เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถปรับตวัเข้ากบัสงัคม
ได้อยา่งมีความสขุ (ไพฑรูย์  สินลารัตน์, 2555, 85-87)  

การจัดการศึกษาตามแนวพิพัฒนาการนิยมนีจ้ึงต้องเน้นการจัดกิจกรรม
ภาคปฏิบัติในสถานศึกษามากยิ่งขึน้ อาจจะเป็น “โครงการ” ทดลอง โครงการศึกษาสภาพ
ภูมิศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมจากสภาพแวดล้อมของตวันกัเรียน ต้องเน้นให้นกัเรียนได้ใช้การส่ือสาร 
การกระท า การค้นพบสิ่งใหม่ การอภิปรายปัญหาในชมุชน และการแสดงความสามารถด้านศลิปะ   
(วิชยั  ตนัศริิ, 2549, 35)  

การจดัหลกัสตูรตามแนวทางพิพฒันาการควรเน้นประสบการณ์ท่ีสมัพนัธ์กบัสงัคม
และให้ผู้ เรียนได้มีส่วนโดยตรงในประสบการณ์นัน้ หลกัสตูรในแนวนีจ้ึงเน้นกิจกรรมเป็นศนูย์กลาง 
(activity-centered curriculum) เนือ้หาของหลกัสูตรเป็นส่วนประกอบของหลกัสตูรท่ีท าให้เข้าใจ
ตวัเอง สงัคม และประเมินประสบการณ์ของตนเองให้ดีขึน้ เนือ้หาท่ีได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ 
สังคมศึกษา และเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับสภาพและปัญหาต่าง ๆ ในสังคม (ไพฑูรย์  สินลารัตน์, 
2555, 85-87) 

ตัวอย่างการน าแนวคิดพิพัฒนาการนิยมใช้ในประเทศไทยเร่ิมต้นตัง้แต่นัก
การศึกษาของไทยซึ่งถือเป็นผู้ ริเร่ิมและเป็นปราชญ์ด้านวิชาการศึกษาของชาติเป็นผู้ ริเร่ิมน า
แนวคิดการศึกษาแบบพิพัฒนาการมาใช้ในประเทศไทยเป็นแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์  
บวัศรี (2528, 10) ได้ริเร่ิมน าแนวคิดนีม้าใช้กับโรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง ถนนประสานมิตร ใน ปี 
พ.ศ. 2495 (ค.ศ. 1952) เร่ิมสอนวิชาครูตามแนวคิดของการศกึษาแบบพิพฒันาการ แตก็่ยงัท าได้
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ไมถ่นดันกั เพราะยงัจ าเป็นจะต้องจดัการเรียนการสอนตามหลักสตูรฝึกหดัครูมธัยมเดิม จนกระทัง่    
ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนฝึกหัดครูชัน้สูง ถนนประสานมิตร ได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชา
การศกึษา (คือ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในปัจจบุนันี)้ จึงสามารถเปล่ียนระบบฝึกหดัครูและ
ฝึกหัดศึกษาธิการอ าเภอและจังหวัดได้ทัง้ระบบ กล่าวคือ เปล่ียนทัง้หลักสูตร วิธีสอน วิธีวดัผล 
และวิธีการบริหารสถานศกึษา โดยใช้วิธีของการศกึษาแบบพิพฒันาการได้อย่างเตม็ท่ี 

หลักปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรตามแนว
ทฤษฎีได้ขยายจดุเน้นไปเป็นการพฒันาคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึน้เป็นการพฒันาในส่วนของความคิด
และปรัชญา (idealistic) เพ่ือให้นักเรียนหรือคนรุ่นใหม่ท่ีได้เรียนในหลักสูตรท่ีออกแบบตามแนว
ทฤษฎีพิพฒันาการนิยมนีเ้กิดแนวคิดให้เกิดการมีส่วนร่วมในสงัคม พร้อมท่ีจะปฏิรูปและพฒันา
สงัคมไปในทางท่ีดีขึน้ (Ellis, 2004, 71)  

จากแนวปรัชญาการศกึษาแบบพิพฒันาการนิยมนกัวิชาการด้านหลกัสตูรและการ
สอนของอเมริกาอย่าง เอลลิซ (Ellis, 2004, 71) ได้น าแนวทฤษฎีนีม้าเป็นพืน้ฐานในการพัฒนา
หลกัสตูรท่ีเรียกวา่ “หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง” มีเป้าหมายหลกัคือ “การพฒันาหลกัสตูร
ท่ีใช้ส ารวจและแก้ประเดน็ปัญหาในสงัคม” โดยการเช่ือมโยงความรู้ในห้องเรียนไปสู่การปฏิบตัจิริง
ในสงัคมโดยเน้นการแก้ปัญหา แนวคิดประชาธิปไตย และแนวคดิการพฒันาการศกึษาเพ่ือพฒันา
พลเมืองเป็นหลกัสตูรท่ีจดัท าขึน้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ประเดน็ในสงัคมและเน้นการแก้ปัญหาในการ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทัง้ปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับชีวิต กิจการของชุมชน เหตุการณ์และปัญหาในโลก
ปัจจบุนั หลกัสตูรและองค์ประกอบของหลกัสตูรทัง้หมดเช่ือมโยงกบัสภาพสงัคมโดยเน้นการเรียนรู้
ท่ีให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริง  

หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางสร้างขึน้เพ่ือฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงในโลก ปัญหาท่ีเกิดขึน้จริง แม้กระทั่งประเด็นท่ีเกิดขึน้จริงในสังคมท่ีไม่ได้เป็น
วิชาการมากหนกั (not academic subject matter) ก็สามารถน ามาใช้เป็นเนือ้หาในหลกัสตูรนีไ้ด้ 
การพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางควรเน้นกิจกรรมและเนือ้หาตามพฒันาการและการ
เจริญเติบโตขอนักเรียน  ช่วยสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และฝึก
กระบวนการการท างานให้กับนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็น
ศนูย์กลางควรจะส่งเสริมให้นกัเรียนได้ศกึษาค้นคว้าประเด็นส าคญันอกห้องเรียนท่ีเกิดขึน้จริงใน
สงัคม ทัง้นกัเรียนและครูจะได้เรียนรู้ประเดน็เหลา่นีร่้วมกนั (Ellis, 2004, 71-72)  

พฒันาการของหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางเร่ิมจากการวิเคราะห์ข้อจ ากัด
ของหลกัสตูรท่ีเน้นความรู้เป็นศนูย์กลาง (knowledge-centered curriculum) มีข้อจ ากดัทัง้ในมุม



 91 
 
ของขอบข่ายเนือ้หาและความต่อเน่ืองของเนือ้หาท่ีจะต้องมีล าดบัต่อเน่ืองกันเป็นล าดบั การน า
ประเด็นสงัคม (social issues) ท่ีน่าสนใจท่ีเกิดขึน้ในสงัคมมาเป็นเนือ้หาในหลกัสูตรจึงยากกว่า
ปกติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เนือ้หาท่ีเน้นประเด็นทางสังคมโดยเฉพาะประเด็นท่ีเป็นปัญหาท่ี
เก่ียวกับการด าเนินชีวิตในสังคมในหลักสูตรท่ียึดสังคมเป็นศูนย์กลาง การสร้างหลักสูตรใน
ลักษณะนีส้ามารถใช้ประเด็นหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนมาใช้เป็น
เนือ้หาประกอบการจัดกิจกรรมซึ่งจะท าให้การเรียนในหลักสูตรนีเ้ป็นการเรียนรู้ท่ีมีความหมาย 
เน่ืองจากเป็นการร่วมกันน าเสนอแนวทางและลงมือแก้ปัญหาในชุมชนโดยใช้ความรู้ตามหลัก
วิชาการ (academic knowledge) และกระบวนการเป็นเคร่ืองมือในการแก้ปัญหาโดยจัดเป็น
ประเดน็ท่ีนา่สนใจ (Ellis, 2004, 73-74) 

เพ่ือท าให้ข้อจ ากัดของหลักสูตรท่ีเน้นความรู้เป็นศูนย์กลางลดลงนักพัฒนา
หลักสูตรจึงได้น าเสนอหลักสูตรท่ียึดสังคมเป็นศูนย์กลางถือเป็นหลักสูตรท่ีเน้นการแก้ปัญหา 
(problem-solving curriculums) มีจุดเน้นในการน าประเด็นปัญหาในโลกปัจจุบันมาใช้ในการ
เรียนรู้ ครูท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรนีค้วรจดัให้นักเรียนได้ส ารวจชุมชนท้องถ่ินรอบตวั 
เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชนและขยายประเด็นของปัญหาเพ่ือน าไปสู่การสงัเคราะห์แนว
ทางการแก้ไข โดยเฉพาะการเน้นให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากผู้อาวธุโส ปราชญ์ หรือผู้น าในชุมชนซึ่ง
จะชว่ยให้นกัเรียนเข้าใจสภาพปัญหาและบริบทของปัญหาในสงัคมมากยิ่งขึน้ (Ellis, 2004, 75) 

การเรียนรู้โดยน าประเด็นและปัญหาในสังคมมาเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการจัด
หลักสูตรกลายเป็นระเบียบวิธีท่ีน่าสนใจส าหรับนักออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอย่าง ออสดีน 
และ ฮันกินส์ (Ornstein & Hunkins, 2013, 187) ได้น าแนวคิดของ แอลลิซ (Ellis, 2004, 71-76) 
มาน าเสนอโดยใช้ช่ือว่า “การออกแบบหลกัสตูรโดยยึดปัญหาเป็นศนูย์กลาง (problem-centered 
design)” โดยอธิบายว่า การออกแบบหลักสูตรท่ียึดปัญหาเป็นศูนย์กลางเป็นการออกแบบท่ี
มุ่งเน้นการน าปัญหารอบตัวนักเรียนทัง้ปัญหารายบุคคลและปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสังคมมาเป็น
แหล่งข้อมูลในการออกแบบหลักสูตร หลักสูตรท่ียึดปัญหาเป็นศูนย์กลางจึงเป็นหลักสูตรท่ี
ออกแบบเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวฒันธรรมท่ีดีงามในชุมชนและสังคมโดยใช้ประเด็น
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมเป็นพืน้ฐาน  

การออกแบบหลักสูตรเพิ่มเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมท่ีดีงามใน
ชมุชนและสงัคมตามแนวคิดของ ออสดีน และ ฮนักินส์ (Ornstein & Hunkins, 2013, 170) เป็นสิ่ง
สะท้อนเป้าหมายของหลกัสตูรท่ียึดปัญหาเป็นศนูย์กลางได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้เป้าหมายนีย้งั
สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรท่ีมุ่งเน้นสังคม ( the society-oriented curriculum) ซึ่ง
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น าเสนอโดย สมิธ สเตนลี และ โชว์ (Smith; Stanley; & Shores. 1950 อ้างถึงใน Longstreet, & 
Shane, 1993, 64) ในคริสต์ศตวรรษ ท่ี  1950 ในหนังสือเร่ือง Fundamentals of Curriculum 
Development ซึ่งมีเป้าหมายของการออกแบบหลักสูตรเพ่ือพัฒนากระบวนการด้านสังคมให้
นกัเรียนในโรงเรียนถือเป็นหลกัสตูรท่ีชว่ยให้นกัเรียนเข้าในบริบททางวฒันธรรมในชมุชนมากยิ่งขึน้ 

สรุปได้ว่าท่ีมาและความส าคญัของหลกัสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศนูย์กลางมีพืน้ฐาน
มาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพฒันาการนิยมซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรท่ีใช้
ส ารวจประเด็นและแก้ปัญหาในสงัคมเป็นแนวคิดเช่ือมโยงห้องเรียนไปสู่การปฏิบตัิจริงในสังคม 
เพ่ือการพฒันานกัเรียนในฐานะพลเมืองในสงัคมโดยน าปัญหาท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต กิจการของชมุน 
และเหตุการณ์ส าคัญในระดับท้องถ่ิน ประเทศ และระดับโลกมาเป็นเนือ้หาในการออกแบบ
หลกัสตูรเพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจบริบททางวฒันธรรม ทัง้ยงัเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวฒันธรรม
ท่ีดีงานในชมุชนและสงัคมอีกด้วย  

จากความส าคัญของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางสะท้อนให้เห็นถึง
เป้าหมายของการออกแบบหลักสูตรท่ีต้องการน าประเด็นและปัญหาทางสังคมมาให้นักเรียน
สงัเคราะห์แนวทางการแก้ไข เพ่ือเสริมสร้างให้ชมุชนแข็งแกร่งขึน้ ผู้วิจยัจะน าแนวคดิการออกแบบ
หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางนีไ้ปวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองและจัด
เนือ้หาให้สอดคล้องกบับริบทของสงัคมยุคดจิิทลัในปัจจบุนั  

3.2 วิสยัทศัน์และองค์ประกอบของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง  
วิสยัทศัน์ของหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางเน้นถึงการสร้างประสบการณ์ให้

นกัเรียนได้เรียนรู้ในประเด็นท่ีเกิดขึน้ในโลกของความเป็นจริง มุ่งหาความรู้จากประสบการณ์จริง
นอกห้องเรียนมากกว่าความรู้จากต าราเรียนโดยใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ ไม่ได้เน้นการแบ่ง
รายวิชา หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางเน้นการเรียนรู้วฒันธรรมของชมุชนโดยการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน และพฒันาชุมชนให้ดีขึน้ สร้างความรู้สึกและค่านิยมให้กับนักเรียนท่ีเรียนตาม
หลกัสตูรนีใ้ห้พวกเขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชมุชน ทัง้ชมุชนท่ีพวกเขาอาศยัอยู่และชมุชนในโลก
แล้วร่วมกันพัฒนาชุมชนทัง้สองระดบัให้ดีขึน้ด้วยการประยุกต์องค์ความรู้เข้าไปแก้ไขปัญหาใน
สงัคมในฐานะพลเมืองในสงัคมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกนั (Ellis, 2004, 74) 

เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง แอลลิซ (Ellis, 
2004, 72) จึงได้อธิบายจุดเน้นของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง (keys of society-
centered curriculum) ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบส าคญัของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง
นัน้เอง โดยมีรายละเอียดตามตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 5 จดุเน้นของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง  

จดุเน้นของ
หลกัสตูร 

รายละเอียด 

ความส าคัญของ
หลกัสตูร 

- การสืบค้นประเดน็ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั  
- การศกึษาเพ่ือการพฒันาพลเมือง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

- ออกแบบหนว่ยการเรียนรู้เน้นการแก้ปัญหา  
- ใช้เนือ้หารายวิชาเป็นเคร่ืองมือ  
- เน้นการมีสว่นร่วมของพลเมืองในชมุชน  
- การวางแผนเป็นทีม/การเรียนรู้เป็นทีม 

การเรียนรู้ - เน้นการอภิปราย และ เน้นกระบวนการกลุม่ 
- การเรียนรู้บทบาทผู้น า ผู้ตาม 

ส่ือการเรียนรู้ และ 
การวดัประเมินผล 

- เน้นผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดจากการแก้ปัญหาจริง  
- ความเป็นพลเมืองและการพฒันาภาวะผู้น า  
- การประยกุต์ใช้ความและทกัษะ 
- การสะท้อนผลรายกลุม่ 
- ทกัษะการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  

 

ที่ ม า : Ellis, Arthur K.  (2004).  Exemplars of Curriculum Theory.  New York: Seattle Pacific 
University, 72.  

จุดเน้นของหลกัสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางเน้นการใช้ห้องเรียนและโรงเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้ประชาธิปไตยขัน้พืน้ฐาน สิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดคือ “การมีส่วนร่วม (participation)” 
โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาประเดน็ในชมุชน กิจกรรมการเรียนการสอน
ในหลกัสตูรเน้นกิจกรรมท่ีหลากหลาย เชน่  การประกวด การละคร การท าโครงการกลุม่ การเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่มการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในชมุชนให้ดียิ่งขึน้ และการจดัการศกึษา
เพ่ือสนัติภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นประเด็นท่ีเป็นสถานการณ์ปัจจบุนั (day-to-day) 
โดยเน้นการท าโครงการเพ่ือสร้างแนวทางการแก้ปัญหาในสงัคม (Ellis, 2004, 73) 

สรุปได้วา่วิสยัทศัน์ของหลกัสตูรท่ียดึสงัคมเป็นศนูย์กลางเน้นการจดัการเรียนรู้โดย
เช่ือมโยงประเด็นและปัญหาในสงัคมเน้นการเรียนรู้วฒันธรรมของชมุชนโดยการมีสว่นร่วมของคน
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ในชุมชน และน าเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนให้ดีขึน้โดยใช้ความรู้เป็นฐาน ส่วนจุดเน้นของ
หลกัสูตรท่ียึดสงัคมเป็นศูนย์กลางเน้นการมีส่วนร่วมในการน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
ชุมชนและใช้กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้ วิจัยจะได้น าแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรท่ียึดสังคมเป็นศูนย์กลางทัง้วิสัยทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตรไปวิเคราะห์
ร่วมกับสมรรถนะของพลเมืองยุคดิจิทัลเพ่ือออกแบบหลักสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับ
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลายท่ียงัคงไว้ซึง่วิสยัทศัน์ส าคญัของหลกัสตูรท่ียดึสงัคมเป็นศนูย์กลางโดยขยายบริบทของชมุชน
จากบริบทเดมิไปสูส่งัคมยคุดจิิทลัท่ีเราก าลงัอาศยัอยูใ่นปัจจบุนั  

3.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง  
ดนุชา  ปนค า, วลยั อิศรางกูร ณ อยุธยา, and ส าลี ทองธิว (2556, 322-334) ได้

ศกึษาวิจยัเร่ือง การวิจยัและพฒันาหลกัสตูรตามทฤษฎีการศกึษาเพ่ือสงัคมท่ีดีกว่าเพ่ือเสริมสร้าง
จิตสาธารณะของนกัเรียนประถมศึกษา มีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันาหลกัสตูรตามทฤษฎีการศึกษา
เพ่ือสังคมท่ีดีกว่าเพ่ือเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนประถมศึกษา และเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของหลกัสูตร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 
35 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ แบบ
ประเมินความสามารถ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่
ที (t-test)  

ผลการวิจบัพบว่า หลักสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพ่ือสังคมท่ีดีกว่า (curriculum 
based on social meliorism theory) เป็นทฤษฎีหลักสูตรท่ีเน้นการสนับสนุนส่งเสริมการน า
การศกึษามาใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการท าให้สงัคมเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่
โดยเน้นท่ีการพัฒนาสติปัญญาคนในสังคมในการแสวงหาความรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลงสังคม
หลกัสูตรตามทฤษฎีการศึกษาเพ่ือสงัคมท่ีดีกว่าต้องบรรจุสิ่งท่ีเป็นปัญหาท่ีก าลงัเกิดขึน้ในสงัคม
หรือสิ่งท่ีมีแนวโน้มท่ีจ าไปสูปั่ญหาทางสงัคมท่ีรุนแรงอ่ืน ๆ เข้าไว้เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษา พร้อม
กนันัน้ก็คดัสรรสาระเนือ้หาท่ีจ าเป็นส าหรับใช้ในการท าภาระงานนัน้ จะเห็นได้ชดัเจนวา่เป้าหมาย
ของหลกัสตูรตามทฤษฎีการศกึษาเพ่ือสงัคมท่ีดีกวา่มีเป้าหมายคล้ายคลึงกบัหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคม
เป็นศนูย์กลาง (society-based curriculum) 

ผู้ วิจัยได้พัฒนาหลักสูตรโดยมีองค์ประกอบ 9 องค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
หลักการและจุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ัด สาระและสาระการเรียนรู้ โครงสร้าง
เวลา หน่วยการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และการวดัและประเมินผล นกัเรียนท่ีเรียนด้วยหลกัสตูร
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ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้หลงัเรียนมีคะแนนความสามารถตามองค์ประกอบของจิตสาธารณะด้านความรู้ 
ความ ต้องการสาธารณ ประโยช น์ของชุม ชน มีค่ า เฉ ล่ี ย เท่ ากับ  5.94 ด้ านส ร้างสรรค์
สาธารณประโยชน์ท่ีมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 13.71 และด้านติดตามผลการสร้างสรรค์
สาธารณประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 7.09 และคะแนนรวมของสามารถมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.74 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ท่ีก าหนดไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในทุกด้านและ
โดยรวม 

ชรินทร์ มัง่คัง่ (2561, 210-222) ได้ศกึษาวิจยัเร่ืองรูปแบบหลกัสตูรเพ่ือปวงชนของ
องค์กรประชาสังคมส าหรับนักเรียนชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยชัน้นีเ้ป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพศึกษาปรากฏการณ์ (phenomenological research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ
หลกัสตูรและการจดัหลกัสตูรเพ่ือปวงชนของศนูย์การเรียนส าหรับนกัเรียนชาติพนัธุ์ กลุม่เป้าหมาย
ท่ีให้ข้อมลูมีจ านวน 23 คน ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ มีความรู้และประสบการณ์จ านวน 13 
คน ได้มาจากการใช้วิธีสืบสาวเช่ือมโยงบคุคล และกลุ่มผู้ มีสว่นได้เสียในการจดัการศกึษาชาตพินัธุ์ 
จ านวน 10 คน ได้มาจากความสมคัรใจยินดีเปิดเผยข้อมูลและตวัตน ด าเนินงานตามหลกัอุปนยั
ในการท าความเข้าใจเก่ียวกบัพลวตัของปรากฏการณ์อยา่งเป็นองค์รวม  

ผลการวิจยัพบว่า ลักษณะของรูปแบบหลักสูตรเพ่ือปวงชนท่ีผู้ วิจัยได้พัฒนาขึ น้
พฒันามาจากพืน้ฐานหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางโดยการพฒันาให้สมกบัการศกึษาในเชิง
พืน้ท่ี (areas-based studies) นัน้คือกลุ่มชาติพันธุ์ในจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ วิจัยใช้ข้อมูลเชิงพืน้ท่ีท่ี
เก่ียวข้องกับสภาพสงัคม ชีวิตความเป็นอยู่ และวฒันธรรมของคนในพืน้ท่ีเป็นข้อมลูพืน้ฐาน เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมก่ียวกับการจดักิจกรรมของศนูย์การเรียนและสถานศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายการ
จดัการศกึษาส าหรับเด็กชาติพนัธุ์มีสร้างความคุ้นเคยด้วยการเข้าไปพกัอาศยัในศนูย์การเรียนและ
ชมุชนได้เข้าร่วมประชุมกับศนูย์การเรียนในการวางแผนการจดัหลกัสูตรท่ีเน้นความต้องการของ
นกัเรียนชาตพินัธุ์  

รูปแบบหลกัสูตรเพ่ือปวงชนขององค์กรประชาสงัคมส าหรับนักเรียนชาติพันธุ์ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ หลกัสูตรเพ่ือชีวิตและสงัคมท่ีมุ่งเน้นการพฒันาจิตส านึกพลโลก การรู้เชิงลึกใน
สิทธิการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร ซึ่งหลักสูตรท่ีใช้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการจดักิจกรรมการเรียนรู้มีหลากหลาย เช่น การอบรม การฝึกทกัษะ
ภาษาตา่งประเทศผา่นการพฒันาเว็บไซด์ การฝึกทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ผา่นกิจกรรม การผลิตส่ือ 
การสร้างจิตส านึกพลเมืองผ่านการสร้างเครือข่ายและการลงมือปฏิบัติในภาคสนาม   การจัด
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หลักสูตรเพ่ือปวงชนส าหรับนักเรียนชาติพันธุ์นัน้เกิดขึน้มาจากพลังองค์กรชุมชนท างานร่วมกับ
ภาคท้องถ่ินประชาสงัคมท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการช่วยยกระดบัคณุภาพการศกึษาได้อยา่งเข้มแข็ง 
การศกึษาจะสง่เสริมให้นกัเรียนชาตพินัธุ์ได้ตระหนกัและเช่ือวา่การศกึษาไปสูชี่วิตท่ีดีกวา่ 

จาง (Cheung, 2000, 69) ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นฐานมา
วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาร่วมกันแนวคิดหลักสูตรอ่ืน ๆ ในงานวิจัยเร่ือง “Analyzing the Hong 
Kong Junior Secondary Science Syllabus Using the Concept of Curriculum Orientations” 
เพ่ือวิเคราะห์รายละเอียดของหลกัสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีออกโดย
สภาการศึกษาของเขตปกครองพิ เศษฮ่องกง (The Curriculum Development Council) ซึ่ง
ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1998 โดยใช้แนวคิดด้านหลกัสตูรเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 5 แนวคิด ได้แก่ 
หลักสูตรท่ีเน้นวิชาการ (academic curriculum) หลักสูตรท่ีเน้นกระบวนการด้านพุทธพิสัย 
(cognitive processes curriculum) หลกัสตูรมานุษยวิทยา (humanistic curriculum) หลกัสูตรท่ี
เน้นเทคโนโลยี (technological curriculum) องค์ประกอบของหลกัสตูรท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
เป้าหมายของหลกัสตูร เนือ้หาในหลกัสตูร และการน าหลกัสตูรไปใช้ทัง้กิจกรรมการเรียนการสอน 
การจดัการเรียนรู้ และการประเมินหลกัสตูร  

ผลการวิจยัพบว่าหลกัสตูรรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นของเขต
การปกครองพิเศษฮ่องกง ฉบบัปี ค.ศ. 2000 มีองค์ประกอบของหลกัสตูรท่ีเน้นแนวคิดหลกัสูตรท่ี
เน้นวิชาการและหลักสูตรท่ีเน้นกระบวนการด้านพุทธพิสัยและไม่ได้ให้ความส าคญักับแนวคิด
หลกัสตูรอ่ืน ๆ  

อย่างไรก็ตามผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ความส าคญัและแนวทางการออกแบบหลกัสูตร
โดยใช้แนวคิดหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง ซึ่ง ชาง อธิบายไว้ว่า วิทยาศาสตร์ศกึษา ควรจะ
ทดลองเสริมพลังให้กับนักเรียนโดยการสร้างทัศนะการเปล่ียนแปลงโลกด้วยวิทยาศาสตร์และ
สนับสนุน   การพัฒนาให้นักเรียนเป็นพลเมืองเชิงรุก (active citizenship) ซึ่งถือเป็นประเด็น
ส าคัญของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน เนื อ้หาในหลักสูตรควรเป็นเนื อ้หา
วิทยาศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นทางสงัคม เช่น พลงังานนิวเคลียร์ มลพิษทางน า้ ความอดยาก
และความยากจน ภยัของบหุร่ี หรือจ านวนประชากรท่ีเจริญเติบโต เป็นต้น การจดัหลกัสตูรปัจจบุนั
ควรส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริงในสังคมด้วยใช้ความรู้เป็นฐานในการ
แก้ปัญหา 

นอกจากนัน้การออกแบบหลกัสตูรตามแนวคิดหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง
ถือว่ากระบวนการการตดิสินใจเป็นส่วนส าคญัของหลกัสตูร นกัเรียนจะต้องตดัสินใจเลือกข้อมลูท่ี
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ต้องการและรู้จกัวิธีการใช้ข้อมลู นกัเรียนจะต้องมีโอกาสในการเรียนรู้โดยใช้ข้อมลูเป็นฐานในการ
คดิอย่างมีวิจารญาณในการวิเคราะห์ประเด็นทางสงัคม ให้น า้หนกักบัทางเลือก และตดัสินใจ การ
จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางนักเรียนควรมีส่วนร่วมใน
สถานการณ์จ าลองหรือโครงการโดยเน้นการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การท างานกลุ่ม และพฒันาการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและความรับผิดชอบต่อสังคม ความส าคญัของแนวคิดหลักสูตรท่ีเน้น
สงัคมเห็นศนูย์กลางยงัมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการการตัดสินใจและน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและประเดน็ส าคญัในสงัคมและพฒันาให้นกัเรียนเป็นพลเมืองในเชิงรุกได้อีกด้วย  

อลนันาสิ (Alanazi, 2016, 1-10)ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง Comparison for Curriculum 
Ideologies  งานวิจยัคณุภาพฉบบันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ืออธิบายอุดมคติ ( ideologies) ท่ีปรากฏใน
หลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะห์ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้กับนักเรียนตามอุดมคติในหลักสูตรของ
สถานศึกษาเป็นการวิจัยเอกสารโดยสร้างข้อสรุปอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า อุดมคติการจัด
การศึกษาท่ียึดผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางเน้นความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูโดยนักเรียนจะ
สามารถเรียนรู้ได้ดีหากหลักสูตรสถานศึกษาใช้สังคมเป็นศูนย์กลางและการจัดการศึกษาเพ่ือ
อธิบายสภาพสงัคมรอบตวัของนกัเรียน หลกัสตูรสถานศกึษาลกัษณะนีเ้ป็นการผนวกอดุมการณ์
การจดัการศึกษาท่ียึดผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางเข้ากับอุดมการณ์ทางสังคมให้เกิดการศึกษาท่ีส่งผล
กระทบต่อสังคม (social efficiency) โดยเน้นให้ครูช่วยเหลือและพัฒนาทักษะท่ีส าคัญจ าเป็น
ให้กับนักเรียนตามท่ีสังคมต้องการ การจัดหลักสูตรในลกัษณะนีจ้ะต้องวิเคราะห์ความสามารถ
และความต้องการของสังคมให้เห็นว่าสิ่งใดควรเป็นเร่ืองท่ีจะต้องสอนในห้องเรียน เพ่ือให้การ
จดัการเรียนรู้ตอบสนองความต้องการของสงัคมอย่างแท้จริง การจดัการศกึษาในลกัษณะนีถื้อว่า
หลกัสตูรเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเตรียมนกัเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีดีในสงัคม  

ทาเฮียร์สิละ (Tahirsylaj, 2017, 628-638) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง Curriculum Field in 
the Making: Influences That Led to Social Efficiency as Dominant Curriculum Ideology in 
Progressive Era in the U.S. งานวิจยัเชิงคณุภาพฉบบันีเ้ป็นการศกึษาจากเอกสารมีวตัถปุระสงค์
เพ่ือน าเสนอขอบข่ายการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษท่ี 20 ท่ีผ่านมาของสหรัฐอเมริกา เป็น
การศกึษาในเชิงประวตัศิาสตร์  

ผลการวิจัยพบว่า (1) แนวคิดและอุดมคติในการพัฒนาหลักสูตรท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายในอเมริกาและยุโรป ได้แก่ แนวคิดมานุษย์วิทยา (humanists) แนวคิดการพัฒนา 
(developmentalists) แนวคิดการปฏิ รูปสังคม (social reconstruction) และ แนวคิดการจัด
การศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อสงัคม (social efficiency)  (2) จากแนวคิดและอุดมคติในการพัฒนา
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หลักสูตรผู้ วิจัยเห็นว่าแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อสังคมเป็นแนวคิดท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายมากท่ีสุดในศตวรรษท่ี 20 โดยจดัการศึกษาโดยใช้ความสนใจและความต้องการของ
สงัคมเพ่ือให้การจดัการศกึษารับใช้สงัคมได้มากท่ีสดุ เป็นการจดัหลกัสตูรท่ียึดสงัคมเป็นศย์ูกลาง
ซึง่แนวคดิการจดัการศกึษาในลกัษณะนีย้งัคงใช้กนัอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนัในสหรัฐอเมริกา  

การจัดหลักสูตรโดยเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีมี
ผลกระทบต่อสงัคม (social efficiency) มีแนวทางในการด าเนินการ ดงันี ้(1) อดุมคติของการจดั
การศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมกลายเป็นแนวคิดในการพัฒนาหลกัสูตรกระแสหลกัท่ีตัง้อยู่บน
พืน้ฐานของวาระของประเทศและเป็นแนวคิดด้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับเยาวชนและนกัเรียน 
(2) ในยุคสมัยของพิพฒันาการนิยม (progressive era) การจดัการศึกษาเป็นไปเพ่ือรับใช้สงัคม
โดยกว้างและเป็นใช้การศกึษาเป็นแหล่งข้อมลูขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการแก้ประเด็นท่ีเกิดขึน้จริงใน
สังคม (3) การจัดการศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อสังคมเป็นรูปแบบการจัดหลักสูตรท่ีดีท่ีสุดในการ
ตอบสนองความต้องการและความสนใจของคนในสังคมท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและประสบ
ผลส าเร็จ และ (4) การจดัการศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อสงัคมเป็นรูปแบบการพัฒนาหลกัสูตรท่ีมา
จากอเมริกนัท่ีมีอิทธิพลมากในยโุรป โดยนกันโยบายการศกึษาน ามาใช้เพ่ือพฒันาหลกัสตูรอย่าง
แพร่หลาย 

สรุปได้วา่งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางในประเทศไทย 
นกัพฒันาหลกัสตูรได้น าเสนอแนวคิดและรูปแบบในการพฒันาหลกัสตูรแนวทางใหม่ทัง้หลกัสตูร
ตามทฤษฎีการศกึษาเพ่ือสงัคมท่ีดีกว่าและหลกัูรเพ่ือปวงชน ซึ่งมีแนวคิดคล้ายคลึงกบัหลกัสตูรท่ี
เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง เพราะเน้นการมีส่วนร่วมของชมุชนและสงัคมเข้ามามีส่วนในการพฒันา
หลกัสตูร ทัง้การศึกษาความต้องการของชมุชนและสงัคมโดยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและการ
น าปัญหาและบริบทของสังคมเข้ามาใช้เป็นเนือ้หาในการพัฒนาหลักสูตร ส่วนงานวิจัยใน
ต่างประเทศทัง้อเมริกาและเอเชียการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความส าคัญของแนวคิดการพัฒนา
หลกัสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศนูย์กลาง กล่าวคือ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรตามความสนใจ
และความต้องการของสงัคมเพ่ือให้การจดัการศึกษารับใช้สงัคมโดยการผลิตพลเมืองท่ีมีคณุภาพ
ตามความต้องการของสงัคมให้มากท่ีสดุ 
4. แนวคิดประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรอง (deliberative democracy)  

4.1 ความหมายและความส าคญัของการประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรอง  
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองท่ีให้เสรีภาพและ

สิทธิแก่พลเมืองโดยถือว่าพลเมืองในประเทศนัน้เป็นเจ้าของประเทศและเป็นเจ้าของอ านาจ
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อธิปไตยระบอบประชาธิปไตยท่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจกันปกติคือระบอบท่ีพลเมือง ท่ีบรรลุนิติภาวะ
แล้วมีสิทธิเลือกตัง้ เข้าไปในเลือกตัง้เพ่ือหาตวัแทนเข้าไปบริหารประเทศ ช่วงเวลาท่ีส าคญัท่ีสุด  
(extraordinary decision) ของกระบวนการประชาธิปไตย คือ “การเลือกตัง้” เป็นช่วงเวลาท่ี
ประชาชนในฐานะพลเมืองเกิดการตดัสินใจกากบาทในบตัรลงคะแนนเลือกตัง้ การตดัสินใจส่วน
บุคคลของพลเมืองหลาย ๆ คนร่วมกันกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ ถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะประกาศว่า
ผู้ แทนคนใดเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้ตามกฎหมาย กระบวนเหล่านีถื้อเป็นกระบวนการพืน้ฐาน
ส าหรับการปกครองประชาธิปไตยท่ีประเทศส่วนใหญ่เลือกใช้  อย่างไรก็ตามนกัรัฐศาสตร์หลาย
ท่านได้ตัง้ค าถามเก่ียวกับกระบวนการเหล่านีว้่า “กระบวนการเลือกตัง้ในลักษณะนีเ้ป็น
ประชาธิปไตยได้หรือไม่ อย่างไร พลเมืองควรจะมีส่วนร่วมในการตดัสินในกระบวนการอ่ืน ๆ ได้
อยา่งไร” (Chappell, 2012, 1-2) 

จากค าถามเปิดประเด็นดังกล่าวท าให้นักรัฐศาสตร์หลายท่านเร่ิมคิดค้น
กระบวนการตดัสินใจทางรัฐศาสตร์ในรูปแบบใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยมากขึน้ ประเทศหรือชมุชนท่ีใช้กระบวนการประชาธิปไตยในลกัษณะใหม่นีจ้ะเปิด
โอกาสให้พลเมืองซึ่งเป็นสมาชิกของชุมชนเข้ามาประชุมกันทุกสัปดาห์เพ่ืออภิปรายปัญหาและ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน เรียนรู้ประเทศข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้ในชุมชน รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อ่ืนอย่างระมัดระวัง โต้แย้งกันด้วยเหตุผลหากมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันจริง ๆ จึงใช้การ
ลงคะแนนเสียงเป็นการตดัสินทางเลือกในการแก้ปัญหา แนวคิดท่ีเน้นการตดัสินใจร่วมกันแบบนี ้
เป็นพืน้ฐานของประชาธิปไตยตามทฤษฎีท่ีเรียกว่า “deliberative democracy”  (Chappell, 
2012, 2)  

นกัรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดอย่าง ฟังค์ (Fung.  2010: 397 อ้างถึงใน 
(Thomas, 2010, 2) กล่าวว่า “แนวคิด deliberative democracy เป็นการปฏิวัติทางความคิด
ทางการเมืองโดยใช้ การตดัสินใจเป็นพืน้ฐาน สร้างธรรมเนียมปฏิบตัิใหม่ทางการเมือง และถือเป็น
แนวทางการเมืองบนพืน้ฐานของระบอบประชาธิปไตยแนวคิดใหมท่ี่มีลกัษณะเฉพาะของตนเอง” 

แนวคิด deliberative democracy เป็นแนวคิดท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิจยั                                       
ด้านสงัคมศาสตร์ทัง้ไทยและต่างประเทศและถือพืน้ฐานส าคญัของการเมืองของประชาชนภาค
ประชาชนท่ีเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชมุชน รากศพัท์ดัง้เดิม
ของค าว่า “deliberation” มาจากค าว่า “boulé” หรือ “boulesis” ซึ่งเป็นค าท่ีนักปราชญ์ชาวกรีก
อย่างอริสโตเติลใช้เม่ือแปลแล้วได้ความหมายท่ีใกล้เคียงกันทัง้ค าในภาษาอังกฤษ ภาษากรีก
ปัจจบุนั และภาษาเยอรมนัวา่ “ก าลงัจะตดัสินใจ (will, determination)” (Kock, 2014, 13) 
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การแปลใช้ในภาษาไทยนัน้ มีหลายค า ได้แก่  “กระบวนการประชาธิปไตย
ปรึกษาหารืออย่างมีวิจารญาณ ” “ประชาวิจารณญาณ ” “ประชาธิปไตยแบบใคร่ครวญ ” 
“ประชาธิปไตยแบบถกแถลง” (ลดัดาวลัย์  ตนัติวิทยาพิทกัษ์, 2554, 15) “การสานเสวนาหาทาง
ออก” (วนัชยั วฒันศพัท์, 2551, 19) ส าหรับงานวิจยันีผู้้ วิจยัใช้ค าว่า “ประชาธิปไตยแบบอภิปราย
ไตร่ตรอง” ตามการให้ค าจ ากดัความในพจนานกุรมของคณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
เร่ือง ค าและความคดิในรัฐศาสตร์ร่วมสมยัของสิริพรรณ นกสวน (2558, 73)  

ท่ีมาและความหมายของแนวคิดประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองมีปรัชญาท่ีเป็น
ต้นก าเนิดของแนวคิดท่ีมีมายาวนานตัง้แต่ยุคกรีกโบราณและได้รับการพัฒนาต่อยอดแนวคิด
จนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะในประเทศอเมริกาในระยะ 20-30 ปีนีถื้อว่ากระบวนการประชาธิปไตย
อธิบายไตร่ตรองเป็นอีกหนึ่งกระบวนการท่ีได้รับความนิยมในแวดวงรัฐศาสตร์การเมืองเม่ือ
ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบอบการปกครองมากขึน้ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้ 
(Cavalier, 2011, 9) 

ต้นก าเนิดของหลกัการประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองถือเป็นกระบวนการหาทาง
ออกของปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมกระบวนการหนึ่งเช่นเดียวกับการเสวนา (dialogue) การโต้วาที 
(debate) และการอภิปราย (discussion) เป็นรูปแบบของการโต้เถียง ถกเถียงและอภิปรายท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในโลก รูปแบบการปกครองในอารยธรรมตะวนัตกอย่างนครรัฐเอเธนส์ในอารยธรรม
กรีกโบราณซึ่งเป็นศูนย์รวมของนกัปรัชญามากมาย และถือเป็นต้นก าเนิดของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ชาวนครรัฐเอเธนส์ใช้กระบวนการเสวนา อภิปราย โต้เถียง และการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือหาข้อยตุแิละตดัสินใจในเหตกุารณ์ทางการเมืองโดยประชาชนทกุคนในนครัฐจะต้อง
มาลงมติเลือกผู้ แทนของตนและแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยตรง นักรัฐศาสตร์จึงเรียก
ประชาธิปไตยในยุคกรีกโบราณ ว่า “ประชาธิปไตยโดยตรง (direct democracy)” แต่เม่ือ
ประชากรมีจ านวนมากขึน้ก็ท าให้กระบวนการออกเสียงโดยตรงทกุครัง้เป็นเร่ืองยากและสิน้เปลือง 
จึงได้มีการพัฒนาจากประชาธิปไตยทางตรงเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน (representative 
democracy) ซึง่เป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีประเทศส่วนใหญ่ในโลกปัจจบุนัรวมทัง้ประเทศไทยใช้
กนั ในขณะเดียวกนัหลายประเทศทัว่โลกทัง้แคนนาดา อเมริกา และประเทศแถบสแกนดิเนเวียก็มี
การพฒันาระบบของประชาธิปไตยแบบตวัแทนไปอีกขัน้หนึ่ง กล่าวคือ  เม่ือตวัแทนจะตดัสินใจใด 
ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน ก็ควรจะกลับมาสอบถามความเห็นก่อนตัดสินใจจึงเกิดเป็น 
“ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy)” (วนัชยั วฒันศพัท์ & ถวิลวดี บุรีกุล, 
2555, 4)  
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หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงจะต้องเน้นการรับฟังข้อคิดเห็นจาก
ประชาชนซึ่งเป็นผู้ ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตดัสินใจของตวัแทนท่ีประชาชนเลือกเข้าไป 
จึงมีนกัรัฐศาสตร์และนกัการปกครองหลายท่านพฒันากระบวนการเสวนาและการอภิปรายมาสู ่
“การอภิปรายไตร่ตรอง (deliberation)” มีรากเหง้ามาจากการเสวนา การโต้วาทีและการอภิปราย 
ดังท่ีนักวิชาการชาวเดนมาร์กอย่าง คอด (Kock, 2014, 13) อธิบายเอาไว้ว่าต้นก าเนิดของ         
“การอภิปรายไตร่ตรอง (deliberation)”    นัน้มีมายาวนานโดยผู้ ใช้ศัพท์ค านีเ้ป็นคนแรก คือ
นักปราชญ์อย่าง อริสโตเติล โดยอธิบายมโนทัศน์ส าคัญของค าว่า “การอภิปรายไตร่ตรอง 
(deliberation)” และ “ทางเลือกท่ีมาจากการอภิปรายไตร่ตรอง (deliberate choice)” โดยเน้นว่า
การอภิปรายไตร่ตรองนัน้จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ การโน้มน้าวจงูใจหรือ
การใช้โวหาร (rhetoric) จริยศาสตร์ และกิจกรรมทางการเมือง กล่าวคือ จริยศาสตร์ถือเป็นผลของ
การอภิปรายไตร่ตรองท่ีเกิดขึน้ในตวัของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นคุณธรรมท่ีตกผลึกแล้ว ส่วนการโน้ม
น้าวจงูใจและกิจกรรมทางการเมืองเป็นองค์รวมของทางเลือกท่ีมาจากการอภิปรายไตร่ตรองจาก
บุคคลหลาย ๆ คน กิจกรรมทางการเมืองเก่ียวข้องกับทางเลือกท่ีพลเมืองเลือกเพ่ือการพัฒนา
คณุภาพชีวิตของพวกตนให้ดียิ่งขึน้โดยใช้การโน้มน้าวจงูใจเป็นหลกัปฏิบตัิให้เกิดทางเลือกนัน้ โดย
มุ่งเน้นท่ีการให้เหตผุลและน ามาซึ่งทางเลือกท่ีมีจดุหมายชดัเจน การอภิปรายไตร่ตรองจึงถือเป็น
การสะท้อนคุณค่า การตดัสินใจและจริยธรรมภายในของแต่ละบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเห็น  

นกัปรัชญาท่ีทรงอิทธิพลในยุคโรแมนติก (romanticism) (ค.ศ.1712-1778) อย่าง
รุสโซ (Rousseau) ได้อธิบายความหมายของประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองไว้เช่นกัน โดย
อธิบายว่า “ประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองเป็นมวลรวมของการแสดงออกของประชาชนซึ่ง
ประกอบไปด้วยความสนใจส่วนบุคคล  (self-interest) ความเป็นพวกพ้อง และการส่ือสารทาง
การเมือง” ซึ่ง   รุสโซ  เรียกรวมกันว่า “เจตจ านงรวม (general well)” คือ การท่ีพลเมืองเข้ามามี
ส่วนรวมในการปกครองโดยไม่ปล่อยในอ านาจการปกครองตกไปอยู่กบักลุ่มใครหรือใครคนใดคน
หนึ่งเป็นการสร้างสัญญาประชาคม (social contract) ร่วมกัน การสร้างประชาธิปไตยอภิปราย
ไตร่ตรองให้เกิดขึน้ในสงัคมจงึถือเป็นการสร้างบรรทดัฐานให้กบัสงัคมด้วยการอภิปรายในประเด็น
ท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมอย่างเท่าเทียมและน าเสนอทางเลือกทางการเมืองเพ่ือหาทางแก้ไขตามสิทธิ 
ขัน้พืน้ฐานทางการเมืองท่ีพลเมืองพึง่มี (Cullen, 2012, 101) 

แนวคิดของนกัปรัชญายุคโบราณอย่างอริสโตเติลและนกัปรัชญาในยุคโรแมนติก 
อย่างรุสโซให้ความส าคญัองค์ประกอบประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองทัง้การโน้มน้าวจูงใจ จริย
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ศาสตร์ ความสนใจส่วนบุคคล และการส่ือสารทางการเมือง หลักการส าคญัเหล่านีเ้ป็นฐานคิด
ส าคญัในการพฒันาทฤษฎีประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองของนกัปรัชญาการเมืองในยคุหลงั นกั
รัฐศาสตร์ผู้ เช่ียวชาญด้านปรัชญาการเมืองท่ีเร่ิมต้นใช้ค านีเ้ป็นคนแรกคือ  เบสเซตส์ ใน ปี ค.ศ.
1980 (Bessette. 1980 อ้างถึงใน สิ ริพรรณ นกสวน , 2558, 73) ในเวลาใกล้เคียงกัน โคเฮน 
(Cohen, J.  1985 อ้ า งถึ ง ใน  (Schaefer, 2012, 85-86) นั ก วิ ช าก า ร ด้ า น ก ฎ ห ม าย จ าก
มหาวิทยาลัยชิคาโกได้ขยายความแนวคิดนี โ้ดยอ้างอิงงานของเบสเซต ส์และส รุปว่า 
“ประชาธิปไตยอธิบายไตร่ตรองเป็นธรรมชาติและเป็นองค์ประกอบส าคญัถือเป็นแนวทางใหม่ท่ี
สมควรใช้ในการปกครองแบบสหพนัธ์รัฐ (federalist) เพ่ือสร้างความเข้าใจทางการเมืองและการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง” ส่วนฮีเบอมาชร์ และ ลอคร์ (Hebermas; & Rawls.  1991 
อ้างถึงใน Cavalier, 2011, 9) เป็นผู้ ริเร่ิมน าเสนอทฤษฎีประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองอย่างเป็น
รูปธรรมโดยเน้นว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีเน้นการมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบของความยุติธรรม
และคณุธรรมพืน้ฐานเป็นส าคญั  

สิ่งส าคัญ ท่ีเป็นผลลัพ ธ์จากกระบวนการประชาธิปไตยอภิปราย ไตร่ตรอง
นอกเหนือจากการเป็นกระบวนการท่ีเอือ้อ านวยตอ่การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการแก้ไขปัญหา
ในชมุชนแล้ว นกัรัฐศาสตร์ท่ีเป็นผู้คดิค้นทฤษฎีประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองท่ีได้รับการยอมรับ
และใช้เป็นผลงานอ้างอิงจ านวนมาก  อีกกลุ่มหนึ่งคือ ก็อตแมน และ ทอมสัน (Gutmann & 
Thompson, 1996, 12) อธิบายไว้ในหนังสือเร่ือง Democracy and Disagreement โดยอธิบาย
ความหมายของประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองไว้อีก 2 นยั ได้แก่ ประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรอง
ในฐานะท่ีเป็นทฤษฎีทางการเมืองซึ่งให้ความส าคญักบัเสรีภาพพืน้ฐาน (basic liberty) โอกาสขัน้
พื น้ฐาน (basic opportunity) และ โอกาสอัน เสมอภาค  (fair opportunity) อีกนัยหนึ่ งคือ 
ประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองในฐานะกระบวนการทางการเมือง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพึ่งพา  
อาศยักนั (reciprocity) การเผยแพร่ข้อคิดเห็นสู่สาธารณะ (publicity) และการอธิบายข้อมลูอย่าง
ชดัแจ้ง (accountability)  

ความหมายของประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองนยัของกระบวนการทางเมืองเป็น
กระบวนการท่ีจะท าให้พลเมืองเข้าใจใน “ข้อตกลงท่ีมีจริยธรรม (moral agreement)” อีกนยัหนึ่ง
คือฉันทามติท่ีได้รับจากการร่วมกันอภิปรายแก้ไขปัญหา ในระหว่างกระบวนการนีจ้ะท าให้
พลเมืองเกิด “ความเห็นต่างอย่างมีจริยธรรม (moral disagreement)” คือ การยอมรับใน
ข้อคิดเห็นท่ีแตกต่างระหว่างการอภิปรายข้อตกลงทางจริยธรรมนีถื้อเป็นการพัฒนาให้เกิดแสง
สว่างในวฒันธรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย (Gutmann & Thompson, 1996, 12)             
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การสร้างข้อตกลงในลักษณะเช่นนีเ้ป็นการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดขึน้จากภายในพลเมือง 
(inside out) และยงัเป็นการใช้อ านาจตามระบอบประชาธิปไตยจากล่างขึน้สูบ่น กล่าวคือ อ านาจ
ของพลเมืองไปสู่รัฐบาล ไม่ใช่จากล่างขึน้บน ฉันทามติท่ีเกิดจากกระบวนการนีถื้อเป็นส่วนส าคญั
ของการปกครองประชาธิปไตยและเป็นจุดเร่ิมต้นของกระบวนการกลายเป็นประชาธิปไตย 
(democratization process) ในสงัคมท่ีส าคญัวิธีการหนึง่ (Barber, 2011, 63)  

การอภิปรายเพ่ือสร้างข้อตกลงท่ีมีจริยธรรมและท าให้เกิดความเข้าใจในความเห็น
ต่างทางจริยธรรมนีเ้องท าให้ประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองแตกต่างจากแนวคิดประชาธิปไตย  
อ่ืน ๆ นักรัฐศาสตร์อย่าง คาวาลิเออร์ (Cavalier, 2011, 9) อธิบายว่า ประชาธิปไตยอภิปราย
ไตร่ตรองเป็นประชาธิปไตยท่ีเน้นการลงมือปฏิบตัิเพ่ือการแก้ปัญหาจริงในชุมชนโดยมีหลักการ
ส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 

1. การอภิปรายไตร่ตรองน าไปสู่การสร้างแนวคิดและเปิดโอกาสในการรับฟัง                    
ความคิดเห็นจากสมาชิกในชมุชนทกุภาคส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมลูและการเผชิญหน้า
กบัทางเลือกท่ียากล าบากในการตดัสินใจในประเดน็ส าคญัทางการเมือง  

2. แนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองเน้นการแสดงออกซึง่การมีส่วนรวมในการเสวนา
สาธารณะซึง่เป็นการตดัสินใจของสาธารณชน ไมใ่ช้ความคดิเห็นของคนใดคนหนึง่เทา่นัน้  

3. แนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองให้ความส าคญักับความคิดเห็นของสมาชิกทุก
คน พลเมืองทกุคนท่ีเข้าร่วมจึงจะต้องเป็นผู้ ฟังในเชิงรุก เกิดกระบวนการระดมสมอง และการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน น าไปสู่สถานการณ์ท่ีทุกฝ่ายพึงพอใจแล้วสร้างข้อตกลงร่วมกัน ทุกฝ่ายอยู่ใน
สภาวการณ์ของผู้ชนะกบัผู้ชนะ (win-win situation)  

การสร้างข้อตกลงท่ีมีจริยธรรมโดยอาศยัแนวคิดท่ีเน้นการรับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิกในชุมชน เกิดการตดัสินในประเด็นสาธารณะเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้ทุกฝ่ายถือเป็น
แนวคิดพืน้ฐานส าคญัของประชาธิปไตยอภิปรายไตต่รอง สอดคล้องกบัการให้ความหมายของนกั
รัฐศาสตร์ชาวไทยอยา่ง ลดัดาวลัย์ ตนัติวิทยาพิทกัษ์ (2554, 21) อธิบายว่า การอภิปรายไตร่ตรอง 
หมายถึง การอภิปรายท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจเร่ืองราวหรือประเด็นต่าง ๆ ของสาธารณะ (ทุก
ระดบั) ผ่านกระบวนการใคร่ครวญ ไตร่ตรอง บนทางเลือกทางออกท่ีรอบด้านของผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสีย และคนท่ีเก่ียวข้อง โดยข้อเสนอทางเลือกทางออกนัน้ต้องเกิดขึน้บนฐานของข้อมูล ความรู้ 
ข้อเท็จจริง ถือเป็นกระบวนการท่ีสร้างเสริมประชาธิปไตยให้กับพลเมืองให้เป็นพลเมืองเชิงรุก 
(active citizen)   
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ลกัษณะของพลเมืองเชิงรุกคือพลเมืองท่ีรู้จกัใช้เหตผุล ข้อมลู และความคิดในการ
ตดัสินใจ กระบวนการของประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเช่ือท่ีว่าหาก
ประชาชนมีข้อมลูท่ีเพียงพอ การตดัสินใจนัน้จะสะท้อนประโยชน์สาธารณะท่ีดีกว่าการตดัสินใจท่ี
ไร้ข้อมูล ยิ่งไปกว่านี ก้ระบวนการดังกล่าวจะเป็นโรงเรียนท่ีสร้างจิตวิญญาณและส านึก
ประชาธิปไตยท่ีดีให้แก่มวลชน และแก้ไขปัญหาท่ีประชาชนสว่นใหญ่ละเลยท่ีจะมีสว่นร่วมทางการ
เมืองอยา่งมีประสิทธิภาพได้ (สิริพรรณ นกสวน, 2558, 78) 

สรุปได้ว่าค าว่า “deliberative democracy” ซึ่งผู้ วิจัยใช้ค าว่า “ประชาธิปไตย
อภิปรายไตร่ตรอง”  เป็นระบอบมีท่ีมาตัง้แต่สมัยอารยธรรมกรีกโบราณซึ่งใช้การเสวนา การ
อภิปราย และการโต้วาทีเป็นพืน้ฐานส าคญั นักปรัชญาการเมืองท่ีกล่าวถึงแนวคิดนีท่ี้ส าคญัมี 2 
ท่าน คือ อริสโตเติลแห่งนครรัฐเอเธนส์ และ รุสโซ นักปรัชญารัฐศาสตร์ในยุคโรแมนติ ก นัก
รัฐศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลและน าแนวคิดนีไ้ปใช้อย่างแพร่หลายคือ ก็อตแมนและทอมสัน ซึ่งให้
ความหมายของประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองไว้ 2 นยัส าคญัคือ นยัของระบอบการปกครองให้
ความส าคญักับเสรีภาพพืน้ฐาน โอกาสขัน้พืน้ฐานและ โอกาสอนัเสมอภาค ในงานวิจยันีจ้ะเน้น
ความหมายของประชาธิปไตยอภิรายไตร่ตรองตามนยัท่ีเป็นกระบวนการท่ีเอือ้อ านวยให้ประชาชน
ในฐานะพลเมืองได้ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ร่วมกันสร้างข้อตกลงท่ีมีจริยธรรม
รวมกันเพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสังคม เม่ือพลเมืองท่ีเข้าร่วมการอภิปราย
ไตร่ตรองมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันก็ให้แสดงความเห็นต่างอย่างมีจริยธรรม เกิดการตดัสินใน
ประเดน็สาธารณะเพ่ือสร้างความพงึพอใจให้ทกุฝ่ายเรียกวา่ “ฉนัทามต”ิ  

งานวิจัยนีเ้น้นความหมายของแนวคิดประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองในฐานะ
กระบวนการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม โดยจดัการอภิปรายไตร่ตรองในห้องเรียนเป็นหลกั จึง
เลือกใช้ค าว่า “การอภิปรายไตร่ตรอง” เหตท่ีุไม่ใช้ ค าว่า “การสานเสวนาหาทางออก” เป็นเพราะ
การสานเสวนาหาทางออกในบริบทของนักวิชาการไทย เน้นการแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยการมี
สว่นร่วมของประชาชนโดยเน้นการปฏิบตัิจริงในสงัคมระดบัมหภาพ (วนัชยั วฒันศพัท์, 2551, 19) 
เน่ืองจากเป็นงานวิจยัในแขนงวิชาด้านการศึกษาโดยเน้นใช้ประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองเป็น
แนวคิด (approach) เพ่ือออกแบบและพฒันาเป็นกระบวนการการจดัการเรียนรู้ในหลกัสตูร การ
ใช้ประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองนยัของระบอบการปกครอง (political system) ตามความหมาย
ด้านรัฐศาสตร์จงึไมป่รากฏในงานวิจยัชิน้นี ้ 
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4.2 แนวทางการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการการอภิปรายไตร่ตรอง  
ปัจจบุนัมีผู้น าแนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองมาใช้เป็นกระบวนการหรือเป็นรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียนทัง้ในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ในงานวิจัยชิน้นีผู้้ วิจัยขอ
น าเสนอเฉพาะการประยุกต์ใช้การเรียนการสอนในระดับโรงเรียนเท่านัน้เพ่ื อให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั เม่ือศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการน าแนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองมา
ใช้ในการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองส าหรับนักเรียนสามารถแนวทางในการน า
แนวคดิการอภิปรายไตร่ตรองไปใช้ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ตวัอย่างการใช้แนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองในโรงเรียนปรากฏในงานเขียนของนกั
รัฐศาสตร์ชาวโปแลนด์อย่าง ลิซ และ สลิฟการ์ (List & Sliwka, 2011, 113-114) ที่ได้น าเสนอรูปแบบ
การสอน (didactic forms) ที่ส่งเสริมการอภิปรายไตร่ตรองที่เน้นหลกัการการเรียนแบบร่วมมือและ 
การวางตวัเป็นกลางในสถานการณ์ขบัขนั การสอนเหล่านีมี้จดุส าคญัคือจะต้องเพิ่มเติมองค์ประกอบ
และสมรรถนะพลเมืองเมืองประชาธิปไตยที่ส าคัญให้กับนักเรียน เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่พืน้ฐานการ
อภิปรายไตร่ตรองที่นักเรียนจะต้องเข้าร่วมในฐานะพลเมืองในอนาคต โดยน าเสนอความแตกต่าง
ระหว่าง การโต้วาทีกบัการอธิบายไตร่ตรอง ซึง่การโต้วาทีเป็นการฝึกปฏิบตัิที่ใช้กนัอย่างกว้างขวางใน
วงการการเรียนการสอนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะถือเป็นกระบวนการพืน้ฐานทางการเมืองที่
อเมริกาอย่างแพร่หลาย (การโต้วาทีถือเป็นวิธีการรณรงค์หาเสียง (political campaign) ส าคัญของ
นกัการเมืองอเมริกันทัง้ในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ ผู้ เขียนจึงถือว่าการโต้วาทีเป็นวิธีการพืน้เมือง 
(dialectic principles) ในสังคมการเมืองของอเมริกา) เร่ิมต้นจากการก าหนดฝ่ายในการน าเสนอ
ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างชัดเจนและมีความแตกต่างกัน ให้ทัง้สองฝ่ายได้น าเสนอข้อมูล
ของตน หลงัจากการโต้วาทีผู้ชมก็จะลงคะแนนเลือกฝ่ายที่ชนะ  

อย่างไรก็ตาม ลิซ และ สลิฟการ์ (List & Sliwka, 2011, 114) เห็นว่าการอภิปราย
ไตร่ตรองมีความแตกต่างกับการโต้วาทีอย่างสิน้เชิงและการอภิปรายไตร่ตรองอยู่เหนือการโต้วาที 
(overcome) เพราะการโต้วาทีถือว่าผลการลงคะแนนนัน้มีฝ่ายแพ้ชนะ แต่การอภิปรายไตร่ตรอง                  
เป็นการน าเสนอข้อเท็จจริงให้กับผู้ ฟังได้ทบทวนจุดยืนของต้นเองและเตรียมในการเข้าร่วมเป็นส่วน
หนึง่ในการแสดงความคิดเหน็เพ่ือแก้ไขปัญหาโดยใช้ความคิดเหน็สว่นตวัของแต่ละบคุคลมาประกอบ
กัน กระบวนการของการอภิปรายไตร่ตรองเหนือกว่าการโต้วาทีเพราะการอภิปรายไตร่ตรองเปิด
โอกาสให้ผู้ เข้าร่วมได้อรรถาธิบายเหตุผล ใช้ไหวพริบในการทบทวนจุดยืนของตนเองสอดคล้องกับ
แนวคิดของนกัการศึกษาอย่าง เอวารี เลอวีน และ ซิมมอนซ์  (Avery et al., 2013, 103) ซึง่อธิบายว่า 
การอภิปรายไตร่ตรองไม่ใช่การโต้วาทีเพราะการโต้วาทีจะต้องมีผู้แพ้และผู้ชนะ เป้าหมายของการ
โต้วาทีคือการพดูว่านล้อมให้ฝ่ายของตนเองชนะ นกัเรียนที่เข้าโต้วาทีจะต้องมีบุคลิกลกัษณะที่เป่ียม
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ไปด้วยกระบวนการและฉลาดในการจดัการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าระหว่างการแข่งขนั และใช้การ
น าเสนอเหตุผลหรือข้อมูลส่วนที่ดีที่สดุเพ่ือท าให้ฝ่ายของตนเองเป็นผู้ชนะโดยพยายามปฏิเสธหรือ
หกัล้างข้อมลูของอีกฝ่ายหนึง่ขดักลบัเป้าหมายของการอภิปรายไตร่ตรองท่ีไม่ได้มุ่งหวงั “การเอาชนะ” 
แต่มีเป้าหมายเพ่ือน าไปสูก่ารหาทางออกที่ดีที่สดุด้วยการคิดทบทวนพิจารณาทางเลือกที่หลากหลาย
ในแต่ละประเด็น ในระหว่างการอภิปรายไตร่ตรองผู้น าเสนอจะต้องพยายามอธิบายทางเลือกที่เป็นไป
ได้ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตผุล พร้อมทัง้วิเคราะห์การแก้ปัญหาทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวด้วย
เหตนีุก้ารโต้วาทีและการอภิปรายไตร่ตรองจงึมีความต่างกนัอย่างสิน้เชิง  

อนึ่ง นกัรัฐศาสตร์ของไทย วนัชยั วฒันศพัท์ (2551, 51) ได้น าเสนอความแตกตา่ง
ระหว่างการโต้ วา ที  (debate) การสาน เสวนา (dialogue) และการอภิป ราย ไต ร่ตรอง 
(deliberation) เพ่ือให้เกิดความชดัเจนมากย่ิงขึน้สรุปเป็นตารางได้ ดงันี ้

ตาราง 6 ความแตกตา่งระหวา่งการโต้วาที การสานเสวนา และการอภิปรายไตร่ตรอง 

การโต้วาที (debate) การสานเสวนา (dialogue) การอภิปรายไตร่ตรอง (deliberation) 

แข่งขนั แลกเปลี่ยน ชัง่น า้หนกัด ู

โต้แย้ง อภิปราย เลือก 

สนบัสนนุความเห็นเรา สร้างสมัพนัธ์ ตดัสินใจเลือก 

หาเสียงข้างมาก ท าความเข้าใจ แสวงหาจดุทบัซ้อน 

ชกัจงูใจ แสวงหาความเข้าใจ แสดงหาความเห็นร่วม 

พยายามเจาะลกึลงไป เช่ือมเข้าหากนั ตีกรอบเพ่ือตดัสินใจเลือก 

โครงสร้างแน่นตงึ  

ขัน้ตอนชดัเจน  

(tight structure) 

โครงสร้างหลวม ๆ  

ขัน้ตอนไมช่ดัเจน  

(loose structure) 

โครงสร้างยืดหยุน่  

สลบัขัน้ตอนได้ ยืดหยุน่  

(flexible structure) 

พดูแสดงออก (express) ฟัง เรียนรู้ 

ใช้เวลารวดเร็ว ใช้เวลานาน ใช้เวลานาน 

ท าให้เกิดความชดัเจน ท าให้เกิดความชดัเจน ท าให้เกิดความชดัเจน 

ผลชนะ/แพ้ ไมต่ดัสินใจ หาความเห็นร่วม 

 

ที่มา: วนัชยั วฒันศพัท์. (2555).  คูม่ือการประชาเสวนาหาทางออก: ทางออกที่ทกุคนต้องร่วมกนัเลอืก 
อนาคตประเทศไทยเหตใุดประชาชนต้องมาร่วมกนัประชาเสวนาหาทางออก.  กรุงเทพฯ : สถาบนัพระปกเกล้า, 
50.  
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การประยุกต์การอภิปรายไตร่ตรองเป็นแนวคิดในการจัดการเรียนรู้เน้นถึง
ความส าคัญของการอภิปรายไตร่ตรองท่ีเกิดประโยชน์ต่อทัง้ตัวนักเรียนเอง ( individual) คือ          
มีความรู้ในประเด็นท่ีอภิปรายเพิ่มขึน้ และเกิดประโยชน์ตอ่กลุ่มท่ีเข้าร่วมการอภิปรายไตร่ตรองใน
การแลกเปล่ียนมุมมองทัศนะคติภายใต้การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล รวมทัง้ประโยชน์ต่อการ
สนับสนุนประชาธิปไตยทัง้ระบบใน  วงกว้าง (broader democratic polity) คือ พัฒนาส่งเสริม
ความเข้าใจในประเด็นด้วยมมุมอง (perspective) ท่ีหลากหลาย เพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันา
ความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในชุมชนเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ฉันทามติในการ
ตดัสินใจอยูบ่นพืน้ฐานของความคิดเห็นของสว่นร่วม  (Avery et al., 2013, 106)  

การสร้างฉันทามติถือเป็นกระบวนการสร้างแนวทางการแก้ปัญหาหลังจากได้
ร่วมกนัอภิปรายไตร่ตรองแล้วในกระบวนการนีเ้ป็นต้องอาศยัการตดัสินใจ ท าให้ผู้ ท่ีมีความเห็นท่ี
แตกตา่งกนัมาสู่ฉันทามติได้จะต้องใช้กระบวนการท่ีไม่ใช่มาถกเถียงหรือโต้วาที แตม่าฟังกนัและ
กนั แล้วได้ข้อยุติท่ีเป็นฉนัทามตหิรืออาจจะใช้กระบวนการให้เกิดมติท่ีเกิดจากความพึงพอใจ หาก
เป็นการตัดสินใจโดยใช้ฉันทามติร่วมกันย่อมดีกว่าการตัดสินใจโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมี
อ านาจฝ่ายเดียว (วันชัย วัฒนศัพท์ & ถวิลวดี บุรีกุล, 2555, 51-52) กระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรองถือเป็นกระบวนการท่ีมีส่วนช่วยให้การตดัสินและการสร้างฉันทามติเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ประเด็นท่ีอภิปรายร่วมกนัง่ายขึน้ ดงัข้อมลูเชิงคณุภาพในงานวิจยัท่ี เอวารี เลอวีน และ ซิมมอนซ์ 
(Avery et al., 2013, 106) นักเรียนท่ีเข้าร่วมการอภิปรายไตร่ตรองอธิบายความรู้สึกหลังจบ
กระบวนการไว้ว่า “แม้ว่าฉันจะไม่เห็นด้วยกับฉันทามติ แต่ฉันก็เห็นด้วยกับกระบวนการของการ
สร้างฉันทามติ เพราะการอภิปรายไตร่ตรองเป็นกระบวนการท่ียตุิธรรมและอยู่บนพืน้ฐานของการ
รับความคดิเห็นกนัอยา่งเทา่เทียม สร้างความรู้สกึเชิงบวกในการตดัสินใจร่วมกนัของกลุม่” 

กระบวนการสร้างฉันทนามติโดยการใช้การอภิปรายไตร่ตรองในชัน้เรียนนัน้ได้รับ
การพฒันาจากนกัการศกึษาด้านสงัคมศกึษาและนกัการศกึษาด้านการพฒันาความเป็นพลเมือง
เป็นภาคีเครือข่ายท่ีเรียกว่า “ภาคีเครือข่ายประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรองแห่งอเมริกา 
(Deliberating in a Democracy in the Americas: DDA)” ได้ออกแบบกิจกรรมการจดัการเรียนรู้
โดยใช้แนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองขึน้เพ่ือส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้อย่างเป็นประชาธิปไตย
และฝึกกระบวนการทางพลเมืองส าหรับเยาวชนในอเมริกาและลาตินอเมริกา โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
เพิ่มความรู้ ความสามารถ และ นิสยั (disposition) ของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและ
ครู โดยใช้การอภิปรายไตร่ตรองนีก้ับการแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกในกรณีคัดแย้งท่ี
เก่ียวข้องกบัการเมืองสภาพสงัคมท่ีเกิดขึน้ในระดบัในประเทศ กระบวนการอภิปรายไตรตรองเพ่ือ
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ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดต่อไปนี ้ (Deliberating in a Democracy in the 
Americas, 2012, online) 

ขัน้ท่ี  1 การน าเข้าสู่การอภิปราย ( introduction) ครูอธิบายวิธีการอภิปราย
ไตร่ตรองโดยอธิบายความแตกต่างระหว่างการอภิปรายไตร่ตรองกับการโต้วาที และทบทวน
ความส าคัญให้นักเรียนเห็นว่าการอภิปรายไตร่ตรองส่วนหนึ่งของทักษะประชาธิปไตย 
(democratic skill) 

ขัน้ท่ี 2 การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด (careful reading) นักศึกษาเข้ากลุ่มย่อย                                          
และอ่านบทความหรือใบความรู้ท่ีเป็นเนือ้หาหรือสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ซึง่เป็นประเดน็ด้านพลเมือง 
(civic issue) อย่างละเอียดจากนัน้นักเรียนเขียนสรุปข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นของผู้ เขียนท่ี
นา่สนใจอยา่งน้อย 3 ข้อ และจดบนัทกึ 

ขัน้ท่ี 3 การกระจ่างข้อเท็จจริง (clarification) ครูตรวจสอบความเข้าใจของ
นกัเรียนหลงัจากการอา่นบทความ และท าความเข้าใจมโนทศัน์ (concept) หรือข้อมลูท่ีนกัเรียนไม่
เข้าใจให้กระจ่าง และตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนโดย จากนั่นครูน าเสนอค าถามเปิด
ประเดน็ในการอภิปรายไตร่ตรอง (deliberation question) เป็นค าถามหลกัในการอภิปราย  

ขัน้ท่ี 4 การน าเสนอจุดยืน (presentation of positions) แบ่งนกัเรียนออกเป็น 4 
กลุ่มย่อย และ 2 กลุม่ใหญ่ (กลุม่ A และ กลุ่ม B) นกัเรียนแตล่ะกลุ่มก าหนดจดุยืน (position) ของ
กลุ่มตนเอง นักเรียนกลุ่ม A ระดมสมองเพ่ือคิดค้นข้อเสนอ 2 ข้อ เพ่ือสนับสนุน ค าถามการ
อภิปรายไตร่ตรอง และกลุ่ม B ระดมสมองเพ่ือคิดค้นข้อเสนอ 2 ข้อ เพ่ือคัดค้านค าถามการ
อภิปรายไตร่ตรอง แตล่ะกลุม่น าเสนอข้อเสนอของกลุม่  

ขัน้ท่ี 5 การทบทวนจุดยืน (reversal of positions) นักเรียนทัง้สองกลุ่มสลับ
บทบาทซึ่งกันและกัน นกัเรียนกลุ่ม B ระดมสมองเพ่ือคิดค้นข้อเสนอเพ่ือสนบัสนุน ส่วนนักเรียน
กลุม่ B ระดมสมองเพ่ือคดิค้นข้อเสนอเพ่ือคดัค้าน แตล่ะกลุม่น าเสนอข้อเสนอของกลุม่ 

ขัน้ท่ี 6 การอภิปรายอย่างเสรี (free discussion) นกัเรียนแตล่ะกลุ่มวางบทบาท
ของกลุ่มตวัเองนกัศกึษาอภิปรายไตร่ตรองภายในกลุ่มย่อย นกัเรียนแตล่ะคนอภิปรายในกลุม่ย่อย
โดยน าหลักฐาน ตรรกะหรือข้อมูลมาสนับสนุนเหตุผลของตนเอง จากนั่นนักเรียนแต่ละกลุ่ม
อ ภิป ราย เพ่ื อตอบค าถามการอภิป ราย ไต ร่ตรอง และระบุขอบ เขต ข้ อส รุปของกลุ่ ม                      
(areas of agreement) 

ขัน้ท่ี 7 การสร้างฉันทนามติ (whole class debrief) ครูน าการอภิปรายด้วย
เนือ้หาท่ีลึกซึง้มากขึน้ เช่ือมโยงประเด็นเข้าสู่หลักการของการอภิปรายไตร่ตรองและหลักการ
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ประชาธิปไตย ทัง้ชัน้เรียนร่วมกันอภิปรายค าถามการอภิปรายไตร่ตรองอีกครัง้เพ่ือร่วมกันลง
ฉนัทนามต ิ 

ขัน้ท่ี 8 การสะท้อนผลของนกัเรียน (student reflection) นกัเรียนท าแบบสะท้อน
ผล และครูประเมินกระบวนการการอภิปรายไตร่ตรองของนกัเรียน  

สรุปได้ว่า แนวทางการจดัการเรียนการสอนด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองใน
ห้องเรียนเน้นการแลกเปล่ียนข้อมูลความคิดเห็นระหว่างกัน กิจกรรมในลักษณะท่ีสอน คือ การ
ประยุกต์แนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองเป็นแนวคิดในการจดัการเรียนรู้โดย กระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรองทัง้ 8 ขัน้ตอนเป็นกระบวนการนีเ้ป็นกระบวนการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชัน้
เรียน และเน้นการอภิปรายแลกเปล่ียนข้อมูล ซึ่งข้อมูลท่ีนักเรียนน าเสนอนัน้ถือเป็นข้อมูลท่ีผ่าน
การอ่าน คิดวิเคราะห์ และน าเสนออย่างเป็นระบบ นอกจากนัน้การอภิปรายไตร่ตรอง ยงัช่วยให้
นกัเรียนได้รู้จกัรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ อ่ืน และตดัสินใจเลือกจดุยืน (position) บน
พืน้ฐานข้อมูลของตนเอง ถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีและเป็นการฝึกกระบวนการการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองตามระบอบประชาธิปไตยให้กบันกัเรียนอีกด้วย 

4.3 เนือ้หาจากบทเรียนท่ีภาคีเครือข่ายการอภิปรายไตร่ตรองแห่งสหรัฐอเมริกา  
วัตถุประสงค์ของการอภิปรายไตร่ตรองของพลเมืองคือการตัดสินใจโดยใช้

กระบวนการของการอภิปรายไตร่ตรอง การเลือกเนือ้หาท่ีใช้ในการอภิปรายไตร่ตรองนัน้จะต้อง
เป็นประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายในท่ีประชมุได้ เป็นประเด็นท่ีพลเมืองทัว่ไปแตย่งัขาดข้อมูล 
ประเด็นท่ีน ามาอภิปรายเป็นประเด็นท่ีมีข้อมลูและรายละเอียดพืน้ฐาน (well-informed) ทัง้ยงัเป็น
ประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายขยายความได้โดยมีองค์ประกอบย่อย ๆ ของประเด็นท่ีมองได้
หลายมิตนิ าไปสูก่ารก าหนดทางเลือกในการตดัสินใจได้ โดยจะต้องเป็นประเดน็ท่ีพลเมืองสามารถ
ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของประเด็นได้ด้วยตนเองและน ามาขยายความระหว่างการอภิปราย 
ท้ายท่ีสุดสามารถใช้ข้อมูลท่ีได้รับในการสร้างข้อตกลงได้ เช่น ประเด็นทางสงัคม เศรษฐกิจ และ
จริยธรรม (Chappell, 2012, 35) 

ลกัษณะเนือ้หาท่ีใช้ให้การอภิปรายไตร่ตรองเป็นสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีเป็นประเด็น
สาธารณะท่ีเป็นท่ีถกเถียงซึ่งไม่มีค าตอบท่ีถูกต้องเสมอไป ซึ่งมีเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรม 
ประเทศชาติ เพศสภาวะ อตัลกัษณ์ส่วนบคุคล ประเด็นปัญหาท่ีอยู่ในความสนใจของนกัเรียน ซึ่ง
ในขา่วประเดน็ปัญหาเป็นประเด็นท่ีนกัเรียนไมเ่ห็นวา่มีความส าคญัในบางประเดน็ นกัเรียนอาจจะ
มีความสนใจเป็นพิเศษก็ได้ การอภิปรายไตร่ตรองท าให้นกัเรียนไปศกึษาเพิ่มเติมนอกห้องเรียนก็
ได้ (Avery et al., 2013, 111)  
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ด้วยเหตนีุเ้องภาคีเครือข่ายการอภิปรายไตร่ตรองแห่งสหรัฐอเมริกาจึงได้แนะน า 
ได้น าเสนอบทเรียน (lessons) เป็นเนือ้หาท่ีใช้ในการจัดการสานเสวนาหาทางออกในชัน้เรียน
ทัง้หมด 14 บทเรียน ดงัตอ่ไปนี ้(Deliberating in a Democracy in the Americas, 2012, online) 

บทเรียนท่ี 1 การทุจริตและความอิสระของอ านาจตุลาการ (corruption and 
judicial independence) 

บทเรียนท่ี 2 การระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying)  
บทเรียนท่ี 3 ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) 
บทเรียนท่ี 4 ความรุนแรงภายในประเทศ (domestic violence) 
บทเรียนท่ี 5 สิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ของวยัรุ่น (minimum voting age) 
บทเรียนท่ี 6 สิ่งแวดล้อม (environment)     
บทเรียนท่ี 7 การค้าเสรี (free trade) 
บทเรียนท่ี 8 สิทธิในการแสดงออก (freedom of expression)  
บทเรียนท่ี 9 การอพยพ (migration) 
บทเรียนท่ี 10 ความรุนแรงตา่ง ๆ ของเยาวชน (juvenile justice)  
บทเรียนท่ี 10 การลงคะแนนเลือกตัง้ (voting) 
บทเรียนท่ี 11 การเข้าถึงบริการสขุภาพ (public health)    
บทเรียนท่ี 12 การบริการชมุชน (national service) 
บทเรียนท่ี 13 รัฐวิสาหกิจของรัฐบาลมลรัฐ (state-owned enterprises)    
บทเรียนท่ี 14 การประท้วงในท่ีสาธารณะ (public demonstration)   
สรุปได้ว่าเนือ้หาสาระท่ีใช้ในการอภิปรายไตร่ตรองตามข้อเสนอของภาคีเครือข่าย

การอภิปรายไตร่ตรองแห่งสหรัฐอเมริกา ส่วนมากเป็นเนือ้หาในประเด็นท่ีเป็นข้อคัดแย้ง 
(controversial issue) เป็นเนือ้หาสาระท่ีสอดคล้องกบัการเมืองการปกครอง และสภาพสงัคมของ
อเมริกาและประเทศในแถบอเมริกากลาง และยุโรป ซึ่งมีลกัษณะการเมืองการปกครองแตกต่าง
จากประเทศไทย เนือ้หาสาระท่ีผู้วิจยัในใช้ในงานวิจยัชิน้นีจ้งึจ าเป็นจะต้องสงัเคราะห์เนือ้หาสงัคม
ศึกษาท่ีสอดคล้องกับตวัชีว้ดัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีพุทธศกัราช 2551ตาม
ตวัชีว้ดัในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมโดยเลือกบริบทท่ีเก่ียวข้องกับ
สังคมไทยและการปกครองของไทย และเป็นเนือ้หาท่ีเกิดขึน้จริงในสังคมและปรากฏข้อมูลใน
สงัคมดจิิทลัตามหลกัการของแนวคดิหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง  
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4.4 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง  
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการอภิปรายไตร่ตรองในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็น

งานวิจยัในสาขาสงัคมวิทยาและรัฐศาสตร์ ในแขนงของศึกษาศาสตร์กระบวนการนีย้ังไม่เป็นท่ี
แพร่หลายหนกั ในมิติของสาขาวิชารัฐศาสตร์นั่นถือว่าการอภิปรายไตร่ตรองเป็นการเสริมสร้าง
ประชาธิปไตยทางตรง (direct democracy) ตวัอย่างงานวิจยัท่ีใช้กระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง
ออกเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัในสาขาวิชาตา่ง ๆ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

ตวัอย่างงานวิจยัในสาขารัฐศาสตร์ของปรีชา  อุยตระกูล และคณะ (2554, 37, 
78-82) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองกระบวนการประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารืออย่างมีวิจารณญาณ และ
การใช้เอกสารเชิงประเดน็ (issue book): กรณีศกึษาในจงัหวดันครราชสีมา ใช้กระบวนการศกึษา
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เน้นการท าการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ เพ่ือเป็นการศึกษา
กระบวนการพฒันาเคร่ืองมือในการจดัเวทีวิจารญาณสาธารณะ หรือ เอกสารเชิงประเด็น ( issue 
book) และศกึษากระบวนการจดัเวทีวิจารณญาณสาธารณะ โดยจดัเวทีค้นหาประเด็นทางสังคม 
(naming and framing issue) ท่ีคนในสังคมรู้สึกห่วงใยร่วมกันโดยการให้ประชาชน/กลุ่มคนท่ีมี
ส่วนได้เสียในพืน้ท่ี ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง เยาวชนทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน นักพัฒนาองค์กร
เอกชน นกัพฒันาชมุชน เจ้าท่ีหน้าท่ีสาธารณะสขุ นกัวิชาการนกัธุรกิจ ข้าราชการและนักการเมือง
ท้องถ่ินเข้าร่วม ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นท่ีคนในสังคมโดยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ และมี
ความรู้สึกเป็นห่วงกังวลมากท่ีสุด คือประเด็นเร่ืองของเด็กและเยาวชน ท าให้เกิดเอกสารเชิง
ประเด็น “เด็กและเยาวชน: เราจะส่งเสริมพลังสร้างสรรค์ได้อย่างไร” ประกอบด้วย สถานการณ์
และปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวกับเด็กและเยาวชนท่ีก าลงัและสังคมมองเยาวชนอย่างไร ผู้ ร่วมเสวนา
เสนอทางเลือกในการส่งเสริมพลงัสร้างสรรค์ของเยาวชน 3 ทางเลือก คือ (1) ส่งเสริมให้เยาวชน
ทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มท่ีเท่าเทียม (2) ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน /ครอบครัวและชุมชนมีบทบาทส าคัญในการหล่อหลอมเยาวชน และ            
(3) พฒันากลไกขึน้มาเพื่อจดัการก ากบัดแูลเยาวชนให้อยู่ในทางท่ีดีและเหมาะสม  

เม อ ร์ ฟ่ี  (Murphy, 2004 , 74 -91)  ได้ ศึ กษ าวิ จัย เ ร่ือ ง  Deliberative Civic 
Education and Civil Society: A Consideration of Ideals and Actualities in Democracy and 
Communication Education งานวิจัยคุณภาพนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจองค์ประกอบของ
การศึกษาเชิงโวหาร (rhetorical study) ท่ีถูกประยุกต์ใช้ในการอภิปรายไตร่ตรองในรายวิชา
การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองในชัน้เรียนระดับวิทยาลัย โดยเน้นรายละเอียดของ
องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความตึงเครียด (explicating the tensions) ระหว่างการอภิปราย การ
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น าเสนอข้อมูลและรูปแบบของการอภิปรายไตร่ตรองท่ีช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติตนอย่างเป็น
ประชาธิปไตย  

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองท่ีเน้นการอภิปราย
ไตร่ตรองเป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีใช้กันอย่างกว้างขวางเพ่ือเสริมสร้างทกัษะพลเมืองและ
ความเป็นประชาธิปไตย และช่วยเพิ่มความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยโดยการปฏิบตัิ การ
อภิปรายไตร่ตรองเป็นกิจกรรมการเรียนรู้หนึ่งในโปรแกรมของหลักสูตรศิลปศาสตร์ในชัน้เรียน
ระดับวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาซึ่งสอดคล้องกับสภาพการเมืองท่ีเน้นการแลกเปล่ียนมุมมอง 
ทศันคติ และข้อมลูในการอภิปรายโต้วาทีท่ีใช้โวหารเพ่ือน าเสนอแนวคิดและแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่ง
กนัและกนั เพ่ือลดความตงึเครียดระหวา่งการอภิปรายไตร่ตรองจงึจะต้องเน้นให้นกัศกึษาผู้ เข้าร่วม
การอภิปรายท าความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการอภิปรายไตร่ตรองในอุดมคติหรือการ
อภิปรายตามหลักการอภิปรายไตร่ตรองกับการปฏิบตัิตามหลักประชาธิปไตยท่ีเกิดขึน้ในสังคม 
เพราะการอภิปรายไตร่ตรองจะท าให้นกัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสืบสอบข้อมลู (productive 
inquiry) ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตและประเด็นสาธารณะท่ีเกิดขึน้จริงซึ่งถือเป็นกระบวนการท่ีสร้าง
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแตกตา่งจากการใช้โวหารในบรรยากาศประชาธิปไตยปกติท่ีเน้นการโต้
อภิปรายเพ่ือเอาชนะ  

รูปแบบของการส่ือสารในกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองเป็นการผสมผสาน
ระหว่างการศกึษาเชิงการส่ือสารกบัการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง ซึ่งสงัคมอเมริกนัร่วม
สมยัตา่งเรียกร้องให้นกัการส่ือสารชว่ยพฒันาให้นกัเรียนนกัศกึษาเกิดทัง้การพฒันาสมรรถนะการ
ส่ือสารและทกัษะความเป็นพลเมืองไปพร้อม ๆ กนั ซึ่งการอภิปรายไตร่ตรองช่วยสร้างความเข้าใจ
ในประเด็นด้านสังคมและการเมืองโดยใช้กระบวนการในการส่ือสารและการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการอภิปรายเป็นหลัก การส่ือสารผ่านส านวนโวหารเพ่ือน าเสนอข้อมูลในระหว่างการ
อภิปรายไตร่ตรองจึงช่วยเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไปพร้อม ๆ กัน ดงันัน้ เพ่ือให้เข้าใจประเด็น
และเนือ้หาท่ีใช้อภิปรายมากขึน้ จงึจ าเป็นจะต้องพฒันาทกัษะในการส่ือสารของนกัเรียนนกัศกึษา
โดยมุ่งเน้นทักษะท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริงเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอย่างมีวิจารณญาณใน
ประเดน็ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนและเป็นข้อถกเถียงกนั  

ริช (Reich, 2007, 187-197) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง Deliberative Democracy in 
the Classroom: A Sociological View งานวิจยัคณุภาพฉบบันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสงัเคราะห์หลกั
ปรัชญาร่วมสมัยและทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรอง 
(deliberative democracy) ท่ีปรากฏในงานวิจยัทางการศกึษา ซึ่งเป็นการวิจยัเน้นการพัฒนาการ
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อภิปรายไตร่ตรองในห้องเรียนและเน้นการประยกุต์แนวคิดประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองมาใช้
เป็นเคร่ืองมือทางการศกึษาการสงัเคราะห์แนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองใช้กรอบแนวคิดทางสงัคม
วิทยาและจิตวิทยาสงัคม ซึง่ผู้วิจยัสงัเคราะห์จากงานวิจยัทางการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการอภิปราย
ไตร่ตรองใน 3 ประเภท คือ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการติดต่อส่ือสารท่ีไม่มี รูปแบบชัดเจน 
(communicative interaction involves contingency) งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการติดต่อส่ือสาร
ภายในกลุ่ม (communicative interaction is internally constraining) และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
การติดต่อส่ือสารภายนอก (communicative interaction is externally constrained) จากนัน้
ผู้วิจยัสงัเคราะห์ข้อสรุปแบบอปุนยั  

ผลการวิจัย พบว่า การติดต่อส่ือสารในการอภิปรายไตร่ตรองในชัน้เรียนช่วย
พฒันานกัเรียนให้เกิดคณุลกัษณะ ดงันี ้(1) การอภิปรายไตร่ตรองเน้นทกัษะทางสงัคมและทกัษะ
การมีปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกท่ีเข้าร่วมอภิปราย พลเมืองท่ีเข้าร่วมการอภิปรายไตร่ตรองจะต้อง
เรียนรู้บทบาทในการเป็นผู้ ฟังท่ีกระตือรือร้นโดยปราศจากการแทรกแซงของอารมณ์ อคติ และการ
ครอบง าของข้อมูล ในมุมมองทางจิตวิทยาสังคมต้องใช้การควบคุมจิตใจของตนเอง (affect 
control) แ ล ะมุ ม ม อ งท า งสั ง ค ม วิ ท ย า ต้ อ ง ใ ช้ ก า ร ส่ื อ ส า ร ท่ี เ รี ย ก ว่ า  “Backchannel 
Communication” กลา่วคือ การใช้ภาษาและอวจันภาษาท่ีแสดงออกว่าก าลงัให้ความสนใจฟังผู้ ท่ี
ก าลังพูดอย่างตัง้ใจ เช่น การแสดงออกถึงสีหน้า และแววตา เป็นต้น รวมถึงทักษะการส่ือสาร
โดยทั่วไป ความเข้าใจในภูมิหลังทางวัฒนธรรมของผู้พูด (2) งานวิจัยหลายเล่มอธิบายว่าการ
อภิปรายไตร่ตรองจะท าให้นกัเรียนเกิดคา่นินยมประชาธิปไตยท่ีปฏิบตัิได้จริง (democratic value-
orientation) รวมถึงการพฒันาความอดทนอดกลัน้ตอ่ความเห็นตา่ง การเคารพผู้ อ่ืน การช่ืนชมใน
ความแตกตา่งหลากหลาย และเกิดกระบวนการในการวิเคราะห์รายละเอียดของปัญหาท่ีต้องการ
อภิปราย ร่วมทัง้เกิดแรงจูงใจในการลงมือปฏิบัติตามกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง (3) การ
อภิปรายไตร่ตรองช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านสติปัญญาหลายอย่าง นักเรียนสามาถให้
เหตุผลตามท่ีตนเองสนใจและเตรียมพร้อมส าหรับการเตรียมข้อมูลโต้แย้ง การมีส่วนร่วมช่วย
พฒันาความสามารถในการสะท้อนผลข้อมลู ความสามารถในการลงข้อสรุป การอ้างอิงข้อมลูและ
การลงข้อสรุปเพ่ือสร้างฉันทนามติอย่างมีเหตผุล นอกจากนัน้การเข้าร่วมการอภิปรายไตร่ตรองยงั
สามารถช่วยพฒันาการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นท่ีใช้อภิปรายอย่างสมบูรณ์ และ 
(4) การมีสว่นร่วมในการอภิปรายไตร่ตรองยงัช่วยสร้างองค์ความรู้ให้กบันกัเรียนในมมุมองตอ่เร่ือง
ท่ีอธิบาย ช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงและข้อสรุปท่ีเกิดในระหว่างอภิปราย รู้จกัเรียนรู้กฎ
ข้อบงัคบั และรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง  
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เอวารี เคนดิน เชลดอน และ ทอมสัน (Avery et al., 2012, 4-5) ได้ศึกษาวิจัย 
การจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนมีการใช้กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองเป็นเคร่ืองมือในการ
จัดการเรียนการสอน รายงานการวิจัยของภาคีเครือข่าย Deliberating in a Democracy in the 
Americas (DDA) มีการท างานวิจัยกระบวนการและผลลัพธ์ ท่ีได้จากการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมนี ้โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะศกึษาศาสตร์และการพฒันา
มนุษย์ (College of Education and Human Development) ของ University of Minnesotaวิจัย
และพฒันากระบวนการนีต้ัง้แต่ปี ค.ศ. 2007 ถึง ค.ศ. 2012 และจดัท าเป็นรายงานการวิจยัทุกปี 
เก็บข้อมูลตัง้แต่เดือนตุลาคม ค.ศ. 2010 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 จากนักเรียนและครู 5 
ประเทศ ได้แก่ โคลมัเบีย เอกวัดอล์ แม็กซิโก เปรู และสหรัฐอเมริกา โดยเป้าหมายของการจดัการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการนีคื้อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและการจดัการของครูมธัยมศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอนและการอภิปรายในประเด็นสาธารณะท่ียังเป็นข้อถกเถียง (controversial 
public issues) โดยน าประเด็นเหล่านีม้าอภิปรายไตร่ตรองในชัน้เรียน  การเก็บข้อมูลมีทัง้หมด 4 
ส่วน ได้แก่ (1) การอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครู (2) การอภิปรายไตร่ตรองในชัน้เรียน (3) 
ปฏิสมัพนัธ์ของนกัเรียนเป็นข้อมลูแบบออนไลน์ และ (4) การแลกเปล่ียนความคิดเห็นของนกัเรียน
ผ่าน video conferences ในเว็บไซด์ การประเมินผลโครงการวิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามของนกัเรียนและครู การสมัภาษณ์ครู นกัเรียน และผู้บริหารสถานศกึษา การสงัเกต
ชัน้เรียน และการ focus groups ผลการวิจยัท่ีนา่สนใจ    

นอกจากนัน้ทีมผู้ วิจัยได้น าเสนอบทความท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยท่ีมี ช่ือว่า 
Deliberating Controversial Public Issues as Part of Civic Education เป็นการสรุปข้อค้นพบ
จากการวิจัยตลอดโครงการ ตีพิมพ์ในวารสารการสอนสังคมศึกษา (The Social Studies) ใน ปี 
ค.ศ. 2013 โดย เอวารี เลอวีน และ ซิมมอนซ์  (Avery et al., 2013, 105-114)  

- นกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการนีเ้ห็นด้วยกบักิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองในชัน้
เรียน ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบรายงานการเรียนรู้ของนักเรียน (self-reported learning) 
นักเรียนทัง้ 5 ประเทศ ซึ่งมีภูมิหลังต่างกันทัง้สภาพสังคม จริยธรรม ประเทศชาติ และภาษา 
นกัเรียนส่วนมากระบุตรงกนัว่ามีความเข้าใจในประเด็นท่ีร่วมกันอภิปราย การอภิปรายไตร่ตรอง
เพิ่มพูนความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและมีความมัน่ใจเม่ือพูดถึงประเด็กท่ี เป็นท่ีของ
ถกเถียง สิ่งส าคญัท่ีสุดคือนกัเรียนได้เรียนรู้ การเคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืนโดยเฉพาะเหตผุลท่ี
แตกตา่งจากตนเอง  



 115 
 

- ผลจากการทดลองโดยใช้การวิจยักึ่งทดลอง (qusi-experimental research) 
พบว่า นักเรียนมีความรู้ด้านพลเมือง (civic knowledge) เพิ่มขึน้ มีความสามารถในการระบุ
เหตผุลและก าหนดจดุยืนของตนเองเม่ือไม่เห็นด้วย มีการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นประชาธิปไตย
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ นอกจากนัน้นกัเรียนสามารถสร้างการสานเสวนาท่ีสะท้อนความคดิเห็น
ท่ีแตกต่างกับผู้ อ่ืนได้ การพัฒนาความเข้าใจในฐานะพลเมืองท่ีมีส่วนรวมในสังคมเ กิด
ประสบการณ์น าไปสู่การสร้างความคิดเห็นตามแนวคิดของตนเองได้ ในระหว่างประชุมกลุ่มย่อย 
(small group deliberation) นกัเรียนเกิดประสบการณ์ด้านบวกในการอภิปราย ได้พฒันาจุดยืน
ของตนเองโดยการพัฒนาความรู้ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มย่อย และยังเปิดโอกาสในการวิพากษ์
ประเด็นอย่างเต็มท่ี ส่วนการอภิปรายไตร่ตรองร่วมกันทัง้ชัน้เรียน (whole class discussion) ท า
ให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมในเชิงรุก 

- นกัเรียนท าแบบสอบถามหลงัจากการเข้าร่วมกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง
ทัง้หมด 2,833 คน รู้สึกสนุกสนานกับกระบวนการ (ร้อยละ 89) ได้เรียนรู้กระบวนการท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืน (ร้อยละ 89) ได้พัฒนาความเข้าในในประเด็นท่ีจะอภิปราย (ร้อยละ 90) นกัเรียนมี
ความมัน่ใจเม่ือพดูถึงประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียง (controversial issue) เป็นผลมาจากกระบวนการ
นี ้(ร้อยละ 81) และ นกัเรียนมีความสามารถในการแสดงจดุยืนและความคิดความเห็นของตนเอง
เพิ่มขึน้ (ร้อยละ 84) (Avery et al., 2012, 4)        

- ครูมัธยมศึกษา 134 คน เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในชัน้เรียน ระหว่างปี ค.ศ. 2011-2012  ครูมธัยมศกึษาร้อยละ 88 
มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลจากการเข้าร่วมในโครงการ DDA ครูมธัยมศึกษา
ทัง้หมด (ร้อยละ 100) ได้ใช้กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองอย่างน้อย 3 ครัง้ หรือมากกว่านัน้ใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน และครูมธัยมศกึษาระบุว่ามีนกัเรียนมากกว่า 9,443 คน ได้
เข้าร่วมในกระบวนการสานเสวนาหาทางออกในชัน้เรียน ตัง้แต่เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2011 จนถึง 
มิถนุายน ค.ศ. 2012 (Avery et al., 2012, 5)  

- ครูมัธยมศึกษามากกว่าร้อยละ 90 “เห็นด้วย” และ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” ว่า
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองชว่ยให้พฒันาความเข้าใจในประเดน็ตา่ง ๆ ของนกัเรียนอยา่งลุม่ลึก
ขึน้ (ร้อยละ 96) นกัเรียนได้ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (ร้อยละ 94) นกัเรียนตดัสินใจบน
พืน้ฐานของหลกัฐานและตรรกะ (ร้อยละ 93) เคารพความเห็นของผู้ อ่ืน (ร้อยละ 91) แสดงความ
คดิเห็นอยา่งหลากหลายในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัการสานเสวนาหาทางออก (ร้อยละ 94) นกัเรียน
เคารพความคดิเห็นของคนอ่ืน (ร้อยละ 91)  (Avery et al., 2012, 5)       
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จากผลการวิจัยทั ง้ ข้อมูล เชิ งคุณภาพ ผลจากการทดลอง และผลจาก
แบบสอบถาม คณะผู้วิจยัได้อธิปรายผลการศึกษาทัง้หมดสรุปได้ว่าการอภิปรายไตร่ตรองในชัน้
เรียนช่วยให้นกัเรียนกระบวนการและมีสว่นร่วมในฐานะพลเมืองผู้ ต่ืนรู้ (enlightened citizen) และ
ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอภิปรายอย่างเป็นประชาธิปไตย เข้าใจแนวคิดท่ีแตกต่างจาก
แนวคิดของตนเองซึ่งถือเป็นการฝึกกระบวนการ การเคารพในความคิดเห็นของผู้ อ่ืนตามวิถี
ประชาธิปไตย เป็นการมีสว่นร่วมอย่างมีในการอภิปรายประเด็นสาธารณะความหมายในมมุมองท่ี
หลากหลาย เกิดคณุลกัษณะประชาธิปไตยท่ีเข้มแข็งมากยิ่งขึน้   

ลาติเมอร์ และ แฮมซัน (Latimer & Hempson, 2012, 372-388) ได้ศึกษาวิจัย
เ ร่ื อ ง  Using Deliberation in the Classroom: A Teaching Pedagogy to Enhance Student 
Knowledge, Opinion Formation, and Civic Engagement มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพ่ื อ
เปรียบเทียบความรู้ ความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นตา่ง ๆ ในนโยบาย และระดบัการมีส่วนร่วมของ
วิทยาลัยต่อชุมชนท่ีเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การอภิปรายไตร่ตรองในชัน้เรียน โดยใช้
การเปรียบเทียบผลการส ารวจก่อนและหลงัจากนกัศึกษาท่ีมีอายุต ่ากว่า 25 ปี ในเมืองเบเวอร์ลี 
มลรัฐแมสซาชเูซต สหรัฐอเมริกา ท่ีเข้าร่วม  การอภิปรายไตร่ตรอง การทดลองใช้เนือ้หาในรายวิชา
รัฐศาสตร์และการเมืองอเมริกันโดยนักศึกษาแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 52 คน และกลุ่ม
ควบคมุ 50 คน โดยทัง้สองกลุม่ไมไ่ด้มีความสนใจด้านการเมืองมากนกัโดยใช้ครูผู้สอนคนเดียวกนั
ทัง้สองกลุ่ม ส าหรับกลุ่มทดลองครูผู้สอนจะท าหน้าท่ีเป็นผู้คอยควบคมุการอภิปรายไตร่ตรอง การ
เลือกหัวข้อในการอภิปรายไตร่ตรองใช้การส ารวจหัวข้อจากความสนใจของนักเรียน ได้หัวข้อ
เก่ียวข้องกบั Wal-Mart (ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ในอเมริกา) โดยร่วมกนัอภิปรายถึงสวสัดิการของ
พนกังาน ราคา ผลกระทบกบัธุรกิจรายอ่ืน การจา่ยภาษี และอิทธิพลของห้างสรรพสินค้ารายใหญ่
ต่อระบบเศรษฐกิจ  กระบวนการในการอภิปรายไตร่ตรองใช้การอภิปราย (discuss) เพ่ือถก
ประเด็นและการโต้วาที (debate) ก่อนจะมีการร่วมลงฉันทามติโดยการลงคะแนนเสียง ส่วนกลุ่ม
ควบคมุใช้การฟังบรรยายจากครูผู้สอนแทนการอภิปรายไตร่ตรอง หลงัจากจบการบรรยายก็ร่วม
กันลงฉันทามติโดยการลงคะแนนเสียงเช่นเดียวกัน นักศึกษาทัง้สองกลุ่มท าแบบส ารวจแบบ 5 
ระดบัของ Likert ทัง้ก่อนและหลงัเรียน การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ร้อยละ ความถ่ี และการทดสอบคา่ t  

ผลการวิจยัพบว่า ด้านความรู้นักเรียนทัง้สองกลุ่มมีความรู้เพิ่มมากขึน้แต่กลุ่ม
ทดลองมีความรู้เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั โดยกลุ่มทดลองยงัมีความรู้ถึงผลกระทบของห้างค้าปลีก 
Wal-Mart เพิ่มขึน้จากร้อยละ 13.5 เป็นร้อยละ 34.6 ก่อนและหลงัการทดลอง ส่วนกลุ่มควบคมุมี
ความรู้เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 32 นกัศกึษาทัง้สองกลุ่มยงัมีความเข้าใจกลยทุธ์ในการดงึดดู
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ลูกค้าของห้างสรรพสินค้า Wal-Mart โดยเฉพาะสโลแกนของห้างท่ีว่า “สินค้าถูกตลอดเวลา 
(Always Low Prices)” ท าให้ห้างสรรพสินค้านีมี้ได้รับความนิยมเพราะได้ผู้คนคิดว่าจะต้องได้ซือ้
ของถูกเม่ือมาใช้จ่ายในห้างสรรพสินค้าแห่งนี ้และจากสโลแกนนีเ้ป็นค าตอบท่ีดีท่ีท าให้เห็นว่า
ห้างสรรพสินค้าแห่งนีมี้การตลาดท่ีเข้มแข็งและมีอิทธิพลกบัผู้บริโภคชาวอเมริกนั นอกจากนัน้กลุ่ม
ทดลองยังมีความเข้าใจในประเด็นของสวัสดิการพนักงานท่ีส่วนใหญ่เป็นชนชัน้กลางและ
ผลกระทบของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ผู้ ค้ารายย่อยในชมุชนได้ดีกวา่กลุม่ควบคมุ  

ผลการเปรียบเทียบความมุ่งหวังของการมีส่วนร่วมของวิทยาลัยและชุมชน
หลงัจากการอภิปรายไตร่ตรอง พบวา่ หลงัจากการอภิปรายไตร่ตรองนกัศกึษากลุม่ทดลองมีความ
มุ่งหวังให้วิทยาลัยมีส่วนร่วมในชุมชนแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แบ่ง
ออกเป็นการมีส่วนร่วมในชุมชนภายในวิทยาลยั (campus community) ได้แก่ การมีส่วนร่วมใน
การประชมุในองค์กรของนกัศกึษา การมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนกัศกึษา การเข้า
มาเป็นผู้น าในองค์กรของนักศึกษา และ การมีส่วนร่วมในชุมชนภายนอกวิทยาลยั (community) 
ได้แก่ การมีส่วร่วมในการประชุมในองค์กรภาคพลเมืองหรือรัฐบาลท้องถ่ิน และ การเข้าร่วมเป็น
สว่นหนึง่ขององค์กรภาคพลเมืองหรือรัฐบาลท้องถ่ิน  

ผลจากการวิจยัสะท้อนให้เห็นว่าการอภิปรายไตร่ตรองช่วยเพิ่มความตระหนัก
ส่วนบุคคลในฐานะพลเมืองของชมุชน เพิ่มความรู้ด้านพลเมืองและระดบัการมีส่วนร่วมกบัชมุชน 
การจดัการเรียนรู้โดยการอภิปรายไตร่ตรองไม่เพียงแต่เหมาะส าหรับนกัศึกษาในวิทยาลยัเท่านัน้
แต่ยังเหมาะสมกับห้องเรียนในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยเฉพาะมัธยมศึกษาอีกด้วย การ
อภิปรายไตร่ตรองเป็นการฝึกปฏิบตัิการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างมีเหตผุล ช่วยเปล่ียนถ่ายความ
เข้าใจในมุมมองต่อประเด็นปัญหาท่ีมีความหลากหลายและเป็นประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยการใช้ทัง้ความคิดเห็น ความรู้ และเพิ่มเติมระดบัของการมีส่วน
ร่วมอีกด้วย 

ฮัลติน  (Hultin, 2017 , 26 -44) ได้ศึกษาวิจัย เร่ือง Children’s Democratic 
Experiences in a Collective Writing Process-Analysing Classroom Interaction in Terms of 
Deliberation งานวิจัยเชิงคุณภาพฉบบันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจเง่ือนไขการมีปฏิบัติสัมพันธ์
อย่างเป็นประชาธิปไตยในงานเขียนในห้องเรียนประถมศึกษา และ ตรวจสอบองค์ประกอบของ
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือสร้างการวิเคราะห์ปฏิบตัิสมัพนัธ์ในชัน้เรียนระหว่างครูกบันกัเรียน การ
ศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการสร้างความเข้าใจในการพัฒนางานเขียนตามแนวทางการเสริมสร้างการ
อ่านออกเขียนได้ท่ีเรียกว่า “New Literacy Studies” ของประเทศสวีเดน โดยใช้การศกึษาเชิงชาติ
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พันธุ์วรรณา (ethnographic approach) โดยการสังเกตชัน้เรียนและการสังเคราะห์และรวบรวม
งานเขียนของนกัเรียนประถมศกึษาตอนต้นและครู การสงัเกตใช้การสงัเกต 2 บทเรียน เป็นเวลา 3 
ชัว่โมง โดยมีการบนัทกึเทป และวิเคราะห์จากการถอดเทป  

ผลการวิจัยพบว่า ครูมีการเตรียมรูปแบบการสร้างปฏิสัมพันธ์และการจัดการ
เรียนรู้ใน การอภิปรายไตร่ตรองอย่างมีแบบแผนเพ่ือรวบรวมงานเขียนของนกัเรียนรายบคุคล โดย
นกัเรียนมีการตอบสนองท่ีแตกต่างกันในระหว่างการอภิปรายและการเจรจาต่อรองทัง้รูปแบบใน
การเขียนและเนือ้หาในการอภิปราย ผลการวิเคราะห์ยงัพบว่าคณุภาพของปฏิสมัพนัธ์ในระหว่าง
การการอภิปรายไตร่ตรองมีองค์ประกอบท่ีชดัเจนท่ีจะสามารถพฒันานกัเรียนได้ ประกอบไปด้วย 
(1) การมีความคดิความเห็นท่ีแตกตา่งกนัและมีการเจรจาอภิปรายความแตกตา่งของความคดิเห็น
ซึ่งจะต้องใช้เวลาและพืน้ท่ีส าหรับการตกผลึกและน าเสนอความคิดเห็น (2) ความอดทนอดกลัน้
และความเคารพในข้อเสนอของผู้ อ่ืนและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท่ีจะรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ อ่ืน 
(3) องค์ประกอบของการรวบรวมข้อมลูและการน าเสนอข้อมลูท่ีรอบด้าน ความพยายามท่ีจะสร้าง
ฉันทนามติหรือข้อตกลงชั่วคราว (temporary agreements) หรือ การสร้างมุมมองท่ีแตกต่างใน
เร่ืองท่ีอภิปราย และ (4) การตัง้ค าถามกับอ านาจหรือค่านิยมเดิมและการสร้างความท้าท้ายให้
เกิดขึน้ในระหว่างการอภิปราย องค์ประกอบทัง้หมดเกิดขึน้ในระหว่างท่ีผู้วิจยัเก็บข้อมลูโดยเฉพาะ
ในกระบวนการของการสงัเกตการสะท้อนผลงานเขียนของครูกับนกัเรียนในกระบวนการนีผู้้ วิจัย
น าเสนอข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นบทสนทนาและอธิบายสรุปเป็นข้อสรุปเชิงอปุนยัในทกุองค์ประกอบ  

สรุปได้ว่างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการอภิปรายไตร่ตรองในประเทศไทยเป็นการ
อภิปรายไตร่ตรองท่ีเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในชมุชนของพลเมืองในชมุชน ได้แก่ ครู 
ผู้ปกครอง และสมาชิกส่วนอ่ืน ๆ ในสงัคม ถือเป็นการอภิปรายไตร่ตรองตามความหมายในทาง
รัฐศาสตร์ สว่นงานวิจยัในตา่งประเทศได้น าเสนอทัง้ หลกัการ องค์ความรู้ ทกัษะกระบวนการ และ
คณุลกัษณะส าคญัท่ีนกัเรียนจะได้รับจากการเข้าร่วมการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรองในห้องเรียน โดยจดุเน้นส าคญัของการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง
คือการพฒันาทักษะด้านพลเมืองให้กับนกัเรียน เป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมกับน าเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาในสังคมให้นักเรียนเกิดความตระหนักว่าตนเองเป็นสมาชิกคนส าคญัในสังคม 
นอกจากนัน้ยงัช่วยให้นกัเรียนได้ฝึกฝนทกัษะด้านการส่ือสาร ได้รับข้อมูลในประเด็นปัญหาอย่าง
รอบด้าน และเกิดการคดิอยา่งมีวิจารญาณอีกด้วย  
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ในการวิจัย เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ความ
มุ่งหมายของ การวิจยัเพ่ือศกึษาองค์ของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั พฒันาหลกัสตูรท่ีเ น้นสงัคม
เป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทัง้หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรท่ี
ผู้ วิจยัพัฒนาขึน้ ผู้ วิจยัเลือกใช้ การวิจยัและพฒันา (research and development) ในการศึกษา
วิจยั โดยมีการเก็บข้อมลูทัง้ข้อมูล เชิงปริมาณและข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยมีกระบวนการวิจยัแบ่ง
ออกเป็น 4 ระยะ ดงัตอ่ไปนี ้

ระยะท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัเพ่ือใช้เป็นข้อมลู
พืน้ฐานในการพัฒนาหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือสร้าง
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นการใช้วิธีผสานวิธีโดยใช้
การออกแบบการพัฒนาทฤษฎี (theory-development design) โดยการเก็บข้อมูลวิจัยทัง้ข้อมูล
เชิงคณุภาพและข้อมูลเชิงปริมาณในการศกึษาข้อมลูพืน้ในการพฒันาหลกัสตูร คือ องค์ประกอบ
ของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั ประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิทลั องค์ประกอบด้าน
กระบวนการดิจิทัล และ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะดิจิทัล โดยการศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและการสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาพฒันาแบบสอบถาม
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทยไปศกึษาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้จริงกับครู
มธัยมศกึษา  

ระยะท่ี 2 การออกแบบและยกร่างหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายเป็นการออกแบบหลักสูตรและจัดองค์ประกอบของหลักสูตร และสร้างแบบทดสอบ
สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั  

ระยะท่ี 3 การทดลองน าร่องหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เป็นการน าหลกัสตูรฉบบัร่างและแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัไปทดลองน าร่อง
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กบักลุ่มท่ีใกล้เคียงกบักลุ่มเป้าหมายนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้
ในการน าหลกัสตูรไปใช้ 

ระยะท่ี 4 การใช้และศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง
ร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นการน าหลักสูตรให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจคุณภาพของหลักสูตรและ
แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัและทดลองน าหลักสูตรท่ีได้พฒันาแล้วไปทดลองใช้กับ
กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัเพ่ือศกึษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร  

 

ระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัเพ่ือใช้ในการพฒันาหลกัสตูรท่ี
เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายเพ่ือสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั  

ผู้ วิจัยใช้การวิจัยแบบผสานวิ ธี โดยใช้การออกแบบการพัฒนาทฤษฎี  ( theory-
development design) (Edmonds and Kennedy, 2013, อ้างถึงใน ภทัราวดี, 2560, 29)โดยเก็บ
ข้อมลู การวิจยัทัง้ข้อมลูเชิงคณุภาพและข้อมลูเชิงปริมาณในการศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะ
พลเมืองยคุดิจิทลั ประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิทลั องค์ประกอบด้านกระบวนการ
ดจิิทลั และ องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะดิจิทลัโดยการศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
และการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือน าข้อมลูท่ีได้มาพฒันาแบบสอบถามสมรรถนะพลเมือง
ยุคดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยไปศึกษาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้จริงกับครูมัธยมศึกษา 
การวิจยัแบบผสานวิธีโดยใช้การออกแบบการพฒันาทฤษฎีมีรายละเอียดดงันี ้
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ภาพประกอบ 7 การวิจยัผสานวิธีโดยใช้การออกแบบการพฒันาทฤษฎี             

ที่มา:  ภัทราวดี  มากมี.  (2560).  การออกแบบการวิจัยส าหรับการวิจัยแบบผสานวิธี (Research  
 Design for Mixed Method Research).  วารสารสมาคมนกัวิจยั.  21(2), 29.  

รายละเอียดของการด าเนินการวิจยัในระยะนีมี้กระบวนการดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การศึกษาเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาข้อมูลองค์ประกอบของสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจิทัลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและการวิเคราะห์
เอกสาร  

ผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัลจ านวน 5 คน แบ่ง
ออกเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านทฤษฎีและแนวคิดพลเมืองยุคดิจิทลั และ ผู้ เช่ียวชาญด้านกระบวนการ
ดจิิทลั  (ดรูายละเอียดในภาคผนวก ก.)  โดยผู้วิจยัใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกดงันี ้

(1) ผู้ เช่ียวชาญด้านทฤษฎีและแนวคดิพลเมืองยคุดจิิทลั ได้แก่  
- อาจารย์หรือนักวิชาการด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง

และมานุษยวิทยาท่ีมีบทความวิชาการ งานวิจัย หรือต าราเก่ียวกับพลเมืองยุคดิจิทัล พลเมือง
ศึกษา การพัฒนาพลเมือง คุณลักษณะของพลเมืองโลก คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
กระบวนการในศตวรรษท่ี 21 และ/หรือคณุลกัษณะของนกัเรียน นกัศกึษาในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 
2 คน  

- อาจารย์หรือนกัวิชาการด้านเทคโนโลยีการศกึษา เทคโนโลยีการส่ือสาร 
นวตักรรมหรือวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีท่ีมีบทความวิชาการ หรืองานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้องกับพลเมืองยคุดิจิทลั สมรรถนะของนกัเรียนหรือเยาวชนในศตวรรษท่ี 21 การรู้เท่าทนั
ส่ือ และ/หรือการใช้เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 1 คน  
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- อาจารย์ผู้สอนในหลกัสตูรการสอนสงัคมศกึษาหรือสงัคมศกึษาในคณะ            
ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในระดบับณัฑิตและมหาบณัฑิตท่ีมีบทความวิชาการหรืองานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกบัพลเมืองศกึษาและสงัคมศกึษา เพราะถือวา่หลกัสตูรรายวิชาในกลุม่สาระสงัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม เหล่านีล้้วนแล้วแตเ่ป็นรายวิชาท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการพฒันาพลเมือง
โดยตรง จ านวน 1 คน 

(2) ผู้ เช่ียวชาญด้านกระบวนการดิจิทัล ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านกระบวนการ
และการปฏิบตัิเป็นตวัแทนผู้ประกอบการหรือหวัหน้าพนกังานในองค์กรธุรกิจท่ีมีสินค้าหรือบริการ
ท่ีเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่งมีคณุวฒุิจบการศกึษาในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทลั 
เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสมรรถนะพลเมืองดิจิทลัส าหรับเยาวชนท่ีภาคธุรกิจหรือองค์กรธุรกิจ
ต้องการในฐานะผู้ จ้างงาน ซึ่งนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจ าเป็นจะต้องเข้าท างานใน
ภาคธุรกิจและ ภาคบริการเหลา่นีต้อ่ไปในอนาคต จ านวน 1 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มี
ลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด โดยมีแนวค าถามหลักเก่ียวกับลักษณะองค์ประกอบของ
สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั โดยผู้วิจยัศกึษาจากเอกสาร งานวิจยั และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างข้อค าถาม จากนัน้น าข้อสรุปท่ีได้มาสงัเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางข้อค าถาม
ของแบบสมัภาษณ์ ดงันี ้ 

(1) ศึกษาแนวทางการสร้างข้อค าถามในการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกบัสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

(2) น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาใช้สร้างข้อค าถามแบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างเก่ียวกบัสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั  

(3) น าข้อค าถามท่ีสร้างขึน้เสนอตอ่คณะกรรมการท่ีตรวจสอบความเหมาะสม
ของเนือ้หาของข้อค าถาม ภาษาท่ีใช้ และน าไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาพลเมืองยคุดิจิทลัจ านวน 
5 คน ทัง้ผู้ เช่ียวชาญด้านทฤษฎีและแนวคิดพลเมืองยคุดิจิทลั และ ผู้ เช่ียวชาญด้านกระบวนการ
ดจิิทลั แนะน าตวัและวตัถปุระสงค์ในการวิจยั จากนัน้นดัสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญ 

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) จากการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิเคราะห์เอกสาร ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เก่ียวกับ
สมรรถนะพลเมืองยคุดิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย โดยสร้างข้อสรุปอปุนยั 
(induction)  
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1.2 การศึกษาเชิงปริมาณ คือ การศกึษาความเหมาะสมของสมรรถนะพลเมืองยคุ
ดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายท่ีสามารถวดัและประเมินได้  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ครูมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 10,724 คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ครูมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 1 และเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 57 คน โดยสุม่ตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ส ารวจจ านวนโรงเรียนและจ านวนครูระดบัมัธยมศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐานในเขตพืน้ ท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร  เขต 1 และ 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ข้อมูล ดังนี ้(ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน.  2559: 
ออนไลน์)เขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครเขต 1 มีโรงเรียน 67 โรงเรียน และมีครูมัธยมศึกษา จ านวน 
5,057 คน และเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครเขต 2 มีโรงเรียน 52 โรงเรียน และมีครูมัธยมศึกษา 
จ านวน 5,667 คน  

(2) หาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปในการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ เคซี และ มอร์แกน (Krejcie; & Morgan. 1970 อ้างถึงใน วรรณี แกมเกตุ.  2551: 
287) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ความคลาดเคล่ือน ±5% ได้กลุม่ตวัอยา่ง ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 7 จ านวนกลุม่ตวัอยา่งครูมธัยมศกึษาตอนปลายสงักดัส านกังานคณะกรรมการการ
มธัยมศกึษา (สพม.) เขตกรุงเทพมหานคร 

 
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

จ านวนครู (คน) 
ประชากร (N) กลุม่ตวัอย่าง (n) 

กรุงเทพมหานคร เขต 1 5,057 375 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 5,667 375 

รวม 10,724 750 

(3) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ด้วยการจับ
ฉลากเลือกโรงเรียนมธัยมศกึษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 
เขต 2 ทัง้หมด 16 โรงเรียน รวมทัง้หมด 750 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมือง
ยคุดจิิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย มีขัน้ตอนในการสร้างตอ่ไปนี ้ 

(1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ทรงคณุวุฒิเอาน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จากนัน้สรุปเป็นข้อสรุปเชิงอุปนัยแล้ว
ได้มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย พร้อมทัง้ค าอธิบายขององค์ประกอบ โดยผู้วิจยัศกึษาแนวคิดของ
ริบเบิล (Ribble)  เป็นหลกัร่วมกบัแนวคิดของ ฮ็อบส์(Hobbs) เออซ์แทด (Erstad) โอเลอร์ (Ohler) 
วินน์ (Winn) และ องค์กรนานาชาติเพ่ือการศึกษาด้านเทคโนโลยี (The International Society for 
Techonology in Education: ISTE) โดยยงัคงยึดตามองค์ประกอบหลกัและขัน้ตอนท่ีส าคญัแต่มี
การประยกุต์และปรับเพ่ือให้มีความเหมาะสมกบับริบทของงานวิจยัครัง้นี ้ซึง่ท าให้ได้องค์ประกอบ
ของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิทัล (digital 
knowledge) องค์ประกอบด้วยกระบวนการดิจิทัล (digital process) และ องค์ประกอบด้าน
คณุลกัษณะดจิิทลั (digital characteristic)  

(2) น าข้อค าถามในแบบสอบถามองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุค
ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสร้างขึน้เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ข้อค าถาม และภาษาท่ีใช้ จากนัน้น ามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  

(3) น าข้อค าถามในแบบสอบถามองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุค
ดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปตวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หา (conten validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านหลกัสูตรและการสอน การสอนสังคมศึกษา 
และจิตวิทยาการศึกษา  ท่ีมีต าแหน่งวิชาการหรือมีประสบการณ์ในในการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี 
จ านวน 5 คน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.)  จากมหาวิทยาลัยตรวจสอบ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบกว่า ข้อค าถามของแบบสอบถามองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีค่าดัชนีความสอดคล้องหรือ IOC (Index of Item-Objective 
Congruence) ระหว่าง 0.80-1.00 (ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ข.) ซึ่งถือว่าเป็นข้อค าถามท่ีมี
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาสามารถน าไปใช้ได้ จากนัน้ได้น ามาปรับปรุงแก้ไขการใช้ภาษาตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  

(4) น าข้อค าถามของแบบสอบถามองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุค
ดิจิทลัของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา
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ปริญญานิพนธ์อีกครัง้ ซึ่งแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scales) 4 ล าดบั ได้แก่ เหมาะสมมากท่ีสุด เหมาะสมมาก เหมาะสมพอใช้ 
และ ไมมี่ความเหมาะสม  

(5) น าแบบแบบสอบถามองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ ( try out) กับครูมัธยมศึกษาท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างแต่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 50 คน จากโรงเรียนศรีอยุธยา 
จากนัน้วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficience) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เทา่กบั 0.77  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจก
แบบสอบถามให้ครูมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา กรุงเทพมหานคร เขต  1 และ 
เขต 2 ทัง้หมด 16 โรงเรียน รวมทัง้หมด 750 คน และมีการติดตามสอบถามจากครูผู้ประสานงาน
ในแตล่ะโรงเรียนจนได้ข้อมลูครบถ้วน รายละเอียดตามตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 8 จ านวนโรงเรียนและครูมธัยมศกึษาท่ีท าแบบสอบถามประเมินสมรรถนะพลเมืองยคุ
ดจิิทลัของไทย 

ท่ี สงักดั โรงเรียน จ านวนครูมธัยมศกึษาท่ีตอบ
แบบสอบถามฯ (คน) 

1 ส านักงานเขตพืน้ท่ี
ก า รมั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ก รุง เทพมหานคร     
เขต 1  

โรงเรียนราชวินิต มธัยม 85 
2 โรงเรียนวดัอินทาราม 76 
3 โรงเรียนมธัยมวดัมกฏุกษัตริย์  50 
4 โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม 50 
5 โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 50 
6 โรงเรียนโยธินบรูณะ  28 
7 โรงเรียนสนัติราษฎร์วิทยาลยั 20 
8 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั 16 
9 ส านักงานเขตพืน้ท่ี

ก า รมั ธ ย ม ศึ ก ษ า
ก รุง เทพมหานคร     
เขต 2 

โรงเรียนสรุศกัด์ิมนตรี 120 
10 โรงเรียนหอวงั 110 
11 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 50 
12 โรงเรียนบดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 24 
13 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 22 
14 โรงเรียนกนุนทีรุทธารามวิทยาคม 20 
15 โรงเรียนสายน า้ผึง้  20 
16 โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ       

รัชดา 
19 

รวม 750 

การวิเคราะห์ข้อมลู  
(1) สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ คือ การตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) โดยการประเมินคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index Objective 
Congruency: IOC) 

(2) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์เบือ้งต้นมาวิเคราะห์โดย
ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑ์แปล
ความหมายคา่เฉล่ีย  
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- คา่เฉล่ีย คะแนนระหว่าง 3.50 – 4.00 หมายความว่า มีความเหมาะสม
ในระดบัมากท่ีสดุ 

- คา่เฉล่ีย คะแนนระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายความว่า มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก  

- คา่เฉล่ีย คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า มีความเหมาะสม
ในระดบัพอใช้ 

- คา่เฉล่ีย คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า มีความเหมาะสม
ในระดบัไมเ่หมาะสม 

หลังจากการด าเนินการวิจัยในระยะท่ี 1 ท าให้ผู้ วิจัยได้ข้อมูลเชิงประจักษ์
เก่ียวกับสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทัง้แสดงถึง
รายละเอียดและค าอธิบายในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานท่ีส าคัญในการ
พฒันาหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
พลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายตอ่ไป 

ระย ะ ท่ี  2  ก า รอ อก แบบ แล ะยก ร่ า งห ลั ก สู ต ร ท่ี เน้ น สั ง ค ม เป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ร่ วม กั บ                           
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย  

ผู้ วิจัยออกแบบหลักสูตรและจัดองค์ประกอบของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง
ร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายฉบับร่างโดยก าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตร หลักการของหลักสูตร 
เป้าหมายของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียนและครูในกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรอง ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชาเรียน หน่วยการเรียนรู้ และการวัดประเมินผล 
ตลอดจนจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร และก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง รวมทัง้สร้างแบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั จากนัน้น า
แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจคณุภาพของหลกัสตูรฉบบัร่าง  
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กลุ่มผู้ ให้ข้อมลู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลเพ่ือตรวจแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัล เป็น

ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ เช่ียวชาญดงัตอ่ไปนี ้
(1) อาจารย์ด้านหลักสูตรและการสอน การสอนสังคมศึกษา การศึกษาเพ่ือ

พฒันาความเป็นพลเมืองท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการหรือมีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี จ านวน 4 
คน  

(2) อาจารย์หรือนักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการส่ือสาร 
นวัตกรรมในสาขาท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีท่ีมีบทความวิชาการมีต าแหน่งทางวิชาการหรือมี
ประสบการณ์ในการสอนมากกวา่ 5 ปี จ านวน 1 คน 

เคร่ืองมือในการวิจยั  ผู้วิจยัออกแบบเคร่ืองมือในการวิจยั ดงันี ้
1. หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรอ งเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายฉบบัร่าง 1 ฉบบั 
2 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดจิิทลั ทัง้หมด 6 ฉบบั ประกอบไปด้วย  

2.1 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลก่อนเรียน 1 
ฉบบั  

2.2 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลหลังเรียน 1 
ฉบบั 

2.3 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัลก่อน
เรียน 1 ฉบบั  

2.4 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านกระบวนการดจิิทลัหลงัเรียน 
1 ฉบบั 

2.5 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านคณุลกัษณะดิจิทลัก่อนเรียน 
1 ฉบบั  

2.6 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดจิิทลัด้านคณุลกัษณะดจิิทลัหลงัเรียน 
1 ฉบบั 
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การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั  
1. หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายฉบบัร่าง 1 ฉบบั มี
กระบวนการ ดงันี ้

1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เป็นการศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น
เพ่ือค้นหาหลักการท่ีใช้ในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายฉบบัร่าง 
ในหวัข้อตอ่ไปนี ้

(1) การพฒันาหลกัสตูร 
(2) หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง 
(3) การอภิปรายไตร่ตรอง  
(4) ผลของการศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล

ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย ทัง้สมรรถนะพลเมืองดิจิทลัด้านความรู้ดิจิทัล สมรรถนะ
พลเมืองยคุดจิิทลั ด้านกระบวนการดจิิทลั และสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านคณุลกัษณะดิจิทลั 
ซึง่เป็นข้อค้นพบจากการวิจยัในระยะท่ี 1 ทัง้ข้อมลูเชิงคณุภาพ และข้อมลูเชิงปริมาณ 

1.2 การออกแบบและจดัองค์ประกอบของหลกัสตูร 
(1) ก าหนดวิสยัทศัน์ของหลกัสตูร ผู้วิจยัได้ก าหนดวิสยัทศัน์ของหลกัสตูร

ท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั
ส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยวิเคราะห์จากการพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั   

(2) ก าหนดหลกัการของหลกัสตูร ผู้วิจยัก าหนดหลกัการของหลกัสตูรโดย
วิเคราะห์จากหลกัการพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัร่วมกบัวิสยัทศัน์ของหลกัสตูร  

(3) ก าหนดเป้าหมายของหลกัสตูร ผู้วิจยัวิเคราะห์หลกัการของหลกัสตูร
ร่วมกบัองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัเพ่ือก าหนดเป้าหมายของหลกัสตูรเพ่ือให้เกิด
กับนักเรียนเม่ือจบการพัฒนาหลักสูตรท่ีพัฒนาขึน้ โดยจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกบัเป้าหมายของหลกัสตูรรวมด้วย  

(4) ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนกัเรียนและครูในการจดัการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสตูร ผู้วิจยัวิเคราะห์บทบาทของนกัเรียนและครูใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองโดยปรับปรุงกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองจากภาคี
เค รือข่ายการอภิปรายไตร่ตรองแห่งสห รัฐอเม ริกา (Deliberating in a Democracy in the 
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Americans. 2012) ร่วมทัง้ส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตรตรอง เพ่ือให้กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในห้องเรียน
สมบรูณ์ 

(5) ก าหนดค าอธิบายรายวิชา ผู้ วิจัยขอข้อมูลเบือ้งต้นจากโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการมธัยมศกึษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1 คือโรงเรียนวดัอินทาราม  
เพ่ือจดัท าค าอธิบายรายวิชาเพ่ือน าเสนอเนือ้หาสาระของรายวิชาเพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกับสภาพ
การจัดการเรียนรู้จริงในปัจจุบัน ค าอธิบายรายวิชาประกอบไปด้วยเนือ้หาสาระของรายวิชา 
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองท่ีจะพัฒนา และการสรุปองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุค
ดจิิทลั  

(6) ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ ผู้วิจยัก าหนดหน่วยการเรียนรู้ในการจดัการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องของสาระส าคญั สาระการ
เรียนรู้ กบัสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัท่ีเก่ียวข้อง  

(7) ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียน ผู้ วิจัยก าหนดโครงสร้างเวลา โดย
วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้เพ่ือจดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมกับการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรท่ีพฒันา
เป็นหลกัสตูรรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีก าหนดเรียนในเวลาเรียนให้เหมาะสมกบัเนือ้หาวิชา  

(8) ก าหนดการวดัและประเมินผล ผู้ วิจยัก าหนดการวดัและประเมินผล
ให้ครอบคลมุองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั ทัง้ด้านความรู้ดจิลั กระบวนการดิจิทลั 
และคุณลักษณะดิจิทัลการทดสอบแบ่งออกเป็น การทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั จ านวน 3 ฉบบั การทดสอบระหว่างเรียน โดยใช้แบบสะท้อนผลการ
อภิปรายไตร่ตรองเป็นแบบทดสอบหลงัจากการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองใน
แต่ละบทเรียนเสร็จสิน้ซึ่งมีการประเมินทัง้เนือ้หาในการอภิปรายไตร่ตรองสอดแทรกสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจิทัลร่วมด้วย และการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุค
ดจิิทลัหลงัเรียน จ านวน 3 ฉบบั  

1.3 การออกแบบเนือ้หาประกอบการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรองในหลกัสตูร  

(1) ผู้ วิจัยศึกษาหลักการจัดเนื อ้หาในการอภิปรายไตร่ตรอง และ 
หลกัการในการจดั การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพลเมืองดิจิทลั เพ่ือสังเคราะห์เนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง เพ่ือให้ได้เกณฑ์ในการคดัเลือกเนือ้หาท่ีเหมาะสมส าหรับ
การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสตูร ดงัภาพตอ่ไปนี ้  
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ภาพประกอบ 8 การออกแบบเนือ้หาประกอบการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง
ในหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัหลกัการจดัเนือ้หาของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง 

(2) ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศูนย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรอง
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยพิจาณา
คดัเลือกเนือ้หาตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้ 

- เกณฑ์ท่ี 1 เป็นเนือ้หาท่ีเหมาะสมกับวัยและน่าสนใจส าหรับ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

หลกัการจดัเนือ้หาในหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง 

- การพฒันาหลกัสตูรตามแนวคิดหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางควรเน้นเนือ้หา

ตามพฒันาการของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าประเด็นส าคัญ

นอกห้องเรียนที่เกิดขึน้จริงในสังคม ทัง้นักเรียนและครูจะได้เรียนรู้ประเด็นเหล่านัน้

ร่วมกัน (Eills. 2004: 71-72) 

หลกัการจดัเนือ้หาในการอภิปรายไตร่ตรอง 

- เนือ้หาที่น ามาอภิปรายไตร่ตรองจะต้องเป็นประเด็นที่สามารถน ามา

อภิปราย เป็นสถานการณ์ปัจจบุนัท่ีเป็นประเด็นสาธารณะทีเ่ป็นท่ี

ถกเถียงกนั (controversial issues) ซึง่ไมม่ีค าตอบที่ถกูต้องเสมอไป และ

ต้องมีข้อมลูสนบัสนนุ ประเด็นปัญหาทีอ่ยูใ่นความสนใจของนกัเรียน 

(Avery; Levy & Simmons. 2013: 111) 

เนือ้หา

ประกอบ          

การจดัการ

เรียนรู้ด้วย

กระบวน 

การ

อภิปราย

ไตร่ตรอง หลกัการในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาพลเมืองดิจิทลั 

- การจดักิจกรรมเพื่อพฒันาพลเมืองยคุดิจิทลัสามารถจดัเป็นบทเรียน

เฉพาะแยกจากรายวชิาอื่นได้ โดยให้ยดึหลกัส าคญัในการออกแบบ

บทเรียนทีเ่น้นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กบันกัเรียนในการใช้สือ่

ออนไลน์และสือ่ดิทลัอยา่งปลอดภยั โดยสามารถจดัการเรียนรู้โดยตรงใน

ห้องเรียนได้ (offline lesson) โดยไมจ่ าเป็นต้องสร้างบทเรียนเป็น

โปรแกรมออนไลน์  (Mattson. 2017: 8-9) 
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- เกณฑ์ท่ี 2 เป็นประเด็นท่ีเกิดขึน้จริงในสังคมเก่ียวข้องกับสถาน
กาณ์ด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีมีการแบง่ปันกนัในส่ือสงัคมออนไลน์และสามารถน ามา
อภิปรายได้  

- เกณฑ์ท่ี 3 เป็นประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียง (controversial issues) ซึ่ง
ไมมี่ค าตอบท่ีถกูต้องเสมอไป  

- เกณฑ์ท่ี 4 เป็นประเดน็ท่ีมีข้อมลูออนไลน์สนบัสนนุ  
- เกณฑ์ท่ี 5 เป็นประเดน็ท่ีช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั

ทัง้ความรู้ กระบวนการ และคณุลกัษณะ  
(3) ผู้ วิจัยออกแบบเนือ้หาประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

อภิปรายไตร่ตรองในหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ทัง้ 5 ข้อ ได้แก่ การเปิดการพนันเสรีออนไลน์ กีฬาเกมออนไลน์ (E-Sport) การเปิดเสรีกัญชา 
การเปิดเสรีการคมนาคม เสรีภาพในการสมรสของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) การ
ระรานทางไซเบอร์ ภาษีสินค้าออนไลน์การผูกขาดของร้านสะดวกซือ้ และ ระบบหมุมเวียน
พลาสตกิ   

(4) การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในรหลักสูตรท่ี
เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั
ส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จดัตามแนวทางการอภิปรายไตร่ตรองของภาคีเครือข่าย
การอภิปรายไตร่ตรองแห่งสหรัฐอเมริกา (Deliberating in a Democracy in the Americas, 
2012, online) มีกระบวนการทัง้หมด 8 ขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ท่ี 1 การน าเข้าสู่การอภิปราย (introduction) ทบทวนกระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรอง ครูอธิบายให้เห็นวา่การอภิปรายไตร่ตรองเป็นส่วนหนึ่งของทกัษะประชาธิปไตย
โดยสนทนาถึงประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาและสถานการณ์ในสงัคม ครูค าถามเปิดประเดน็ในการ
อภิปรายไตร่ตรอง (deliberation question) เป็นค าถามหลกัในการอภิปราย แล้วแบง่กลุ่มนกัเรียน
ออกเป็น 4 กลุม่ยอ่ย และ 2 กลุม่ใหญ่ (เห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย) นกัเรียนเข้ากลุม่ยอ่ย  

ขัน้ท่ี  2 การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด (careful reading) นักเรียน
ศึกษาบทความหรือใบความรู้จากอินเตอร์เน็ตท่ีเป็นเนือ้หาหรือสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้ซึ่งเป็น
ประเด็นด้านพลเมืองท่ีน่าสนใจ (civic isssue) อย่างละเอียด วิเคราะห์และเขียนสรุปข้อเท็จจริง
หรือข้อคดิเห็นของผู้ เขียนท่ีนา่สนใจและจดบนัทึก 



 133 
 

ขัน้ท่ี 3 การกระจ่างข้อเท็จจริง (clarification) ตรวจสอบความเข้าใจ
ทบทวนความถกูต้องของข้อมลูและท าความกระจา่งของข้อมลูด้วยการตัง้ค าถาม เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมโนทศัน์ (concept) หรือข้อมลูท่ีไมเ่ข้าใจให้กระจา่งเพื่อให้ตอบค าถามหลกัในการอภิปราย 

ขัน้ ท่ี  4 การน าเสนอจุดยืน (presentation of positions) นักเรียน
กลุ่ม 4 กลุ่มย่อย และ 2 กลุ่มใหญ่ (กลุ่ม A และ กลุ่ม B) โดยแตล่ะกลุ่มก าหนดจุดยืน (position) 
ของกลุม่ตนเอง กลุม่ A ระดมสมองเพ่ือคิดค้นข้อเสนอเพ่ือสนบัสนนุ ค าถามการอภิปรายไตร่ตรอง 
และกลุ่ม B ระดมสมองเพ่ือคิดค้นข้อเสนอเพ่ือคดัค้านค าถามการอภิปรายไตร่ตรอง แต่ละกลุ่ม
น าเสนอข้อเสนอของกลุม่ 

ขัน้ท่ี 5 การทบทวนจุดยืน (reversal of positions) ทัง้สองกลุ่มสลับ
บทบาทซึ่งกันและกันเพ่ือวิเคราะห์และทบทวนจุดยืน นักเรียนกลุ่ม B ระดมสมองเพ่ือคิดค้น
ข้อเสนอเพ่ือสนบัสนุน ส่วนนกัเรียนกลุ่ม A ระดมสมองเพ่ือคิดค้นข้อเสนอเพ่ือคดัค้าน แตล่ะกลุ่ม
น าเสนอข้อเสนอของกลุม่ เน้นการร่วมกนัเรียนรู้โดยเน้นการรวมพลงัและกระบวนการท างานท่ีดี 

ขัน้ท่ี 6 การอภิปรายอย่างเสรี (free discussion) นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
วางบทบาทของกลุ่มตวัเอง อภิปรายไตร่ตรองภายในกลุ่มย่อย โดยแต่ละคนอภิปรายในกลุ่มย่อย
โดยน าหลกัฐาน ตรรกะหรือข้อมลูมาสนบัสนนุเหตผุลของตนเอง  

ขั ้น ท่ี  7 ก า ร ส ร้ า ง ฉั น ท า ม ติ  (whole class debrief, bulind 
consesous) ครูน าการอภิปรายด้วยด้วยการสรุปและเช่ือมโยงข้อมูลประเด็นทัง้หมด จากนัน้
ร่วมกนัอภิปรายทัง้ชัน้เรียนแล้วลงข้อสรุปท่ีเรียกวา่ ฉันทามติ (consesous) ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีทกุฝ่าย
เห็นพ้องต้องกนัในประเดน็ท่ีร่วมกนัอภิปราย  

ขัน้ท่ี 8 การสะท้อนผลของนกัเรียน (student reflection) นกัเรียนท า
แบบสะท้อนผลการอภิปรายไตร่ตรอง  

(5) การจัดท าเอกสารหลักสูตร ผู้ วิจัยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือใช้ในการจดัการเรียนรู้ องค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย สาระส าคญั ค าถามหลกัในการอภิปรายไตร่ตรอง กิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรอง ส่ือ
และแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนท่ี
พฒันาขึน้  

(6) การตรวจสอบคณุภาพและเอกสารหลกัสูตร ผู้ วิจยัน าหลกัสูตรฉบบั
ร่างไปให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข  
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2 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลั ทัง้หมด 6 ฉบบั มีกระบวนการในการ
สร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้

2.1 การศกึษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และผลการศกึษาองค์ประกอบของ
สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้สมรรถนะด้านความรู้ดิจิทลั 
สมรรถนะด้านกระบวนการดจิิทลั และ สมรรถนะด้านคณุลกัษณะดจิิทลั  

2.2 การสร้างแบบวดัสมรรถนะผลเมืองยุคดิจิทลั โดยแบ่งแบบวดัออกเป็น 6 
ฉบบั ดงันี ้ 

(1) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านความรู้ดิจิทลัก่อนเรียน 
1 ฉบบั เป็นแบบวดัปรนยั 4 ตวัเลือก มีค าตอบท่ีถกูต้อง 1 ค าตอบ จ านวน 40 ข้อ 

(2) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านความรู้ดิจิทลัหลงัเรียน 
1 ฉบบั เป็นแบบวดัปรนยั 4 ตวัเลือก มีค าตอบท่ีถกูต้อง 1 ค าตอบ จ านวน 40 ข้อ 

(3) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านกระบวนการดจิิทลัก่อน
เรียน 1 ฉบับ เป็นแบบวัดปรนัย 4 ตัวเลือก เป็นการวัดจากสถานการณ์ ทุกตัวเลือกมีคะแนน 
จ านวน 40 ข้อ 

(4) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านกระบวนการดจิิทลัหลงั
เรียน 1 ฉบับ เป็นแบบวัดปรนัย 4 ตัวเลือก เป็นการวัดจากสถานการณ์ ทุกตัวเลือกมีคะแนน 
จ านวน 40 ข้อ 

(5) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านคณุลกัษณะดิจิทลัก่อน
เรียน 1 ฉบับ เป็นแบบวัดปรนัย 4 ตัวเลือก เป็นการวัดจากสถานการณ์ ทุกตัวเลือกมีคะแนน 
จ านวน 40 ข้อ 

(6) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านคณุลกัษณะดจิิทลัหลงั
เรียน 1 ฉบับ เป็นแบบวัดปรนัย 4 ตัวเลือก เป็นการวัดจากสถานการณ์ ทุกตัวเลือกมีคะแนน 
จ านวน 40 ข้อ 

จากนัน้น าแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลทัง้ 6 ฉบับ เสนอต่อ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้หา ข้อค าถาม และ
ภาษาท่ีใช้ จากนัน้น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  



 135 
 

2.3 การเก็บรวบรมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู   
(1) น าข้อค าถามในแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจทลัมาปรับปรุง

แก้ไขแล้วน าไปตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 
คน (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก.) โดยการประเมินค่าดชันีความสอดคล้อง ( Index Objective 
Congruency: IOC) 

(2) ผลจากการตรวจความตรงเชิงเนือ้หา วิเคราะห์ข้อมูลแล้วปรากฎผล
ดงันี ้(ดรูายละเอียดนภาคผนวก ข.)  

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลก่อน
เรียน มีคา่ดชันี ความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.6-1.00 

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลหลัง
เรียน มีคา่ดชันี ความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.6-1.00 

-  แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัล
ก่อนเรียน มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.6-1.00 

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัล
หลงัเรียน มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.6-1.00 

- แบบวดัสมรรถพลเมืองยคุดจิิทลัด้านคณุลกัษณะดจิิทลัก่อนเรียน มี
คา่ดชันี ความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.2-1.00 

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านคุณลักษณะดิจิทัล
หลงัเรียน 1 ฉบบั มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.4-1.00  

(3) ผู้วิจยัพิจารณาคา่ดชันีความสอดคล้องโดยก าหนดเลือกข้อค าถามใน
แบบวดัท่ีมีมีคา่ ดชันีความสอดคล้องมีคา่มากกวา่หรือเทา่กบั 0.8 ขึน้ไปถือวา่ใช้ได้ 

(4) ผู้วิจยัคดัเลือกข้อสอบตามเกณฑ์จากฉบบัละ 40 ข้อ เป็นฉบบัละ 25 
ข้อ 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมลู  
สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ คือ การตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) โดยการประเมินคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index Objective 
Congruency: IOC) 
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ระยะท่ี 3 การทดลองน าร่องหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

ผู้ วิจัยน าหลักสูตรหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรอง                                    
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายฉบบัร่าง และ
แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดจิิทลัทัง้ 6 ฉบบั ไปทดลองน าร่อง  

กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 โรงเรียนวัดอินทาราม  

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการมธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างส าหรับการ
น าหลกัสตูรฉบบัร่างและแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัไปใช้เพ่ือทดลองน าร่องหลกัสตูร 
ผู้วิจยัใช้วิธีการเลือก กลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้เกณฑ์ในการ
เลือกกลุม่ตวัอยา่งดงันี ้

(1) เลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงาน                           
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา กรุงเทพมหานคร ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเพราะนกัเรียน
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายมีอายตุัง้แต ่15-19 ปี ซึง่เป็นกลุ่มอายท่ีุใช้คอมพิวเตอร์มากท่ีสดุ
ของประเทศไทย (ร้อยละ 78.5) (ส านกังานสถิตแิหง่ชาติ, 2555, 50) 

(2) เลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสงักัดส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในกรุงเทพมหานคร จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนวดัอินทา
ราม  เพราะเป็นโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจงึมีนโยบายส่งเสริมการพฒันา
หลกัสตูรสถานศกึษาท่ีเน้นบริบทของสงัคมโลกาภิวตัน์  

(3) เลือกนกัเรียน 1 ระดบัชัน้ คือ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 5 ซึ่งมีจ านวน 7 
ห้องเรียน เลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 24 คน ใช้วิธีการเลือกโดยการจับ
สลาก และเป็นกลุม่เป้าหมายท่ีคละความสามารถ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบไปด้วย 
1. หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายฉบบัร่าง ท่ีผ่านการ
ประเมินคณุภาพหลกัสตูรและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 1 บทเรียน  

2 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดจิิทลั ทัง้หมด 6 ฉบบั ประกอบไปด้วย  
(1) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลก่อนเรียน 1 

ฉบบั จ านวน 25 ข้อ 
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(2) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลหลังเรียน 1 
ฉบบั จ านวน 25 ข้อ 

(3) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดจิิทลัด้านกระบวนการดิจิทลัก่อนเรียน 
1 ฉบบั จ านวน 25 ข้อ 

(4) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านกระบวนการดิจิทลัหลงัเรียน 
1 ฉบบั จ านวน 25 ข้อ 

(5) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านคณุลกัษณะดจิิทลัก่อนเรียน 
1 ฉบบั จ านวน 25 ข้อ 

(6) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านคณุลกัษณะดิจิทลัหลงัเรียน 
1 ฉบบั จ านวน 25 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมลู  ผู้วิจยัด าเนินการทดลองน าร่องตามกระบวนการตอ่ไปนี ้
1. ข้อมลูเชิงคณุภาพ  
ผู้วิจยัเก็บข้อมูลเชิงคณุภาพจากการทดลองน าร่องหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็น

ศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายฉบบัร่างไปใช้ (try out) ด าเนินการตามกระบวนการตอ่ไปนี ้

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมลู  
(1) ผู้ วิจัยติดต่อประสานงานกับโรงเรียนวัดอินทาราม เพ่ือชีแ้จ้ง

วตัถุประสงค์ของการวิจยั จากนัน้ขอความร่วมมือกับท่านผู้อ านวยการโรงเรียน เพ่ือขอเก็บข้อมูล
ในการวิจยั โดยผู้ อ านวยการโรงเรียนมอบหมายให้ติดต่อประสานงานกับครูหวัหน้างานการเงิน
และเป็นคณุครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนมานานกว่า 10 ปี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม คือ คณุครูอรวรรณ จลุมว่ง วิทยฐานะครูช านาญการ   

(2) ครูผู้ประสานงานท าความเข้าใจและชีแ้จ้งเร่ืองหลกัสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนวดัอินทาราม  เพ่ือให้เข้าใจวิธีการในการจดัโครงสร้างรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยครูผู้ประสานงานเสนอให้ผู้ วิจัยทดลองน าร่องหลักสูตร
จ านวน 1 ครัง้ โดยใช้เวลาเรียนในรายวิชาการศึกษาอิสระกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5/3 ซึง่เป็นนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายตรงกบัเกฑณ์ของกลุม่เป้าหมายในการ
วิจยั  

(3) ผู้ วิจัยอธิบายระเบียบวิธีวิจัยและขัน้ตอนการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้น
สงัคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของ
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นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายให้กับครูผู้ประสานงาน พร้อมทัง้อธิบายแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นใน
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองและการเลือกบทเรียนในการอภิปราย
ไตร่ตรอง เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ในการทดลองน าร่องหลกัสตูร โดยครูผู้ประสานงานเห็นว่า
หลักสูตรท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้น่าสนใจและการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง
เหมาะสมกบัธรรมชาตขิองนกัเรียนในโรงเรียนท่ีช่ืนชอบการท ากิจกรรมและชอบแสดงความคดิเห็น
ในห้องเรียน เพ่ือให้การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดผู้ วิจัยและครูผู้ประสานงานจึงจะต้อง
ร่วมกนัจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง  

(4) ผู้วิจยัรายงานความคืบหน้าของการทดลองน าร่องหลกัสูตรพร้อมกับ
คณะท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์แล้วท าหนงัสือเพ่ือเก็บข้อมูลในการวิจยักับบณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือขอ
เก็บข้อมลูในการวิจยั  

(5) ผู้วิจยัเลือกเนือ้หาในหลักสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรอง เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายท่ีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 1 บทเรียน คือ 
การเปิดการพนันเสรีออนไลน์ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยปรึกษากับคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ท าการทดลอง เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 โดยผู้ วิจัยและคุณครูผู้
ประสานงานร่วมกนัจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง โดยผู้วิจยัเข้าไปวางแผนการ
จดัการเรียนรู้และการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกบัครูผู้ประสานงานก่อนทดลองน าร่องจริง 
1 สปัดาห์  

(6) ผู้ วิจัยทดลองร่วมกับครูผู้ ประสานงานทดลองน าร่องหลักสูตรกับ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือตรวจสอบภาษา ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  ความยากง่ายและความ
เหมาะสมของเนือ้หาท่ีน ามาอภิปรายไตร่ตรอง และบรรยากาศในระหวา่งจดัการอภิปรายไตร่ตรอง
โดยให้นกัเรียนเป็นผู้ประเมิน  การประเมินเป็นการพูดคยุแสดงความคิดเห็นทนัทีหลงัจากการจบ
บทเรียน ผลการสะท้อนความคดิเห็นของนกัเรียนปรากฏดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 9 ผลการสะท้อนความคดิเห็นหลงัการทดลองน าร่องหลกัสตูรของนกัเรียน 

ท่ี รายการประเมิน ผลการสะท้อนความคดิเห็นหลงัการอภิปรายไตร่ตรอง 
ของนกัเรียน 

1 บทเรียนท่ีใช้ใน      
การทดลองน าร่อง
หลกัสตูร “การเปิด
พนนัเสรีออนไลน์” 

- เนือ้หามีความร่วมสมยัมาก น่าสนใจ และเป็นประเดน็ท่ีนกัเรียนเคย
พบเห็นในสื่อสงัคมออนไลน์ของตนเอง  
- เนือ้หาไม่มีค าตอบของค าถามท่ีชัดเจน มีทัง้ฝ่ายท่ีเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วย ไมย่ากจนเกินไป  
- เนือ้หาท่ีน ามาอภิปรายสนุกสนานและเข้ากับชีวิตประจ าวัน โดย
นักเรียนจะต้องใช้องค์ความรู้ทางสังคมศึกษาเข้ามาใช้ร่วมกับ                         
การอภิปราย ได้แก่ เสรีภาพ การบริหารจดัการเงิน ประวตัิศาสตร์การ
ตัง้ผ่อนการพนนัในบางกอก และ กฎหมายเก่ียวกบับ่อนการพนนั  
- นักเรียนบางคนท่ีร่วมกระบวนการยกตัวอย่างสภาพปัญหาของคน
ในครอบครัวท่ีเคยเก่ียวข้องกับการพนันออนไลน์เข้ามาในระหว่าง                      
การอภิปรายร่วมด้วย สะท้อนให้เห็นว่าการอภิปรายในเนือ้หานีไ้ม่ได้
ไกลจากตวันกัเรียน  

2 ภาษาท่ี ใช้ในการ
อภิปราย 

- ในขัน้ตอนของการชีแ้จ้งวิธีการอภิปรายไตร่ตรอง คือ ขัน้น าเข้าสูก่าร
อภิปราย นักเรียนบางคนยังไม่เข้าใจกระบวนการมากนัก แต่เมื่อลง
มือป ฏิบัติ กิจกรรมแล้ว นักเรียนสามารถปฏิบัติ กิจกรรมตาม
กระบวนการได้อย่างครบถ้วน ผู้ วิจยัและครูผู้ประสานงานจึงต้องปรับ
ภาษาในช่วงนี ้

3 ระยะเวลาในการ
ท ากิจกรรม 

- การทดลองใช้ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 2 คาบเรียน ต่อเน่ืองกัน 
โดยนกัเรียนทัง้ชัน้เรียนสามารถท ากิจกรรมตามกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรองได้ตัง้แต่ขัน้น าเข้าสู่การอภิปราย การอ่านข้อมูลอย่าง
ละเอียด การกระจ่างข้อเท็จจริง การน าเสนอจดุยืน การทบทวนจุดยืน 
การอภิปรายอย่างเสรี การสร้างฉันทามติ และการสะท้อนผลของ
นกัเรียน ได้ครบถ้วนจากการทดลองน าร่อง มีข้อจ ากดัดงันี ้
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ตาราง 9 (ตอ่)   

ท่ี รายการประเมิน ผลการสะท้อนความคิดเห็นหลงัการอภิปรายไตร่ตรอง 
ของนกัเรียน 

 ระยะเวลาในการท า
กิจกรรม (ตอ่)  

        (1) นักเรียนใช้เวลาในขัน้การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด การ
กระจ่างข้อเท็จจริง การน าเสนอจดุยืน การอภิปรายอย่างเสรี และ การ
สร้างฉันทามตินานกว่าเวลาท่ีก าหนด เม่ือสอบถามความคิดเห็นของ
นกัเรียนพบว่านักเรียนจะใช้เวลาในการอ่านข้อมลูนาน และในขัน้ของ
การน าเสนอจุดยืนนักเรียนอยากมีเวลาในการค้นหาข้อมลูโดยเฉพาะ
ข้อมูลจากสื่อออนไลน์เพื่อใช้ประกอบการอภิปรายเพิ่มเติมอีก จึงเป็น
ผลท าให้ใช้เวลานาน  
        (2) นักเรียนบางกลุ่มยงัน าเสนอจดุยืนโดยไม่ได้สงัเคราะห์ข้อมูล
จากใบความรู้ท่ีได้รับ เป็นการน าเสนอข้อมูลโดยใช้ความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นหลัก ครูผู้ ประสานงานจึงเสนอแนะผู้ วิจัยว่าในขัน้ตอนนี ้
จะต้องมีการแนะน าวิธีการอ่านสรุปความให้กบันกัเรียนเพ่ิมเติมด้วย   
      (3) นักเรียนใช้เวลาในการต่ออุปกรณ์ดิจิทัลเข้ากับสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตได้ช้าเน่ืองจากข้อจ ากัดของโรงเรียน ในขัน้ตอนตาม
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง คือ การสร้างฉันทามติ ผู้ วิจัยใช้
โปรแกรม Mentimete Word Clouds ช่วยในการสร้างฉันทามติซึ่ง
ได้ผลดีแตใ่ช้ระยะเวลาคอ่นข้างนานกบัอปุกรณ์ดิจิทลั  
     จากข้อจ ากัดดังกล่าว ทัง้นักเรียน ครูผู้ประสานงาน และผู้ วิจัยจึง
เห็นสมควรร่วมกันว่าควรปรับระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองจากเดิม 2 คาบเรียน ให้เป็น 3 คาบ
เรียนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการอภิปรายไตร่ตรองให้มากขึน้ โดยอาจ
จดัแบบไม่ตอ่เน่ืองกนัแตใ่ห้อยูใ่นอาทิตย์ด้วยกนั  
      ผู้วิจยักลบัมาวางแผนใหม่โดยการด าเนินการอภิปรายไตร่ตรองขัน้
ท่ี 1-5 (การน าเข้าสู่การอภิปราย การอ่านข้อมูลอย่างละเอียด การ
กระจ่างข้อเท็จจริง การน าเสนอจดุยืน และการทบทวนจดุยืน) ใช้เวลา 
2 คาบเรียน และขัน้ท่ี 6-8 (การอภิปรายอย่างเสรี การสร้างฉันทามติ 
และ การสะท้อนผลของนกัเรียน) ใช้เวลา 1 คาบเรียน  
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ตารางท่ี 9 (ตอ่)   

ท่ี รายการประเมิน ผลการสะท้อนความคดิเห็นหลงัการอภิปรายไตร่ตรอง 
ของนกัเรียน 

4 บรรยากาศของการ
อภิปรายไตร่ตรอง 

- บรรยากาศในการอภิปรายไต ร่ตรองเป็นไปด้วยความ
สนุกสนาน นกัเรียนตัง้ใจท ากิจกรรม โดยนกัเรียนให้ความเห็น
ว่าเป็นกิจกรรมท่ีสนุกสนานไม่เครียด เพราะได้ร่วมกันพูดคุย 
อภิปรายกบัเพ่ือน ช่วยฝึกให้กล้าแสดงความคิดเห็น และช่วยใน
การฝึกการท าเสนองานด้วย  

5 ภาพรวมของ
กิจกรรม 

- เป็นกิจกรรมท่ีน่าสนใจได้ใช้ความรู้รอบตัว รู้สึกได้ว่าการน า
เร่ืองราวรอบตวัมาใช้ในชัน้เรียนให้สนุกสนาน ไม่เครียด และได้
รับรู้ข้อมลูอีกด้านหนึง่ท่ีตนเองไมเ่คยรู้มาก่อน  
- สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีนักเรียนเห็นว่าได้พัฒนาอย่าง
ชดัเจน ได้แก่ ด้านความรู้ดิจิทลัในเร่ือง สภาพสงัคมดิจิทลั การ
กระจายของข้อมูล ร่องรอยดิจิทัล กระบวนการดิจิทัลในเร่ือง 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการรู้เท่าทันดิจิทัล ความ
ปลอดภัยดิจิทลั  ด้านคณุลกัษณะดิจิทลัในเร่ืองมารยาทในการ
ใช้ส่ือดจิิทลัและความรับผิดชอบสว่นบคุคลในการใช้ส่ือดจิิทลั 

 
(7) ผู้วิจยัน าผลการสะท้อนความคิดเห็นหลงัการอภิปรายไตร่ตรองของ

นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายในการทดลองน าร่องหลกัสตูรมาใช้เป็นข้อมลูในการปรับปรุงหลกัสตูรท่ีเน้น
สงัคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพ่ือให้เก็บความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้แล้วน าเข้าไปเสนอกับ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์อีกครัง้หนึง่  

1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสะท้อนความคิดเห็นหลังการอภิปราย ไตร่ตรองของ
นกัเรียนของนกัเรียนโดยเป็นการสะท้อนผลทนัทีหลงัจากจบการอภิปรายไตร่ตรอง 
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2. ข้อมลูเชิงปริมาณ   
ผู้วิจยัเก็บข้อมลูเชิงปริมาณจากทดลองน าแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุค

ดิจิทัลทัง้ 6 ฉบับ ท่ีผ่านการตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาแล้ว ไปใช้ ( try out) ด าเนินการตาม
กระบวนการตอ่ไปนี ้

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู  
(1) ผู้วิจยัประสานงานกบัครูผู้ประสานงานจากโรงเรียนวดัอินทาราม  คือ 

คณุครู อรวรรณ จุลม่วง เพ่ือติดต่อขอน าแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลทัง้ 6 ฉบบัไป
ทดลองใช้ โดยทดลองใช้กบักลุ่มเป้าหมายนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 5/3 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกบัการทดลองน าร่องหลกัสตูรฉบบัร่าง  

(2) ครูผู้ ประสานและผู้ วิจัยงานวางแผนการทดสอบทัง้หมด 3 ครัง้ 
เน่ืองจากจ านวนข้อสอบมีจ านวนข้อคอ่นข้างมาก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุในการจดัสอบจึง
มีการวางแผน การทดสอบดงัรายละเอียดตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 10 แผนการทดสอบ (try out) แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดจิิทลั 

ครัง้ท่ี วนัท่ี แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุ
ดิจิทลั 

จ านวน
ข้อ 

เวลาในการ
วดั (นาที) 

1 9 พฤศจิกายน 2562 แบบวัดสมรรถพลเมืองยุคดิจิทัล
ด้านความรู้ดิจิทลัก่อนเรียน  

25 50 นาที 

แบบวัดสมรรถพลเมืองยุคดิจิทัล
ด้านความรู้ดิจิทลัหลงัเรียน 

25 

2 11 พฤศจิกายน 2562 แบบวัดสมรรถพลเมืองยุคดิจิทัล
ด้านกระบวนการดิจิทลัก่อนเรียน 

25 50 นาที 

แบบวัดสมรรถพลเมืองยุคดิจิทัล
ด้านกระบวนการดิจิทลัหลงัเรียน 

25 

3 16 พฤศจิกายน 2562 แบบวัดสมรรถพลเมืองยุคดิจิทัล
ด้านคณุลกัษณะดิจิทลัก่อนเรียน 

25 50 นาที 

แบบวัดสมรรถพลเมืองยุคดิจิทัล
ด้านคณุลกัษณะดิจิทลัหลงัเรียน 

25 
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(3) ครูประสานและผู้ วิจยัขอความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 5/3 จ านวน 24 คน เพ่ือขอเก็บข้อมลูโดยใช้เวลาในคาบเรียนการศกึษาอิสระและ
สงัคมศกึษา 

(4) ผู้วิจยัน าผลการทดสอบแบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลไป
หาความยากง่าย (difficulty) และ ค่าอ านาจจ าแนก (discrimaination) ของแบบทดสอบ
สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัเป็นเกณฑ์ในการคดัเลือกข้อสอบจากฉบบัละ 25 ข้อ เหลือฉบบัละ 15 
ข้อ โดยเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่ายท่ีระดบั 0.20-0.80 และคา่อ านาจจ าแนกมากกว่า 0.20 ขึน้
ไป ปรากฏผล ดงันี ้

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลก่อน
เรียน มีคา่ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.79 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.26-0.75 

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลหลัง
เรียน มีคา่ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.20-0.79 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.28-0.85 

-  แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัล
ก่อนเรียน  มีคา่ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.59-0.77 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.21-0.76 

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัล
หลงัเรียน มีคา่ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.60-0.79 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.22-0.79 

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านคุณลักษณะดิจิทัล
ก่อนเรียน มีคา่ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.63-0.77 และคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.24-0.74  

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านคุณลักษณะดิจิทัล
หลงัเรียน มีคา่ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.62-0.79 และคา่อ านาจจ าแนกยูร่ะหวา่ง 0.21-0.82  

(8) ผู้ วิจัยหาค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดสมรรถพลเมืองยุคดิจิทัล โดย
เลือกใช้วิธีการหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัให้เหมาะสมกบัลกัษณะของแบบวดั ปรากฏผลการ
วดัคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดจิิทลัตามตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 11 ผลการวดัคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 

ฉบบั
ท่ี 

แบบวดั ลกัษณะแบบ
วดั 

วิธีการหาคา่ความ
เช่ือมัน่ 

ผลการวดั
คา่ความ
เช่ือมัน่ 

1 แบบทดสอบสมรรถนะ
พลเมือง ยคุดจิิทลัด้าน
ความรู้ดจิิทลัก่อนเรียน 

แบบทดสอบ
ปรนยั 4 
ตวัเลือก มี
ค าตอบท่ี
ถกูต้อง 1 
ค าตอบ 

หาคา่ความเช่ือมัน่ภายใน
ของแบบวดัด้วยวิธีการของคู
เดอร์ ริชาดสนั  
(Kuder Richardson: KR 
20) 

0.76 

2 แบบทดสอบสมรรถนะ
พลเมือง ยคุดจิิทลัด้าน
ความรู้ดจิิทลัหลงัเรียน 

0.74 

3 แบบทดสอบสมรรถนะ
พลเมือง ยคุดจิิทลัด้าน
กระบวนการดจิิทลั
ก่อนเรียน 

เป็นการ
ทดสอบจาก
สถานการณ์       
ทกุตวัเลือกมี
คะแนน 

หาคค่วามเช่ือมัน่ด้วยวธีิการ
หาสมัประสทิธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค             
(Cronbach’s Reliability 
Coefficient Alpha) 

0.82 

4 แบบทดสอบสมรรถนะ
พลเมือง ยคุดจิิทลัด้าน
กระบวนการดจิิทลัหลงั
เรียน 

0.75 

5 แบบทดสอบสมรรถนะ
พลเมือง ยคุดจิิทลัด้าน
คณุลกัษณะดจิิทลั
ก่อนเรียน 

0.79 

6 แบบทดสอบสมรรถนะ
พลเมือง ยคุดจิิทลัด้าน
คณุลกัษณะดจิิทลัหลงั
เรียน 

0.81 
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2.2 การวิเคราะห์ข้อมลู 
สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ คือ การหาคา่อ านาจจ าแนก 

(discrimaination) การหาค่าความเช่ือมั่นภายในของแบบวัดด้วยวิธีการของ คูเดอร์ ริชาดสัน  
(Kuder Richardson: KR 20) การหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ      
ครอนบาค (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) และ การหาคา่ความยากง่าย (difficulty) 

ระยะท่ี  4 การใช้และศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรท่ี เน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับ               
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย   

ผู้วิจยัทดลองน าหลกัสูตรท่ีได้พฒันาแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั                           
เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร แล้วน ามาปรับปรุงหลกัสตูรอีกครัง้เพ่ือให้ได้
หลกัสตูรฉบบัสมบรูณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้หลกัสูตร คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 5/2 

โรงเรียนวดัอินทาราม  จ านวน 24 คน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการมธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ซึง่ไมใ่ชก่ลุม่เดียวกบัท่ีทดลองน าร่องหลกัสตูร และเป็นห้องเรียนท่ีคละความสามารถ  

2. กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูเพ่ือตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ คือ ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 
คน เป็นอาจารย์ด้านหลกัสูตรและการสอน เทคโนโลยีการศึกษา การศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็น
พลเมือง และจิตวิทยาการศกึษาท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการหรือมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 5 ปี  

เคร่ืองมือในการด าเนินการวิจยั ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือในการวิจยัดงันี ้ 
1. หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึ่งเป็นหลกัสตูรผ่าน
การประเมินคุณภาพจากผู้ เช่ียวชาญและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะหลังจากการทดลองน าร่อง
หลกัสตูรแล้ว  

2. แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัล ทัง้หมด 6 ฉบบั เป็นแบบทดสอบ
สมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทลัท่ีผ่านการทดลองใช้ การหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ค่าอ านาจ
จ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่แล้ว ประกอบด้วย  

2.1 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลก่อนเรียน 1 
ฉบบั 15 ข้อ 
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2.2 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัลก่อน
เรียน 1 ฉบบั 15 ข้อ 

2.3 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านคณุลกัษณะดิจิทลัก่อนเรียน 
1 ฉบบั 15 ข้อ 

2.4 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลหลังเรียน 1 
ฉบบั 15 ข้อ  

2.5 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านกระบวนการดจิิทลัหลงัเรียน 
1 ฉบบั 15 ข้อ 

2.6 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดจิิทลัด้านคณุลกัษณะดจิิทลัหลงัเรียน 
1 ฉบบั 15 ข้อ 

3. แบบสะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรอง เป็นแบบบนัทึกผลท่ีได้รับการ
อภิปรายไตร่ตรอง ได้แก่ ฉันทามติ ความคิดเห็นท่ีมีต่อฉันทามติ และความรู้ดิจิทัลท่ีได้รับจาก
การศกึษา ใบความรู้ในประเดน็ท่ีร่วมกนัอภิปรายไตร่ตรอง  

4. แบบประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัล เป็น
การประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนตามการรับรู้ของตนเองหลงัจากท่ีเรียน
ด้วยหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจิทัลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า เพ่ือประเมินความรู้ดิจิทัล 
กระบวนการดจิิทลัและคณุลกัษณะดจิิทลัของตนเอง  

5. แบบประเมินความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูร เป็นแบบประเมินความพงึพอใจ
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยหลักสูตรหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประเมินคา่    

การศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรโดยการตรวจคณุภาพของหลกัสตูร  
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขัน้ตอน

ตอ่ไปนี ้
(1) ผู้วิจยัติดตอ่ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือขอให้ตรวจคณุภาพของหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคม

เป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายเพ่ือศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูร   
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(2) ท าหนังสือขอความร่วมมือในการท าวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยถึ ง
ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 คน พบว่า ผู้ เช่ียวชาญเสนอให้มีการปรับปรุงรายละเอียดของหลกัสูตรฉบบัร่าง
ตามรายการในแบบประเมิน ดงัรายละเอียดในตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 12 ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญในการปรับปรุงหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบั
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 

ท่ี รายการ
ประเมิน 

รายละเอียดใน
หลกัสตูรฉบบัร่าง 

ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ การปรับปรุง 

1 หลกัการของ
หลกัสตูร  

ข้อ 2 ใช้การจดัการ
เรียนรู้ด้วย
กระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรอง  

-ปรับล าดบัไมค่วรอธิบายซ า้ซ้อน
กบัหวัข้อบทบาทของนกัเรียนและ
ครูในการจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองใน
หลกัสตูร 

ปรับปรุงตาม
ค าแนะน า
ของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

2 เป้าหมายของ
หลกัสตูรและ       
วตัถปุระสงค์
ของหลกัสตูร 

-เป้าหมายของ
หลกัสตูร ด้าน
ทกัษะ/
กระบวนการดิจิทลั 
 

-ควรใช้ค าวา่ “กระบวนการ” แทนท่ี
ค าวา่ “ทกัษะ” เพราะทดลองใช้กบั
โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
มธัยมศกึษาเพ่ือให้เข้ากบับริบท
ของโรงเรียน  
-วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรจะต้อง
สอดคล้องกบัเป้าหมายควรน าเสนอ
ไว้คูก่นั 

ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าข้อ
ผู้ เช่ียวชาญ 

3 บทเรียนในการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง  

บทเรียนเร่ือง        
“การพนนัเสรี : 
สร้างรายได้หรือ
ท าลายจริยธรรม” 

ปรับเป็นการเลน่พนนัเสรีแบบ
ออนไลน์ เพ่ิมเติมเข้าไปด้วย เพราะ
เป็นเร่ืองใกล้ตวั digital native ของ
เดก็กลุม่นีม้ากกวา่ 

ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าข้อ
ผู้ เช่ียวชาญ 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ท่ี รายการ
ประเมิน 

รายละเอียดใน
หลกัสตูรฉบบั

ร่าง 

ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ การปรับปรุง 

4 บทเรียนใน
การอภิปราย
ไตร่ตรอง 

“กญัชา : ยา
เสพตดิหรือยา
อายวุฒันะ” 

ประเดน็ดีมากทนัสมยั ควรเพิ่ม
ให้ทราบข้อดีข้อเสียโดยเขียน
ก ากบัไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้
ให้ครูได้สรุปในขัน้การอภิปราย
เสรีและขัน้การสร้างฉนัทามติ
ด้วยเพ่ือเน้นย า้ให้เกิดความ
ชดัเจนในประเดน็ 

ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าข้อ
ผู้ เช่ียวชาญ 

5 บทเรียนใน
การอภิปราย
ไตร่ตรอง 

“การระรานทาง
ไซเบอร์ (Cyber 
Bully)” 

ประเดน็ดีและทนัสมยัมาก  ชว่ย
เพิ่มสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั
ได้ดี โดยเฉพาะในด้านความรู้
ดจิิทลั  

- 

6 บทเรียนใน
การอภิปราย
ไตร่ตรอง 

“7-11 : 
สนบัสนนุหรือ
ขดัขวาง
เศรษฐกิจ
ชมุชน” 

ควรงดการระบช่ืุอร้านสะดวกซือ้
เพราะมีธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนัท่ีมี
ลกัษณะการผกูขาดเชน่กนัดงันัน้
ควรปรับ 

ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าข้อ
ผู้ เช่ียวชาญ
เปล่ียนเป็น  
“การผกูขาด
ของร้าน
สะดวกซือ้: 
สนบัสนนุหรือ
ขดัขวาง
เศรษฐกิจ
ชมุชน” 
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ตาราง 12 (ตอ่) 

ท่ี รายการ
ประเมิน 

รายละเอียดใน
หลกัสตูรฉบบั

ร่าง 

ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ การปรับปรุง 

7 ภาพรวมของ
หลกัสตูร 

การออกแบบ
เนือ้หาใน
หลกัสตูรมี
ความทนัสมยั 
เป็นประเดน็ท่ี
เป็นข้อถกเถียง 
(Controversial 
Issues) เหมาะ
ส าหรับการ
อภิปราย 

หวัข้อสว่นใหญ่เหมาะแก่การ 
อภิปรายไตร่ตรอง แตมี่ LGBT 
และ Cyberbully ท่ียากในการหา
ข้อดี/ข้อเสียท่ีสมดลุย์กนั แตก็่
ควรน ามาอภิปรายเพราะเป็น
ประเดน็ทางสงัคมท่ีเหมาะสมกบั
หลกัการหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็น
ศนูย์กลาง จะต้องเขียนให้ชดัเจน
วา่นกัเรียนสามารถน าข้อมลู
ออนไลน์นอกเหนือจากใบงานท่ี
ให้มาใช้ในการอภิปรายร่วมด้วย 

ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าของ
ผู้ เช่ียวชาญ  

8 ภาพรวมของ
หลกัสตูร 

- เพิ่มเตมิวา่แผนการจดัการเรียนรู้
ในหลกัสตูรท าให้เกิดสมรรถนะ
อยา่งไร 

ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
ของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

 
(3) ผู้ วิจัยน าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญและผลการประเมินเสนอต่อ

คณะกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ แล้วน าไปปรับปรุงหลกัสตูร 
การสร้างเคร่ืองมือวิจยั  

1. แบบสะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรอง มีขัน้ตอนในการสร้างตอ่ไปนี ้
(1) ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ต ารา วารสาร บทความวิชาการ และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมายในการประเมินความรู้ท่ี
นักเรียนได้รับหลังจากการจัด การเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลักสูตรแต่ละ
บทเรียน โดยผู้ วิจัยศึกษาจากกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองของภาคีเครือข่ายการอภิปราย



 150 
 
ไตร่ตรองแห่งสหรัฐอเมริกา (Deliberating in a Democracy in the Americas, 2012, online) 
และรายงานการวิจัยของคณะผู้ วิจัยในเครือข่ายการอภิปรายไตร่ตรองแห่งสหรัฐอเมริกาอย่าง 
เอเวอร่ี เลอวีน และ ซิมมอนซ์ (Avery et al., 2013) นกัการศึกษาอย่าง ลิซต์ และ สลิวคา (List & 
Sliwka, 2011) ไรค์ (Reich, 2007) ลาติเมอร์ และ แฮมซนั (Latimer & Hempson, 2012) ฮัลติน 
(Hultin, 2017)  และนกัรัฐศาสตร์ของไทยอย่าง วนัชยั วฒันศพัท์ (2551) เพ่ือก าหนดข้อค าถาม
หลงัการอภิปรายไตร่ตรองให้มีความเหมาะสมและสะท้อนทกัษะพลเมืองตามแนวคิดการอภิปราย
ไตร่ตรอง และเพิ่มเติมแนวทางการน าข้อมลูท่ีได้จากการอภิปรายไตร่ตรองไปใช้ในการแสดงความ
คดิเห็นในส่ือสงัคมออนไลน์  

(2) ออกแบบและสร้างแบบสะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองใน
แตล่ะบทเรียนหลงัจากการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองจบลง โดยแบบสะท้อน
ผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองจะประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสะท้อนผลสิ่งท่ี
นกัเรียนได้รับจากการอภิปรายไตร่ตรงเป็นแบบฝึกหดัแบบอตันยัใช้ค าถามปลายเปิด จ านวน 15 
คะแนน และตอนท่ี 2 เป็นแบบฝึกหัดทบทวนความรู้จากการอภิปรายไตร่ตรอง เป็นข้อสอบแบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก มีค าตอบท่ีถกูต้องค าตอบเดียว จ านวน 10 ข้อ 10 คะแนน รวมคะแนนจากแบบ
สะท้อนผลกิจกรรมได้ 25 คะแนนตอ่บทเรียน  

(3) ตอนท่ี 1 เป็นแบบสะท้อนผลสิ่งท่ีนักเรียนได้รับจากการอภิปราย
ไตร่ตรองเป็นแบบฝึกหดัแบบอตันยัใช้ค าถามปลายเปิด ประกอบด้วยข้อค าถามส าคญั ดงันี ้

- ประเด็นส าคัญท่ีใช้ในการอภิปรายไตร่ตรองในครัง้นี ้คืออะไร 
นกัเรียนเข้าใจเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จากประเดน็ท่ีร่วมกนัอภิปรายในวนันีอ้ยา่งไร  

- ฉันทามติ ของห้องเรียนวนันีคื้ออะไร นกัเรียนเห็นด้วยกับฉันทามติ
ท่ีร่วมกนัสร้างวนันีห้รือไม ่อยา่งไร   

- การอภิปรายไตร่ตรองในวนันีน้กัเรียนได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย
อยา่งไรบ้าง  

- การอภิปรายไตร่ตรองในวนันีน้กัเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง หลงัจบการ
อภิปรายไตร่ตรองนกัเรียนมีความรู้สกึอยา่งไร  

- นกัเรียนมีแนวทางในการน าข้อมลูท่ีได้รับจากการอภิปรายไตร่ตรอง
ไปใช้ในการแสดงความคดิเห็นในส่ือสงัคมออนไลน์ของตนเองอยา่งไร  

(4) เกณฑ์ในการให้คะแนนค าตอบในตอนท่ี 1 แบบสะท้อนผลสิ่งท่ี
นกัเรียนได้รับจาก การอภิปรายไตร่ตรอง มีรายละเอียดตามตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 13 เกณฑ์ในการให้คะแนนค าตอบในตอนท่ี 1 แบบสะท้อนผลสิ่งท่ีนกัเรียนได้รับจากการ
อภิปรายไตร่ตรอง 

ประเด็น เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

1.  การเขียน
สะท้อนผลความ
เข้าใจในประเด็น
ท่ีอภิปราย 

การเขียนตอบแสดงให้
เห็นถึงความรู้         
ความเข้าใจในประเด็นท่ี
ศกึษา อธิบายโดยแสดง
หลกัฐานด้วย การอ้างอิง
ข้อมลูในเอกสารได้อยา่ง
ถกูต้อง เหมาะสม แสดง
ถึงความเข้าใจอยา่ง
แท้จริง 

การเขียนตอบแสดงให้
เห็นถึงความรู้         
ความเข้าใจในประเด็นท่ี
ศกึษา อธิบายโดยแสดง
หลกัฐานด้วย การอ้างอิง
ข้อมลูในเอกสารได้
บางสว่น แสดงถึงความ
เข้าใจในประเด็นแตย่งั
ขาดความลกึซึง้ 

การเขียนตอบแสดงให้
เห็นถึงความรู้          
ความเข้าใจในประเด็น
ท่ีศกึษา อธิบาย แต่
ขาดการแสดงหลกัฐาน
ด้วยการอ้างอิงข้อมมูล
ในเอกสาร ได้ประเด็น
ไม่ครบถ้วน แสดงถึง
ความไม่เข้าใจอยา่ง
แท้จริง  

2. ก า ร เ ขี ย น
สะท้อนผลความ
คิ ด เห็ น ท่ี มี ต่ อ
ฉนัทามติ  

การเขียนตอบแสดงให้
เห็นถงึความคิดเห็นท่ีมี
ตอ่การฉนัทามติของ
ห้องเรียน โดยมี         
การแจกแจงข้อเสนอ/
ทางเลือก โดยแสดง
ความคิดเห็นตอ่ฉนัทา
มติโดยใช้ข้อมลูทัง้ฝ่าย
ท่ีสนบัสนนุและฝ่ายท่ี
เห็นตา่ง 

การเขียนตอบแสดงให้
เห็นถงึความคิดเห็นท่ีมี
ตอ่การฉนัทามติของ
ห้องเรียน โดยมี         
การแจกแจงข้อเสนอ/
ทางเลือก โดยแสดง
ความคิดเห็นตอ่ฉนัทา
มติ โดยใช้ข้อมลูของ
ฝ่ายสนบัสนนุและฝ่าย
ท่ีเห็นตา่งฝ่ายใดฝ่าย
หนึง่เพียงฝ่ายเดียว 

การเขียนตอบแสดงให้
เห็นถงึความคิดเห็นท่ี
มีตอ่การฉนัทามติของ
ห้องเรียน แจกแจง
ข้อเสนอ/ทางเลือก       
โดยแสดงความคิดเห็น
ตอ่ฉนัทามติโดยไมไ่ด้
ใช้ข้อมลูจาก                       
การอภิปรายไตร่ตรอง
ในการสรุป หรือสรุป
ตามความคิดของ
ตนเองเท่านัน้ 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

ประเดน็ เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

3.  การเขียนสะท้อน
ผลการมสี่วนร่วมใน               
การอภิปราย 

เขียนสะท้อนผลการให้
ความร่วมมือใน       การ
อภิปรายอย่างเต็ม
ความสามารถ
ตลอดเวลา                         
มีความรับผิดชอบงานท่ี
ได้รับมอบหมาย ให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนทัง้
ในและนอกกลุ่มท่ีขอ
ความช่วยเหลือ กล้า
แสดงความคิดเห็น 

เขียนสะท้อนผลการให้
ความร่วมมือในบางช่วง
บางตอนใน                
การอภิปราย                    
มีความรับผิดชอบงาน
เฉพาะงานท่ีตนเองได้รับ
มอบหมาย แต่ยงัขาด
ความช่วยเหลือเพ่ือนทัง้
ในและนอกกลุ่มท่ีขอ
ความช่วยเหลือ  

เขียนสะท้อนผลที่ขาดการ
ให้ความร่วมมือในการ
อภิปรายอย่างเต็ม
ความสามารถ            ขาด
ความรับผิดชอบงานท่ี
ได้รับมอบหมายการ
ช่วยเหลือเพือ่นทัง้ในและ
นอกกลุ่มท่ีขอความ
ช่วยเหลือในบางครัง้ ขาด
การแสดงความคิดเห็น 

4. การเขียนสะท้อน
ผลสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก
การอภิปราย 

เขียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้
จากการอภิปราย
ไตร่ตรองโดยเขียน
สะท้อนครบ 2 ประเด็น
ได้แก่ 1) ความรู้ 
กระบวนการ หรือ
คณุลกัษณะท่ีเกี่ยวข้อง
กบัประเด็นท่ีได้ร่วมกนั
อภิปรายไตร่ตรอง และ
2) เขียนสรุปข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกบัข้อความรู้ 
กระบวนการปฏิบตัิท่ี
ถกูต้อง หรือคณุลกัษณะ             
ความเป็นพลเมือง       
ยคุดิจิทลั  

เขียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้
จากการอภิปราย
ไตร่ตรองโดยเขียน
สะท้อนเพียงประเด็นใด
ประเด็นหนึง่ ได้แก่       
1) ความรู้ กระบวนการ 
หรือคณุลกัษณะท่ี
เกี่ยวข้องกบัประเด็นท่ี
ได้ร่วมกนัอภิปราย
ไตร่ตรอง และ 2) เขียน
สรุปข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบั
ข้อความรู้ กระบวนการ
ปฏิบตัิท่ีถกูต้อง หรือ
คณุลกัษณะ            
ความเป็นพลเมือง      
ยคุดิจิทลั 

เขียนสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้
จากการอภิปรายไตร่ตรอง
โดยเขียนสะท้อนใน
ประเด็นท่ีไม่เกี่ยวข้องกบั 
1) ความรู้ กระบวนการ 
หรือคณุลกัษณะท่ี
เกี่ยวข้องกบัประเด็นท่ีได้
ร่วมกนัอภิปรายไตร่ตรอง 
หรือ 2) เขียนสรุปข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกบัข้อความรู้ 
กระบวนการปฏิบตัิท่ี
ถกูต้อง หรือคณุลกัษณะ             
ความเป็นพลเมือง      ยคุ
ดิจิทลั 
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ตาราง 13 (ตอ่) 

ประเดน็ เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

5. การน าเสนอ
แนวทางแนวทาง
ในการน าข้อมลูที่
ได้รับจากการ
อภิปรายไตร่ตรอง
ไปใช้ในการแสดง
ความคิดเห็นในสื่อ
สงัคมออนไลน์ของ
ตนเอง 

เขียนน าเสนอแนวทาง
ในการน าข้อมลู/
หลกัการปฏิบติั/
คณุลกัษณะ ท่ีได้รับ
จากการอภิปราย
ไตร่ตรองไปประยกุต์ใช้
ในสื่อสงัออนไลน์ของ
ตนเองได้อยา่งถกูวิธี
เป็นรูปธรรม ปฏิบติัได้
จริง  

เขียนน าเสนอแนวทางใน
การน าข้อมลู/หลกัการ
ปฏิบติั/คณุลกัษณะ ท่ีได้รับ
จากการอภิปรายไตร่ตรอง
ไปประยกุต์ใช้ในสื่อสงั
ออนไลน์ของตนเองได้อยา่ง
ถกูวิธี  แตย่งัไม่เป็นรูปธรรม 
ไม่มีแนวโน้มท่ีจะปฏิบติัได้
จริง 

เขียนน าเสนอแนวทางใน
การน าข้อมลู/หลกัการ
ปฏิบติั/คณุลกัษณะ ท่ี
ได้รับจากการอภิปราย
ไตร่ตรองไปประยกุต์ใช้
ในสื่อสงัออนไลน์ของ
ตนเองได้แตไ่ม่ถกูวิธี ไม่
เป็นรูปธรรม ไม่มี
แนวโน้มท่ีจะปฏิบติัได้
จริง 

 
(5) ออกแบบและสร้างแบบสะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองใน

แต่ละบทเรียนตอนท่ี 2 เป็นแบบฝึกหัดทบทวนความรู้จากการอภิปรายไตร่ตรอง โดยน า
องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัท่ีเหมาะสมกับนกัเรียนไทยท่ีผู้ วิจยัได้พัฒนาขึน้มา
เป็นหลักเพ่ือก าหนดจุดมุ่งหมายในการประเมินสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัหลังจากการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสูตรแตล่ะบทเรียน โดยเช่ือมโยงเนือ้หาของการอภิปราย
ไตร่ตรองเข้ากบัสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัทัง้ 3 ด้าน แล้วจดัท าเป็นแบบฝึกหดัท้ายบทเรียน เป็น
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค าตอบท่ีถูกต้องค าตอบเดียว บทเรียนละ 10 ข้อ เพ่ือตรวจสอบความ
เข้าใจในประเด็นท่ีนักเรียนร่วมอภิปรายไตร่ตรอง และให้นักเรียนให้เห็นความเช่ือมโยงระหว่าง
ประเดน็ท่ีอภิปรายไตร่ตรองกบัสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั  

(6) น าผลคะแนนจากแบบสะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรอง 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ตอนท่ี 1 แบบสะท้อนผลสิ่งท่ีนักเรียนได้รับจากการอภิปรายไตร่ 
จ านวน 15 คะแนน และ ตอนท่ี 2 แบบฝึกหดัทบทวนความรู้จากการอภิปรายไตร่ตรอง จ านวน 10 
คะแนน รวม 25 คะแนน มาสร้างเกณฑ์การแปลความหมายคะแนน ดงันี ้ 
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- คะแนน 19-25 คะแนน หมายถึง  มีความเข้าใจในประเด็นท่ีอภิปราย
ไตร่ตรองและเช่ือมโยงประเด็นการอภิปรายไตร่ตรองไปสู่การพัฒนาสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัได้มาก
ท่ีสดุ 

- คะแนน 13-18 คะแนน หมายถึง มีความเข้าใจในประเด็นท่ีอภิปราย
ไตร่ตรองและเช่ือมโยงประเดน็การอภิปรายไตร่ตรองไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัได้มาก 

- คะแนน 7-12 คะแนน หมายถึง มีความเข้าใจในประเด็นท่ีอภิปราย
ไตร่ตรองและเช่ือมโยงประเดน็การอภิปรายไตร่ตรองไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัได้น้อย  

- คะแนน 0-6 คะแนน หมายถึง มีความเข้าใจในประเด็นท่ีอภิปราย
ไตร่ตรองและเช่ือมโยงประเดน็การอภิปรายไตร่ตรองไปสูก่ารพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัไมไ่ด้เลย  

(7) น าแบบสะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองไปให้คณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

(8) น าแบบสะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองท่ีผ่านการปรับปรุง
แล้วให้ผู้ เช่ียวชาญตรจสอบคณุภาพความตรงเชิงเนือ้หา (Indx of Item Objective Congruence: 
IOC) พบวา่คณุภาพของแบบสะท้อนผลกิจกรรมอยูร่ะหวา่ง 0.80-1.00  

(9) เตรียมน าแบบสะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูกบักลุม่เป้าหมาย  

2. แบบประเมินพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัล มี
ขัน้ตอนในการสร้างต่อไปนี ้

 (1) ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ต ารา วารสาร บทความวิชาการ และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาของไทยท่ีผู้ วิจยัพฒันาขึน้และการอภิปรายไตร่ตรอง เพ่ือก าหนดจดุมุ่งหมายในการ
ประเมินองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล ทัง้องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิทัล 
กระบวนการดิจิทลั และคณุลกัษณะดิจิทลัเพ่ือออกแบบแนวทางการจดัท าแบบรายงานพฤติกรรม
การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของพลเมืองยคุดจิิทลั  

(2) ก าหนดจดุมุ่งหมายในการประเมินสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั ตาม
ค าอธิบายสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัทัง้ 3 ด้าน ให้นกัเรียนประเมินผลการใช้ส่ือดิจิทลัของตนเอง
หลงัจบ การเรียนในหลกัสูตร เป็นการประเมินพฤติกรรมของตนเองทัง้การประเมินความรู้ดิจิทัล 
กระบวนการดจิิทลัและคณุลกัษณะดจิิทลัตามค าอธิบายขององค์ประกอบ ดงันี ้

- องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล ด้านความรู้ดิจิทัล (digital 
knowledge) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  5 องค์ประกอบ คือ ลักษณะของสังคมดิจิทัล (digital 
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society) การเข้าถึงดิจิทัล (digital accessibility) การกระจายตัวของข้อมูลดิจิทัล (digital infusion) 
ร่องรอยในสงัคมดิจิทลั (digital footprint) และการระรานทางไซเบอร์ (cyber bullying) สร้างข้อค าถาม
ทัง้หมด 8 ข้อ 

- องค์ประกอบสมรรถพลเมืองยุคดิจิทลั ด้านกระบวนการดิจิทลั (digital 
process) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการรู้เท่าทนั
สังคมดิจิทัล (critical thinking for digital literacy) การท างานส่วนบุคคลและการท างานร่วมกับผู้ อื่น 
(individual and group working) และความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (digital security) สร้างข้อค าถาม
ทัง้หมด 9 ข้อ 

- องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล ด้านคุณลักษณะดิจิทัล
(digital characteristics) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ คือ มารยาทในการใช้สื่อดิจิทัล 
(digital etiquettes) แล ะความ รับ ผิ ด ชอบส่ วนบุ ค คล ในก ารใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล  (digital individual 
responsibilities) สร้างข้อค าถามทัง้หมด 5 ข้อ  

รายละเอียดของการสร้างข้อค าถามในแบบประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ของพลเมืองยคุดจิิทลั ปรากฏรายละเอียดดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 14 รายละเอียดของการสร้างข้อค าถามในแบบประเมินพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์
ของพลเมืองยคุดจิิทลั 

ที ่ สมรรถนะ
พลเมืองยคุ
ดิจิทลั 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย จ านวน
ข้อ

ค าถาม 
1 ด้านความรู้

ดิจิทลั(digital 
knowledge) 

สภาพสงัคม
ดิจิทลั (digital 
society) 

- สงัคมดิจิทลัเป็นสงัคมเสมอืนท่ีใช้เคร่ืองมอืดิจิทลั
เป็นสื่อกลางในการติดต่อสือ่สาร  
- พืน้ท่ีในสงัคมดิจิทลั (เว็ปไซต์ สือ่สงัคมออนไลน์) 
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีทกุคนเข้าถงึได้และมีความเป็น
ส่วนตวัน้อยท่ีสดุ 
- พืน้ท่ีในสงัคมดิจิทลัมีข้อมลูมากมายให้นกัเรียนได้
ศกึษา 

3 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ที ่ สมรรถนะ
พลเมืองยคุ
ดิจิทลั 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย จ านวน
ข้อ

ค าถาม 
2 ด้านความรู้

ดิจิทลั(digital 
knowledge) 
(ต่อ) 

การเข้าถึงดิจิทลั 
(digital 
accessibility) 

การเข้าถงึข้อมลูดิจิทลัเป็นข้อมลูที่
เข้าถงึได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีท่ีมา
หลากหลาย จงึจะต้องผ่านการกลัน้
กรองและคดัสรรก่อนน าไปใช้ 

1 

3 การกระจายตวั
ของข้อมลู 
(digital 
infusion) 

ข้อมลูดิจิทลักระจายตวัอย่างไร้ทิศทาง
ไมห่ยดุน่ิง เปรียบเสมือนไวรัส (viral 
information) เม่ือข้อมลูถกูเผยแพร่ไป
แล้วไมส่ามารถเรียกคืนกลบัมาได้   

1 

4 ร่องรอยดิจิทลั 
(digital 
footprint)  

เม่ือข้อมลูถกูเผยแพร่ในสงัคมดิจิทลัแล้ว
จะไมม่ีวนัเลื่อนหายเปรียบเสมอืน
รอยเท้าของผู้ใช้ท่ีจะคงอยู่ในโลกดิจิทลั
ตลอดไป 

1 

5 การระรานทาง      
ไซเบอร์ 
(cyberbullying) 

ลกัษณะการระรานท่ีเป็นพฤตกิรรมท่ี
ผู้ ใช้สื่อสงัคมออนไลน์แสดงออกเพ่ือท า
ร้ายผู้อื่นให้เกิดผลด้านทางจิตใจ ถือเป็น
การคกุคามเพ่ือให้เกิดผลกระทบตอ่
จิตใจของผู้ถกูกระท า โดยมีวิธีการใน
การข่มเหงรังแกทางไซเบอร์เกิดขึน้โดย
การเขียนข้อความ ใช้รูปภาพหรือวิดีโอ 
โต้ตอบกนัด้วยค าพดูท่ีไมไ่ด้กลัน่กรอง 
เป็นการกระท าไปตามอารมณ์ เพ่ือให้ผู้
ถกูระท าเสียหาย ขดักบัหลกัทาง
ศีลธรรมและหลกักฎหมาย 

2 

  



 157 
 
ตาราง 14 (ตอ่) 

ที ่ สมรรถนะ
พลเมืองยคุ
ดิจิทลั 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย จ านวน
ข้อ

ค าถาม 
6 ด้าน

กระบวนการ
ดิจิทลั (digital 
process) 

การคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ
เพ่ือการรู้เทา่
ทนัสงัคม
ดิจิทลั 
(critical 
thinking for 
digital 
literacy) 

- การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมลู 
การแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
จากข้อมลูก่อนน าไปใช้ 
- การเลือกสรรค์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์
มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาตนเอง และ
น าเผยแพร่ตอ่ให้ผู้อื่น 
 - การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและ
ใช้ข้อมลูรอบด้านในการตดัสนิใจ  
- การตรวจสอบแหลง่ท่ีมาของข้อมลู 
- การอ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมลู 

5 

7 การท างาน
สว่นบคุคล
และการ
ท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืน 
(individual 
and group 
working) 

- การไมค่ดัลอกข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู
เดียวโดยไมม่ีการอ้างอิง ถือเป็นการ
ขโมยผลงานของผู้อื่น (plagiarism) เป็น
การละเมิดสิทธิทางปัญญา (digital 
right) ข้อผู้อื่น  
- การน าข้อมลูมาอภิปรายแลกเปลี่ยน
กนัถือเป็นทกัษะการท างานร่วมกบัผู้อื่น
ในโลกดิจิทลั  
- การตรวจสอบข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู
หลายแหลง่จะช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

3 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ท่ี สมรรถนะ
พลเมืองยคุดิจิทลั 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย จ านวน
ข้อ

ค าถาม 
8  ความปลอดภยั

ในโลกดิจิทลั 
(digital 
security)  

การกรอกข้อมลูสว่นตวั อาทิ ท่ีอยู ่
รหสับตัรประชาชน และรหสับญัชี
ธนาคารลงในเว็ปไซต์ สื่อสงัคม
ออนไลน์ และแอปพลิเคชัน่ตา่ง ๆ 
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจจะท า
ให้ข้อมลูร่ัวไหล และตกเป็นเหย่ือของ
มิจฉาชีพได้ 

1 

9 คณุลกัษณะ 
(digital 
characteristics) 

มารยาทในการ
ใช้สื่อดิจิทลั 
(digital 
etiquettes) 

- การไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืนด้วยการ
แสดงความคิดเห็นการ
วิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนภายใต้กรอบของ
กฎหมาย และหลีกเลี่ยงการใช้
อารมณ์ 
 - การให้เกียรติผู้ อ่ืน ด้วยการใช้
ภาษาสขุภาพในการแสดงความ
คิดเห็นออนไลน์   
- การปฏิบติัตนตอ่บคุคลในสงัคม
ดิจิทลัควรปฏิบติัตนตามสถานภาพ
เชน่เดียวกบัสงัคมจริง 
 -หลีกเลี่ยงการน าเสนอสื่อลามก
อนาจารในสื่อดิจิทลัของตนเอง 
เพราะถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงท าให้ผู้
ไม่หวงัดีสามารถเข้าถึงข้อมลูสว่นตวั
ในสื่อสงัคมออนไลน์ของเรา และถือ
เป็นการขดัตอ่วฒันธรรมอนัดี 

4 
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ตาราง 14 (ตอ่) 

ท่ี สมรรถนะ
พลเมืองยคุดจิิทลั 

องค์ประกอบ ค าอธิบาย จ านวน
ข้อ

ค าถาม 
10 คณุลกัษณะ 

(digital 
characteristics) 
(ตอ่)  

ความรับผิดชอบ
สว่นบคุคลใน
การใช้ส่ือดจิิทลั 
(digital 
individual 
responsibilities)  

ผู้ใช้ระวงัวา่ผู้ อ่ืนยอ่มได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าของ
ตนเอง เพราะพืน้ท่ีในสงัคม
ดจิิทลัเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีทกุ
คนเข้าถึงได้ พลเมืองยคุดจิิทลั
ต้องรับผิดชอบกบัการน าเสนอ
ข้อมลูของตน 

1 

รวม 22 

 
(3) สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของพลเมืองยคุ

ดิจิทัล เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า ( rating scale) 4 ล าดับ โดยมี เกณฑ์ในการแปล
ความหมายดงันี ้ 

- ค่าเฉล่ีย คะแนนระหว่าง 3.50-4.00 หมายความว่า นักเรียนมี
ปฏิบตัพิฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัเป็นประจ า  

- ค่าเฉ ล่ีย  คะแนนระหว่าง 2.50-3.49 หมายความว่า ป ฏิบัติ
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัเป็นสว่นมาก 

- ค่าเฉ ล่ีย  คะแนนระหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า ป ฏิบัติ
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัน้อย  

- ค่าเฉล่ีย คะแนนระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า ไม่ได้ปฏิบัติ
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 

(4) น าแบบประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของพลเมืองยุค
ดิจิทลัไปให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข 
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(5) น าแบบประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของพลเมืองยุค
ดิจิทลัท่ีผ่านการปรับปรุงแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญตรจสอบคณุภาพความตรงเชิงเนือ้หา (Indx of Item 
Objective Congruence: IOC) พบวา่คณุภาพของแบบสะท้อนผลกิจกรรมอยูร่ะหว่าง 0.8-1.00 

(6) เตรียมน าแบบประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของ
พลเมืองยคุดจิิทลัไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูกบักลุม่เป้าหมาย 

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้หลักสูตร  มีขัน้ตอนในการสร้าง
เคร่ืองมือ ดงันี ้ 

(1) ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร ต ารา วารสาร บทความวิชาการ และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพงึพอใจตอ่หลกัสตูร   

(2) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้หลกัสูตร เป็นแบบมาตรา
สว่นประเมินคา่ (rating scale) 4 ล าดบั โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายดงันี ้ 

- ค่าเฉล่ีย คะแนนระหว่าง 3.50-4.00 หมายความว่า ความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 

- ค่าเฉล่ีย คะแนนระหว่าง 2.50-4.49 หมายความว่า ความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก 

- ค่าเฉล่ีย คะแนนระหว่าง 1.50-2.49 หมายความว่า ความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัน้อย 

- ค่าเฉล่ีย คะแนนระหว่าง 1.00-1.49 หมายความว่า ความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

(3) น าความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดไปให้คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์พิจารณา ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

(4) น าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดท่ีผ่านการปรับปรุงแล้วให้
ผู้ เช่ียวชาญตรจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนือ้หา (Indx of Item Objective Congruence: IOC) 
พบวา่คณุภาพของแบบสะท้อนผลกิจกรรมอยูร่ะหว่าง 0.8-1.00  

(5) เตรียมน าความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดไปใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บข้อมลูกบักลุม่เป้าหมาย 
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การเก็บรวบรวมข้อมลู  
ผู้วิจัยทดลองใช้หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศนูย์กลางเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ

พลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายโดยด าเนินการดงันี ้
1. การออกแบบการทดลอง 

การทดลองใช้หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ
ก่อนการทดลอง (pre-experimental Designs) เป็นการศึกษากลุ่มเดียววดัสองครัง้ (one-group 
pretest-posttest designs) คือ ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

 
Pretest Treatment Posttest 

T1E X T2E 
เม่ือ  T1E  แทน  การทดสอบก่อนจะท าการทดลองของกลุม่ทดลอง 
 T2E   แทน  การทดสอบหลงัท าการทดลองของกลุม่ทดลอง  
 X    แทน  การจัดผการเรียนรู้ตามกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองใน

หลกัสตูร  

ภาพประกอบ 9 แบบแผนการทดลอง 

2. การน าหลกัสตูรไปทดลองใช้  
(1) ผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่มตวัอย่าง ด้วย

เคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้ 
- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลก่อน

เรียน  
- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัล

ก่อนเรียน  
- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านคุณลักษณะดิจิทัล

ก่อนเรียน 
(2) ผู้วิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิรายไตร่ตรองตาม

หลกัสตูร โดยจดัการเรียนรู้ร่วมกบัครูผู้ประสานงานของโรงเรียนวดัอินทาราม  ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
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การศกึษา 2560 ตัง้แต่วันท่ี ตัง้แต่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 30 คาบ
เรียน คาบละ 50 นาที  

(3) ในระหว่างการทดลองนักเรียนท าแบบสะท้อนผลกิจกรรมการ
อภิปรายไตร่ตรองหลงัจบบทเรียนจากการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองจ านวน 
9 บทเรียน  

(4) หลังจบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองทัง้ 9 
บทเรียน ผู้วิจยัให้นกัเรียนทดสอบหลงัเรียน (posttest) ด้วยเคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลหลัง
เรียน  

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัล
หลงัเรียน  

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านคุณลักษณะดิจิทัล
หลงัเรียน 

- แบบประเมินพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ 
- แบบประเมินความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูร  

(5) จากนัน้น าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือทดสอบ
สมมตฐิาน  

การวิเคราะห์ข้อมลู  
ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากเคร่ืองท่ีใช้ในการวิจัยแต่ละประเภทท าการ

วิเคราะห์ทางสถิติ โดยการท าการทดสอบทางสถิติ แล้วเขียนบรรยายผลการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิต ิซึง่การทดสอบและวิเคราะห์ข้อมลูได้ด าเนินการ เป็น 2 สว่น ดงันี ้ 

(1) การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับ
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

ผู้ วิจัยหาประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยการตรวจสอบ
คณุภาพหลกัสตูรจากผู้ เช่ียวชาญ 
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สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร คือ ผลจากการ
ประเมินคุณภาพเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉล่ีย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์แปลความหมายคา่เฉล่ีย  

- ค่าเฉ ล่ีย คะแนนระหว่าง 3.50 – 4.00 หมายความว่า 
หลกัสตูรมีคณุภาพดีมาก 

- ค่าเฉ ล่ีย คะแนนระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายความว่า 
หลกัสตูรมีคณุภาพดี  

- ค่าเฉ ล่ีย คะแนนระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายความว่า 
หลกัสตูรมีคณุภาพพอใช้ 

- ค่าเฉ ล่ีย คะแนนระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายความว่า 
หลกัสตูรต้องปรับปรุง  

สว่นท่ี 2 การศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ผู้ วิจัยใช้การค านวนหาประสิทธิภาพของหลักสูตร E1/E2 ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556, 7) โดยก าหนดให้ E1 คือ คะแนนจากการท า
แบบสะท้อนผลกิจกรรม การอภิปรายไตร่ตรองหลังจบบทเรียนจากการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองจ านวน 9 บทเรียน และ E2 คือ คะแนนจากการท าแบบทดสอบ
สมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัทัง้ 3 ฉบบั ได้แก่ แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดจิิทลัด้านความรู้
ดิจิทลัหลงัเรียน แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัลหลงัเรียน และ
แบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดจิิทลัด้านคณุลกัษณะดจิิทลัหลงัเรียน 

(2) การศกึษาประสิทธิผลของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ผู้ วิจัยหาประสิทธิผลของหลักสูตรโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตวั
แปรพหนุามแบบวดัซ า้ (One-Way Repeated Measures MANOVA)  

วิเคราะห์จากคะแนนของแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุค
ดิจิทัลก่อนเรียน 3 ฉบบั และ คะแนนของแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยุคดิจิทัลหลังเรียน 3 
ฉบบั ซึง่เป็นแบบวดัชดุเดียวกบัการหาประสิทธิภาพของหลกัสตูร   
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สว่นท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมลูโดยสถิตพืิน้ฐาน 
วิเคราะห์คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานตามเกณฑ์จากการ

ประเมินของนกัเรียนโดยใช้แบบประเมินพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และแบบประเมินความ
พงึพอใจในการใช้หลกัสตูร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
(1) สถิตพืิน้ฐาน คือ คา่เฉล่ีย (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
(2) สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ คือ การตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) โดยการประเมินคา่ดชันีความสอดคล้อง (Index Objective 
Congruency: IOC) 

(3) สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบสมมตฐิาน ประกอบไปด้วย 
- การหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร คือ การค านวนหาประสิทธิภาพของ

หลกัสตูร E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
- การหาประสิทธิผลของหลกัสตูร คือ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์                        

ความแปรปรวนของตวัแปรพหนุามแบบวดัซ า้ (One-Way Repeated Measures MANOVA) 
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บทท่ี 4 
ผลการศกึษา 

การน า เสนอผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลในบท ท่ี  4 นี  ้เป็นผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการวิจัย 4 ระยะ คือ  การวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมือง              
ยุคดิจิทัล ระยะท่ี 2  การออกแบบและยกร่างหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับ                         
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา                    
ตอนปลาย ระยะท่ี 3 การทดลองน าร่องหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ
ระยะท่ี  4 การใช้และศึกษาประสิท ธิผลของหลักสูตรท่ี เน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับ                     
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา               
ตอนปลายโดยผลการวิเคราะห์ข้อมลูน าเสนอได้ ดงันี ้ 

ตอนท่ี 1 ผลของการศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 
1. ข้อมลูเชิงคณุภาพ  

ผู้วิจยัสมัภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เช่ียวชาญทัง้หมด 5 คน ประกอบไปด้วย ผู้ เช่ียวชาญ              
ด้านการพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัล ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านมานุษยวิทยาและภาษาศาสตร์ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 
ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา และผู้ เช่ียวชาญด้านกระบวนการดิจิทลัเป็นหัวหน้าแผนก
ทรัพยากรบุคคลและความร่วมมือองค์กรท่ีประกอบธุรกิจดิจิทัลได้องค์ประกอบของสมรรถนะ
พลเมืองยคุดจิิทลั ดงันี ้ 

ผลจากการสอบถามความเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญ เก่ียวกับสภาพสังคม ท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากอดีต โดยมีเคร่ืองมือดิจิทัลและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมากมายท่ีให้
ระบบดิจิทลัเป็นตวักลางในการส่ือสารโดยเฉพาะโทรศพัท์มือถือแบบ smart phone ท่ีช่วยให้การ
ตดิตอ่ส่ือสารกนัทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกนัได้สะดวกรวดเร็ว
มากยิ่งขึน้ การส่ือสารผ่านระบบดิจิทลัในสงัคมปัจจุบนันีช้่วยเช่ือมโลกทัง้ใบให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
ปรากฎภาพของ “โลกาภิวัตน์  (globalization)” ท่ีชัดเจนมากยิ่ งขึน้  ลักษณะการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงของสังคมจึงเป็นผลท าให้เกิดปรากฏการทางสังคมบางอย่างตามท่ีผู้ เช่ียวชาญ
อธิบายไว้วา่  
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   “สงัคมไทยในปัจจบุนัมีความแตกตา่งอย่างชดัเจนมากจากอดีต โดยเฉพาะ
บริบทในช่วง 20-30 ปีท่ีแล้ว เปรียบเทียบกับปัจจุบนั ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจ 
เอาในอดีตก่อนนะ เราเรียกสงัคมในอดีตว่า สงัคมแบบ analog คือ ต้องใช้มือท าเอง
ทุกคนการเคล่ือนไหวอะไรเราก็ยังปกติ แต่พอตอนนีมี้ส่ือ social medias (ส่ือสังคม
ออนไลน์) เข้ามาท าให้เรากลายเป็นสงัคมดิจิทลั มนัก็มีผลน า คือ ท าให้เราขีเ้กียจขึน้ 
คือต้องเข้าใจก่อนนะ “ขีเ้กียจ” กบั “ความทนัสมยั” อนันีใ้กล้เคียงกนั คือเราเรียกความ
ทันสมัยในลักษณะนี เ้ป็นความทันสมัยแต่ไม่พัฒนา เป็น Modernize without 
Development นัน้คือ เรามีเทคโนโลยีต่าง ๆ ทันสมัยใหม่มากเลย แต่เรายังมีแต่
ความคดิเดมิ ๆ สงัคมปรับไมท่นัเทคโนโลยี” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์) 

 

ผลจากการเปล่ียนแปลงแปลงสังคมจากการติดต่อส่ือสารกันแบบดัง้เดิมมาสู่
ระบบดิจิทลัอย่างเต็มรูปแบบแม้ว่าจะเป็นการปรับตวัให้เกิดความทนัสมยัด้านอปุกรณ์ดิจิทลั แต่
ยงัขาดความทันสมยัในระบบความคิด แต่คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเปล่ียนแปลงทางสงัคม
อนัมีผลกระทบมาจากส่ือดิจิทลันัน้ส่งผลท าให้สงัคมไทยเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของคนไทยอย่างชดัเจน นอกจากนัน้ยงัส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต การเรียนรู้ และการ
ปฏิบตัิกิจกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาของไทยเป็นอย่างมาก ดงัมุมมองตัวอย่างของตวัแทน
องค์กรธุรกิจดจิิทลัรายหนึง่เสนอไว้วา่ 
 

  “เด็กทุกวนันีก็้จะมีการเรียนรู้ท่ีจะใช้เพราะว่า (สภาพ) สงัคมบีบบงัคบัเด็กให้เข้าสู่ 
iMobile  ในการเรียนรู้ อีกอย่างหนึ่งก็คือ เร่ืองของการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั คือ ทุกวนันี ้
เด็กก็จะใช้ google ในการค้นหาข้อมูล จากเดิมท่ีถามพ่อแม่ก็จะไม่ถามแล้ว จะถาม
เพียง 2-3 ครัง้ ถามคณุครู ครูก็อาจจะร าคาญ เด็กก็อาจจะไม่อยากเจอภาวะท่ี (พอ่แม่/
ครู) มากดดนัว่าท าไมถึงถามเยอะจงั ตรงนีก็้อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งว่าท าไมเด็ก
ปัจจบุนัถึงจะใช้ข้อมลูจาก internet และข้อมลูดจิิทลัเป็นส่ือหลกั...” 

  (หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลและความร่วมมือองค์กรท่ีประกอบธุรกิจดจิิทลั: สมัภาษณ์) 
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จากค าอธิบายของตัวแทนองค์กรธุรกิจดิจิทัลสะท้อนให้เห็นทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของไทยท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของกระแส
สงัคมดิจิทลัคือการเปล่ียนแปลงในลกัษณะของการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองมากยิ่งขึน้โดย
เน้นการใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลและยึดถือข้อมูลดิจิทัลเหล่านัน้มาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ในประเดน็นีมี้ผู้ เช่ียวชาญขยาย ความเอาไว้วา่  
 

  “มันเหมือนสมัยเราอ่านจากหนังสือพิมพ์นะครูว่า คือยังไงละ โทรศัพท์มือถือ
ส าหรับเด็กคือคลงัข้อมูลดิจิทลัของเขา สมยัก่อนถ้าครูไม่ได้อ่านหนงัสือพิมพ์ไม่ได้เลย
นะ ตอนนีค้รูคิดว่าครูก็มีส่วนเหมือนเด็ก ม.ปลาย นะ คืออ่านหนงัสือพิมพ์เหมือนกัน 
แต่อ่านจาก facebook คือมนัช่วยเรา update ข้อมูลไง สร้างตวัตนให้เด็กว่า ฉันก็รู้นะ 
เร่ืองนีฉ้นัก็เจอ ฉนัก็อา่นมา....” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์)  

 

การติดตามข่าวสารและรับข้อมูลดิจิทัลโดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์และส่ือดิจิทัล
เป็นตวักลางในการรับข้อมูลนัน้เกิดผลหลายประการต่อนกัเรียนมธัยมศึกษาของไทยตามทศันะ
ของผู้ เช่ียวชาญ นอกจากการมีอุปกรณ์ดิจิทัลเพ่ือให้รับทราบข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึน้แ ล้ว 
ผู้ เช่ียวชาญหลายท่านยงัได้อธิบายให้เห็นชดัเจนถึงผลกระทบของสงัคมดิจิทลัท่ีมีตอ่ระบบการคิด
ของนกัเรียน ดงันี ้
 

   “พ่ีคิดว่าสงัคมดิจิทลัมันท าให้เด็กติดกับเทคโนโลยี เม่ือเด็กติดกับเทคโนโลยีสิ่งท่ี
ตามมา คือ เด็กไม่จดจ่อกับภาระหน้าท่ีบางอย่าง เพราะมนัมีเคร่ืองมือท่ีมนัสามารถท่ี
จะละความสนใจจากการเรียนมาอยู่กบัโทรศพัท์มือถือของตนเองแล้วก็ใช้มนัอย่างรู้ไม่
เท่าทัน ซึ่งพ่ีมองว่ามันเป็นปัญหามาก เราเห็นชัดเจน ถ้าเปรียบเทียบกับยุคเดิมท่ี 
digital life (ชีวิตดิจิทัล) มันยังไม่ขนาดนีน้ะ เราจะพบว่าการท าอะไรก็ตาม หรือ
แม้กระทั่งการเรียนก็ตามชีวิตเราจะจดจ่ออยู่ในห้องเรียนเป็นหลกั ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
เราก็ออกไปไหนไมไ่ด้ เราไมส่ามารถมีแหลง่อ่ืน ๆ ท่ีจะดงึความสนใจเราได้  
  แตใ่นขณะนีพ้อ digital มนัเร่ิมเข้ามาสู่ชีวิตเด็กนี ้พอเด็กเร่ิมรู้สึกว่าเด็กไม่อยากจะ
สนใจสิ่งท่ีก าลงัเรียนอยู่ เด็กก็จะสามารถ switch (ปรับเปล่ียน) เปล่ียนไปท าอะไรก็ได้
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ผ่านเคร่ืองมือของตนเองเพียงชิน้เดียว ซึ่งสุดท้ายแล้วเด็กได้อะไร คือ เด็กอาจจะได้
ความรู้อ่ืน แตส่ิ่งท่ีเดก็จะได้จากการเรียนรู้เดมิมนัไมมี่ มนัหายไปหมดแล้ว 
  เราพบแม้กระทั่งว่า การเรียนรู้ในยุคเดิม ๆ บางอย่างมันมีข้อดีนะ เช่น การ take 
note (จดบนัทึก) ด้วยมือ แตเ่ม่ือชีวิตดิจิทลัมนัเข้ามาอยู่ในมือเด็กเราจะเห็นชดัเจนเลย
ก็คือ แม้กระทั่ง power point เด็กก็จะยกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูป ซึ่งการถ่ายรูป
ค าถาม คือ คณุเอาไปอ่านจริงหรือเปล่า นัน่เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง เม่ือก่อนในหนึ่งวินาทีเรา
จะสนใจหรือไม่สนใจไม่รู้แต่การได้ take note ลงไป มันจะซึมซับลงไปในสมองได้
มากกวา่ พ่ีวา่เร่ืองนีเ้ป็นสิ่งส าคญัท่ีรบกวนสมาธิและการจดจอ่ของเดก็” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์)  

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในยุคดิจิทัลตามท่ี
ผู้ เช่ียวชาญน าเสนอมานัน้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนท่ีพบเห็นได้ทั่ วไป 
เคร่ืองมือดิจิทลัซึ่งมีความรวดเร็วด้วยระบบอินเตอร์เน็ตท าให้นกัเรียนในฐานะผู้ ใช้เคร่ืองมือดิจิทลั 
เข้าถึงข้อมลูจ านวนมากได้เป็นผลกระทบทางอ้อมท าให้นกัเรียนบางคนการขาดสมาธิในการเรียน
ได้ง่ายขึน้และเป็นพฤตกิรรมท่ีสะท้อนให้เห็นภาพของการเรียนรู้ในปัจจบุนัของนกัเรียนได้เป็นอยา่ง
ดี ข้อคดิเห็นดงักล่าวยงัได้รับการสนบัสนนุในทิศทางเดียวกบัผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา 
ดงันี ้
 

  “พ่ีคิดว่าสงัคมดิจิทลัมันท าให้เด็กติดกับเทคโนโลยี เม่ือเด็กติดกับเทคโนโลยีสิ่งท่ี
ตามมา คือ เด็กไม่จดจ่อกบัภาระหน้าท่ีบางอย่าง เพราะมนัมีเคร่ืองมือท่ีมนัสามารถท่ี
จะละความสนใจจากการเรียนมาอยู่กบัโทรศพัท์มือถือของตนเองแล้วก็ใช้มนัอย่างรู้ไม่
เทา่ทนั ซึ่งพี่มองว่ามนัเป็นปัญหามาก พ่ีถึงได้บอกว่า application พวกนีม้นัดี ท าให้คน
เข้าถึงได้เร็ว ติดตอ่กนัทกุท่ีได้หมด แตเ่ราใช้มนัอย่างรู้เท่าทนัหรือเปล่า อนันีเ้ป็นปัญหา
ทัง้เดก็และผู้ใหญ่” 

 (ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์)  
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จากข้อคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 2 ท่าน จะเห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนปลายของไทยนัน้มีปัญหาเก่ียวกับการรู้เท่าทันใช้เทคโนโลยีดิจิทลั แต่ไม่มีได้มี
ปัญหาเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยี  

ในส่วนของการใช้เคร่ืองมือดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่วนีไ้ม่ได้ถูกจ ากัดอยู่แค่
นักเรียนมัธยมศึกษาของไทยเท่านัน้ แต่นักเรียนมัธยมศึกษาหรือเยาวชนทั่วโลกก็สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เป็นอย่างดีเช่นกันโดยเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้โดยอัตโนมัติเพราะ
เทคโนโลยีดจิิทลัเป็นเคร่ืองมือร่วมสมยัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในปัจจบุนั เน่ืองจาก
พวกเขาเกิดขึน้มาพร้อมกับเทคโนโลยีเหล่านี ้จนนกัวิชาการตะวนัตกเรียกกลุ่มคนกลุ่มนีว้่า “ชน
พืน้เมืองชาวดิจิทัล (digital natives)” คือ กลุ่มคนท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้โดยสัญชาตญาณ 
(Prensky, 2001, as cited in  Ribble, 2011, 1) ในแง่มุมนีน้ักวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ของไทยอธิบายเพิ่มเตมิไว้วา่ 

 
  “เห็นด้วยชัดเจนเลยเพราะว่าแม้กระทั่งอาจารย์สอนเอกเทคโนฯ (เทคโนโลยี
การศกึษา) เวลาคอมพิวเตอร์มีปัญหาจะเรียกหาลกู เพราะอาจจะเป็นแบบท่ีทฤษฎีเขา
บอก เราเป็นมนุษย์ต่างด้าวในสงัคมนี ้เราไม่ได้ born (เกิด) มากับ devices (อปุกรณ์) 
พวกนี ้เราเกิดมาจากยคุเทคโนโลยีมีน้อย กลวัเสียหาย เทคโนโลยีเป็นของแพง เวลาเรา
จะท าอะไรก็จะระมัดระวงั ไม่กล้าจบั ไม่กล้าท า ไม่กล้าซ่อมเอง ด้วยความท่ีมนัยากก็
เลยเหมือนวา่เราถกูหลอ่หลอมมาด้วยความคดิแบบนัน้” 

 (ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์) 

จากค าอธิบายของผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาจะเห็นได้ชดัเจนว่าการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายซึ่งเป็นชนพืน้เมืองชาวดิจิทลั มีพฤติกรรม         
การใช้เทคโนโดโลยีแตกตา่งกบัผู้ ใหญ่เป็นอยา่งมาก เพราะผู้ใหญ่ ร่วมทัง้พ่อแม ่ผู้ปกครอง และครู 
ส่วนมากนัน้เป็นวัยท่ีนักวิชาการฝ่ังตะวันตกเรียกว่า “ผู้อพยพชาวดิจิทัล (digital immigrants)” 
เป็นคนในรุ่นท่ีเพิ่งรู้จกัใช้เทคโนโลยีดิจิทลั จึงต้องปรับตวัให้เข้ากับเทคโนโลยีสมยัใหม่เพราะไม่ได้
เกิดขึน้มาพร้อมกบัเคร่ืองมือมือยคุดิจิทลัจงึไม่สามารถใช้เคร่ืองมือเหล่านัน้ได้โดยอตัโนมตัิเหมือน
คนกลุ่มแรก (Prensky, 2001, as cited in  Ribble, 2011, 1) ในประเด็นนีผู้้ เช่ียวชาญด้าน
การศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมืองได้ให้ตวัอยา่งท่ีชดัเจนเพิ่มเตมิไว้วา่  
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  “พ่ี เห็นด้วยนะ ถ้าเทียบตัวเองกับหลานตัวเอง หลานพ่ีไม่ต้องสอนเร่ืองของ          
การเข้าถึง digital devices (เคร่ืองมือดิจิทลั) เลยนะ เพราะว่ามนัท าเป็นการกด นู่นน่ีนัน่ 
อะไรท าได้หมด ทุกวนันีพ่ี้เรียนรู้เร่ืองส่ือพลเมืองนี ้บางนีเ้ราก็ช้า งงกับการใช้โปรแกรม
การตัดต่อนั่นนี ้อะไรพวกนี ้จะท า clip น าเสนอ จะเห็นได้ว่าเด็กมัธยมท าได้ดี ท าได้
สวยงามมาก  มีคลิป วี ดี โอประกอบ  ห รือแม้กระทั่ งการใช้ โทรศัพ ท์ มื อ ถือใน                              
การประกอบการใช้มือถือในการตดัตอ่ท า presentation สง่งานเรา ซึง่รุ่นเราท าไมไ่ด้  
  คือเรา (ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือ ผู้ ใหญ่) เป็นผู้อพยพเข้ามาในโลกดจิิตอลก็จริง
แต่เราเป็นผู้อพยพจ านวนไม่น้อยเหมือนกันนะท่ีปฏิเสธการเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งใหม่ ๆ 
เรียนรู้แคส่ิ่งเดิม ๆ ท่ีมนัใช้ในชีวิตประจ าวนั พ่ีก็ต้องยอมรับนะว่าพ่ียงัตดัตอ่หนงัผ่านมือ
ถือไม่เป็นเลย พ่ียังต้องใช้คอมพิวเตอร์อยู่เลย แต่ก็นัน้ละพอพ่ีท างานด้านพลเมือง                
เยอะ ๆ ก็มักจะพบปรากฎการณ์หนึ่งโดยทันทีว่าเด็กเมืองไทย เข้าถึง digital devices 
(เคร่ืองมือดจิิทลั) ได้ง่ายมาก แตใ่ช้ไมเ่ป็น รู้ไมเ่ทา่ทนั” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์) 

 

การตัง้ข้อสงัเกตของผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมืองด้วย
ข้อสงัเกตว่านกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของไทยยงัเป็นชนพืน้เมืองชาวดิจิทลัท่ีไม่สมบรูณ์
มากหนกั เพราะการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัของนกัเรียนอยูใ่นมิติของการใช้งานเป็นเท่านัน้ แตย่งัไมไ่ด้
ใช้งานได้อย่างถูกวิธีหรือเต็มสมรรถนะ ในประเด็นเร่ืองนีน้ักมานุษยวิทยาและภาษาศาสตร์
ประยกุต์ และ นกัการศกึษาด้านการสอนสงัคมศกึษาอธิบายให้ความเห็นไว้สอดคล้องกนัวา่  

 
    “คือ พ่ีก็เข้าใจคล้าย ๆ กับ concept (ความคิดรวบยอด) อย่างท่ีบอกนะ 
วา่เขาโตมากบัสงัคมคนละแบบแต ่ถ้าพดูถึงแคว่ิธีใช้เขาอาจจะคุ้นเคยกว่าเราก็จริงแต่
ว่าถ้าเขา native จริง พวก etiquette (มารยาท) ต่าง ๆ เขาต้องเข้าใจทัง้หมดโดยท่ี            
เราไม่ต้องสอน  เอาเข้าจริง ๆ เขาแคเ่ข้าใจ platform อนันีท่ี้คณุโตมากบัมนั ในขณะท่ี
รุ่นพ่อแม่โตมากบัหนงัสือพิมพ์ วรรณกรรม เขาก็จะแยกได้วา่หนงัสือพิมพ์หวันีอ้่านเอา
มนัหรืออยากอ่านการเมืองตัง้หวันี ้ดารา เศรษฐกิจต้องหวันี ้ถามว่ารุ่นพ่อแม่เรารู้ได้
อย่างไร ก็ไม่มีใครไปสอนเขานะ แต่รู้ได้จากสิ่งท่ีไปสัมผัสคลุกคลีด้วย แต่ถามว่า 
digital native เข้าใจ platform กดเขาไปดูอะไรได้จริง แต่เข้าใจจริง ๆ หรือเปล่า                    
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น่ีพยายามมองแบบไมเ่ข้าข้างใครนะ ถ้าเป็น digital native จริงหลาย ๆ เร่ือง เราคงไม่
ต้องไปสอนเขาหรอก แตจ่ริง ๆ มนัไมใ่ช่” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์) 

  “ครูไม่ค่อยเห็นด้วยนะกับตรงนี ้คือ ถ้าเป็นเจ้าของส่ือ social นะจริง แต่สังคมจะ
อยู่รอดได้อย่างไร คือพวกเรา (ผู้ ใหญ่) จะมีหลกัการและมีเหตผุล ในยุคของเรา มีแบบ
แผนท่ีหล่อหลอมเรามา แต่ยุค native นี ้มีอะไรหล่อหลอมมา คือ เขา (นักเรียน ม.
ปลาย) ใช้เป็นเฉย ๆ แต่เขาไม่รู้ท่ีมาท่ีไป แล้วส่ือพวกนีย้ังคงอยู่ต่อไปไหม แต่ฐานคิด
แบบพวกเรานีม้ันอยู่แน่นอนเพราะมันผ่านการพิสูจน์มาเยอะ คือพวกเราจะมีความ
ระแวดระวงั  
  โดยสภาพความเป็นจริง เด็กไทยปัจจบุนัยงัไม่มีความเป็น digital native คือถ้าเป็น
สงัคมตา่งประเทศเขาอาจจะ train (ฝึกหดั) หรือหล่อหลอมมาพอสมควรแล้ว เพราะว่า
เด็กเขาไม่ได้เล่นตลอดเหมือนพวกเรา หรือแม้แต่การเข้าถึงอบายมุขอย่างเหล้าเขาก็
ไม่ได้เข้าถึงง่าย แบบเรา ของพวกเราไม่ได้เป็น native อย่างแท้จริง เด็กเรายงัไม่รู้รอบ
ด้าน คือด้วยตวัส่ือวิธีใช้นะได้ แต่พวกเนือ้หาจริง ๆ ไม่ใช่แล้ว เอาเข้าจริง ๆ เวลาเราไป
ท างาน content (เนือ้หาและองค์ความรู้) ส าคญันะ คือมันต้องมีท่ีมาท่ีไป เอาง่าย ๆ 
เด็กท่ีใช้เป็นท่ีกล้า search เพราะมนัไม่กลวัพงัไง พวกรุ่นเรากลวัพงั เด่ียวเสียดายเงิน 
คือ มนัเป็นธรรมชาตขิองเดก็” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์)  
 

ด้วยเหตนีุเ้องการพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทลัของนกัเรียนมัธยมศึกษาของไทยจึง
จะต้องพฒันาให้นกัเรียนรู้เท่าทนัเทคโนโลยีดิจิทลัเพิ่มเติมนอกเหนือจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
อยา่งท่ีนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทยปฏิบตัไิด้แล้ว  

การพัฒนาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลจึงเป็นสิ่งส าคญัเพ่ือ
เตรียมนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายให้พร้อมส าหรับการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลในอนาคตให้
สามารถใช้ชีวิตในสงัคมดิจิทลัได้ ดงัท่ีตวัแทนผู้ประกอบการธุรกิจดจิิทลัอธิบายถึงความส าคญัของ
สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัไว้วา่  
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  “ในฐานะสถานประกอบการเราก็มองนกัเรียนหรือนิสิตในฐานะท่ีจบไปแล้วต้องไป
ท างานในสถานประกอบการ เราก็คิดอยู่แล้วว่าคนท่ีจะเข้ามาท างานเราก็ต้องการ
ตรวจสอบเร่ืองของการใช้ ส่ือ social ทักษะในการใช้งาน รวมทัง้ competences 
(สมรรถนะ) ในการใช้งาน social media หรือว่าการใช้เทคโนโลยี digital ในการท างาน 
คณุสมบตัพิวกนีเ้ราใช้ประกอบการคดัเลือกบคุคลเข้าท างานแทบทัง้นัน้ครับ” 

(หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลและความร่วมมือองค์กรท่ีประกอบธุรกิจดจิิทลั: สมัภาษณ์) 

การพัฒนาสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลในครัง้นีไ้ด้ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพของ
องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลจากการสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ เช่ียวชาญ                           
เพ่ือศึกษาและค้นหาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล ทัง้องค์ประกอบด้านความรู้
ดจิิทลั กระบวนการดจิิทลั และคณุลกัษณะดจิิทลั 

1.1 องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิทลั (digital knowledge) 
องค์ประกอบด้านความรู้ดจิิทลัในงานวิจยัฉบบันีจ้ะกลา่วถึง สาระ ข้อมลู แนวคิด 

หลกัการร่วมสมยัท่ีเก่ียวข้องกับสงัคมดิจิทลัท่ีนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทยควรจะต้อง
ศึกษาและท าความเข้าใจเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการรู้เท่าทันและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
เต็มศกัยภาพ การท าความเข้าใจลกัษณะสงัคมท่ีตนเองอาศยัอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสงัคมถือเป็น
จดุเร่ิมต้นส าคญัของการพฒันาพลเมืองหรือผู้อยูอ่าศยัในสงัคมนัน้ ๆ ทกุสงัคมเพราะการท าความ
เข้าในลกัษณะสงัคมจะช่วยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ร่วมกนัของคนในสงัคม ลกัษณะส าคญัของสงัคม
ดจิิทลัประการแรก คือ “เป็นสงัคมเสมือนท่ีเข้าถึงได้จริง” ดงัค าอธิบายของนกัเทคโนโลยีการศกึษา
ดงันี ้

(1) สภาพสงัคมดิจิทลั (digital society) 
การศกึษาสภาพสงัคมดจิิทลัเป็นการศกึษาถึงลกัษณะของพืน้ท่ี ปรากฏการณ์

ท่ีเกิดขึน้ และความเข้าใจในเบือ้งต้นเก่ียวกบัสภาพสงัคมในสงัคมดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลายของไทยตามทศันะของผู้ เช่ียวชาญ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้   
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   “พลเมืองยคุดจิิทลัก็จ าเป็นจะต้องตระหนกัเลยวา่ อย่าเอาสงัคมออนไลน์มาเป็นตวั
ตัง้ว่ามันจะเท่ียงแท้แน่นอน จาก 100% มันอาจจะต้องหารสองหารสิบ เด็กเราต้อง
ตระหนัก และต้องเข้าใจเลยว่าในสังคมออนไลน์จะเป็นอะไรท่ีจอมปลอมบ้าง คือ             
มนัไม่ได้เป็นของจริงเสมอไป สังคมดิจิทัลมนัเป็นของเสมือน เราติดต่อกันได้เพราะมี
เคร่ืองมือ มีอปุกรณ์ ถ้าขาดอปุกรณ์ความเป็นสงัคมท่ีคยุกนัได้ก็หายทนัที ภายใต้ ความ
เสมือนนัน้มนัมีอยู่จริง คือเขาเข้าถึงมนัได้จริง เราร่วมกนัอยู่จริงเป็นสงัคม            แตจ่ะ
เช่ือมนัทกุอยา่งไมไ่ด้” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์) 

ลักษณะสังคมเสมือนท่ีมีอยู่จริงตามท่ีนักเทคโนโลยีการศึกษาอธิบาย
สะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของพลเมืองในสงัคมดิจิทลั คือ เป็นสงัคมเสมือนท่ีสามารถเข้าถึง
ได้จริงและพลเมืองในสงัคมนัน้มีความสมัพนัธ์โดยการติดตอ่ส่ือสารกนั แสดงความคิดเห็นร่วมกนั 
และแบ่งปันข้อมูลหรือความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จากลักษณะสังคมดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ลกัษณะส าคญัของสังคมดิจิทัลอีกหนึ่งประการ คือ พืน้ท่ีในสังคมดิจิทัลนีมี้ลักษณะเป็น “พืน้ท่ี
สาธารณะ” ซึ่งพลเมืองทกุคนท่ีมีเคร่ืองมือดิจิทลัย่อมเข้าถึงพืน้ท่ีส่วนร่วมตรงนี ้ค าอธิบายข้อพืน้ท่ี
สาธารณะในสงัคมดจิิทลัถกูอธิบายโดยผู้ เช่ียวชาญหลายทา่น ดงันี ้ 
 

  “ทุกวนันีก้ารโพสต์อะไรลงไปหน้า wall (บนพืน้ท่ีหน้าหลักของส่ือสังคมออนไลน์
ของตน เอ ง  ตั ว เอ งมั น ไม่ ไ ด้ เป็ น  private (เป็ น ส่ วน ตัว ) แ ล้ วมัน เป็ น  public                                
(เป็นสาธารณะ) แตห่ลาย ๆ คนจะมองวา่มนัเป็น private ของตวัเอง ถ้าไม่สนใจไม่ต้อง
มาติดตาม แต่ว่าสิ่งท่ีคณุโพสต์ไปมนัคือพืน้ท่ีท่ีอยู่ในพืน้ท่ีสาธารณะ บางคนก็จะบอก
วา่สิ่งท่ีตนเองโพสต์นัน้เราต้อง  ยืนหยดัในค าพดูของตนเองนะครับ สภาพของสงัคมยคุ
ดจิิทลัมนัเป็นแบบนี ้ไมมี่ค าวา่ private มีแตพื่น้ท่ีสาธารณะ” 

(หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลและความร่วมมือองค์กรด้านดจิิทลั: สมัภาษณ์) 
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     “คือมนัก็ถูกนะ ท่ีมีคนบอกว่าเราใช้ social media (ส่ือสงัคมออนไลน์) ในการท่ีจะ

เป็น way ours (แนวความคิดของเรา) ของความคิดของเรา แต่ way ours ท่ีเป็น
ความคิดของเรานะ ตราบใดท่ีใช้ profile เป็นรูปหน้าคณุนะ ตราบนัน้มนัใช่ไหมอะ คือ 
เราต้องเข้าใจก่อนวา่คณุ add (เพิ่มเพ่ือนในส่ือสงัคมออนไลน์) กนัโดยท่ีคณุนัน้รู้จกักนั
มาก่อนนะ เพราะฉะนัน้จะเห็นว่าพืน้ท่ีส่วนตัวเราไม่มีนะ ทุกอย่างท่ีขึน้ใน social 
media และเคร่ืองมือดจิิทลัทัง้หลายพ่ีถือวา่มนัเป็นของสาธารณะ”  

 (ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์) 

   “เดก็รู้ว่าเรามีพืน้ท่ีของตนเอง แล้วในขณะเดียวกนัเราก็ไมท่ าพืน้ท่ีของตนเองให้มนั
เป็น private (เป็นส่วนตัว) จะท าพื น้ท่ีของเราให้มันเป็น public (เป็นสาธารณะ)           
แต่มักจะท าเสนอตวัเองแบบ private อนันีคื้อปัญหาใหญ่เลย คือ ถ้าคณุบอกว่าตรงนี ้
เป็น public คุณก็ต้องระวังตวั ต้องตระหนักว่าใน public คุณต้องน าเสนออะไรยังไง 
อย่างไร เพราะการเป็น public มนัมีโอกาสท่ีคนจะเลียนแบบเรา นัน้คือคณุบอกว่าคณุ
รับผิดชอบแล้ว คณุ save ในพืน้ท่ีของตวัเอง แตค่ณุอาจจะเป็น model ท่ีไม่ดีให้เด็กคน
อ่ืนไปท าแล้วมนัเกิดผลกระทบกบัชีวิตเขาในอนาคตก็เป็นได้ อนันีพ่ี้วา่คนไทยยงัต้องคิด
เร่ืองแบบนีเ้ยอะ” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์)  

จากมุมมองของผู้ ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและผู้ เช่ียวชาญสรุปได้ว่า
สภาพสังคมดิจิทัลมีความเป็นสาธารณะ พลเมืองในฐานะผู้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลของกันและกันได้ ในประเด็นนีท้ัง้ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลและผู้ เช่ียวชาญอธิบาย
เพิ่มเติมวา่เป็นประเดน็ท่ีนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายยงัมีความเข้าใจคลาดเคล่ือน คือ เข้าใจว่า
พืน้ท่ีบนส่ือสังคมออนไลน์เป็นพืน้ท่ีสาธารณะแต่ยังแสดงบทบาท ความคิดเห็นและตัวตนของ
ตนเองโดยไม่ระมดัระวงั และแสดงออกบนพืน้ท่ีสาธารณะนีใ้นฐานะพืน้ท่ีส่วนตวัของแตล่ะบคุคล 
ซึง่เป็นความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนไปจากความจริง 

ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพสงัคมดิจิทลัอีกประการหนึ่งท่ีตวัแทน
ผู้ประกอบการธุรกิจดจิิทลัน าเสนอเอาไว้ คือ ควรจะต้องท าความเข้าใจถึงสภาพสงัคมดิจิทลัท่ีเป็น
สงัคมแห่งข้อมูลมากมายหลากหลายท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเข้าไปศึกษาหา
ความรู้ได้ ดงันี ้ 
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  “.....แตทุ่กวนันีส้ิ่งท่ีไม่ดีมนัมีมาก ท าให้เด็กไปตามสิ่งท่ีไม่ดีเยอะ พอเห็นคนตบกัน
แทนท่ีจะไปห้ามก็เอามือถือยกขึน้มาถ่ายเลย หรือแม้แตพ่วก net idol หรือ youtuber ท่ี
เขามีชอ่งตา่ง ๆ เขาก็โดนว่ากนัเยอะ อยา่งเดก็ฝร่ังท่ีผลิตของแปลก ๆ ขึน้มา เด็กเขาก็มี
การผลิต content (เนือ้หา) ขึน้มา เป็น content พยายามสร้างให้ตวัเองมีคณุคา่ขึน้มา 
แตเ่ท่าท่ีผมมองมนัก็ต้องพึ่งระวงัให้ได้มากท่ีสุดเพราะว่าภาพของเด็กมธัยมมนัด ูdark 
(มืดมน) มากกวา่ creative (สร้างสรรค์) หรือว่าให้ข้อมลูในสิ่งท่ีดี หรือผลิต content ท่ีดี
มนัยงัดูน้อยอยู่ เด็กเรายงัเป็นแค่ผู้ เสพ เพราะจริง ๆ แล้วข้อมูลในโลกดิจิทลัท่ีมีข้อมูล
มากมาย ให้น ามาใช้ น ามาสร้างสรรค์ ต้องให้เด็กมองมมุดีให้ได้ พืน้ท่ีตรงนีมี้ประโยชน์
มากกวา่โทษขึน้อยูก่บัวา่เราจะเข้าใจสภาพของมนัไหม”  

(หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลและความร่วมมือองค์กรด้านดจิิทลั: สมัภาษณ์) 

สรุปได้ว่าองค์ความรู้ในเร่ืองสภาพสังคมดิจิทัลท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายของไทยควรจะต้องท าความเข้าใจให้ถกูต้องประกอบไปด้วย ลกัษณะของสงัคมดิจิทลัท่ีเป็น
สังคมเสมือนท่ีใช้เคร่ืองมือดิจิทัลในการติดต่อส่ือสาร ลักษณะของพืน้ท่ีในสังคมนีเ้ป็นพืน้ท่ี
สาธารณะท่ีไม่มีความเป็นสว่นตวั และสภาพพืน้ท่ีในสงัคมดิจิทลัแห่งนีมี้ข้อมลูมากมายท่ีนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้   

(2) การเข้าถึงดิจิทลั (digital accessibility) 
การเข้าถึงดิจิทัลเป็นการเข้าถึงข้อมูลในสังคมดิจิทัลท่ีมีอยู่มากมายและมี                          

ความหลากหลายโดยใช้เคร่ืองมือดิจิทลัท่ีนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายมีอยู่ อนัได้แก่ โทรศพัท์ 
smart phone และคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงดิจิทัลมีลักษณะและวิธีการง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน และ               
เป็นสิ่งท่ีนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยท าได้สญัชาตญาณ ดงัท่ีผู้ เช่ียวชาญอธิบายไว้ 
ดงันี ้ 

   “นักเรียน ม.ปลาย ของไทยมีเวลาในการเข้าถึงสังคมดิจิทัลสูงสุดอาจจะในโลก            
เลยนะ อย่างน้อย ๆ คือ 1 ใน 5 ทัว่โลกต้องมีประเทศไทย มี facebook มากท่ีสดุในโลก 
หรือวา่เวลาในการใช้ social media (ส่ือสงัคมออนไลน์) มากท่ีสดุ หรือวา่วยัท่ีมีมือถือมี
อายุเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันัน้ จุดเดน่ของเราน่าจะอยู่ท่ีการ access (เข้าถึง) ไหม คือ การ
เข้าสู่สงัคมดิจิทลัเราไม่เคยมีปัญหาเลย เราก็ต้องใช้พวกนีใ้ห้เป็นประโยชน์ พ่ีรู้ว่าเด็ก
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เรามีมือถือทุกคน เขามีมือถือท่ีจะไปหาข้อมูลอะไรท่ีเขาสนใจ เล่นเกม ซือ้ของ             
ซือ้สติกเกอร์ Line ยงัได้เลย แล้วท าไมเขาจะเอาสิ่งเหล่านีม้าใช้ประโยชน์กับการเรียน
ไมไ่ด้ละ” 

 (ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์)  
 

  “คือจริง ๆ มันก็ต้องสอนนะ (สอนเร่ืองการเข้าถึงดิจิทัล) เพ่ือให้เข้าใจวิธีการใช้            
แต่ว่าระหว่างท่ีเราสอนอันนี ้เราจะต้องสอดแทรกเข้าไปท่ีละอย่าง เช่น การ share 
ข้อมูลใน facebook จะมีการส่งอย่างไรไม่ให้ offense (กระทบ) คนอ่ืน คือถ้าเราไม่ได้
สอน how to (วิธีการ) บางคนก็จะกด share ไปเลยอย่างเดียว ซึ่งกลายเป็นการโพสต์
ลงไปในท่ีสาธารณะ แตจ่ริง ๆ อาจจะมีการ share ด้วยวิธีอ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ปลิดรอนสิทธิของ
ผู้ อ่ืนอาจจะส่งโดยการ copy link ไปแล้วส่งรายบุคคล หรือ ข้อมูลบางอย่างเราก็ต้อง
กรองก่อนเอาไปใช้ ด้วยความท่ีข้อมูลมันเข้าถึงง่ายและมีเยอะ มันเลยควบคุมยาก 
เข้าถึงในท่ีนีจ้งึหมายถึงเข้าถึงอยา่งมีประสิทธิภาพด้วยไมใ่ชเ่พียงแคใ่ช้เป็น” 

     (ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์)  

สรุปได้ว่าการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทย
ตามทศันะของผู้ เช่ียวชาญจะเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่นกัเรียนสามารถเข้าถึงดจิิทลัได้เป็นอยา่งดีผา่น
เคร่ืองมือดิจิทัลแต่ยังจะต้องพัฒนาการเข้าถึงดิจิทัลโดยเฉพาะการเลือกท่ีจะเข้าถึงข้อมูลท่ีมี
ประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของตนเองและเลือกเข้าถึงข้อมลูอยา่งถกูวิธีไมใ่ห้กระทบกบัผู้ อ่ืน  

(3) การกระจายตวัของข้อมลูดิจิทลั (digital infusion) 
การกระจายตวัของข้อมลูดิจิทลัอธิบายถึงลกัษณะของข้อมูลในสงัคมดิจิทลัท่ี

สามารถกระจายตวัไปได้อยา่งรวดเร็ว ไร้ทิศทาง และสง่ผลกระทบตอ่ผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือ
ดิจิทัลคนอ่ืน ๆ ท่ีได้รับข้อมูล ในบางครัง้อาจจะเป็นข้อมูลท่ีผิดพลาดก็ได้ ดังรายละเอียดท่ี
ผู้ เช่ียวชาญอธิบายไว้ ดงันี ้
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   “ลักษณะของเทคโนโลยีมันจะมีลักษณะเป็น technology infused (into) คือ
แพร่กระจายแบบไม่มีทิศทางคะ เมืองนอกมีเมืองไทยก็จะมีตามแบบ...เช่ือได้ว่าสงัคม
โลกจะมีความเป็นพลวตัรนะ ไม่นิ่ง เพราะฉะนัน้ทกุสิ่งทกุว่าจะมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน
ตลอดเวลา ถ้าส่ือตะวนัตกมนัมีแบบนี ้ส่ือไทยก็อาจจะมีบางเพ่ือให้มนัมีอิทธิพลตอ่กัน
และกนั”  

(ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์) 
 

  “เราก็เห็นกันชัดเจนใช่ไหมคะ ครูพูดได้เลย ข่าวบางอนัท่ีเด็กนกัเรียนเขา shared 
กนับางอยา่งมนัก็ไม่ถกูต้องใชไ่หม บางอยา่งเป็นการกล่าวโทษผู้ อ่ืน คือลกัษณะของมนั
เหมือนไวรัสนะ แพร่กระจายไปแบบไร้ทิศทาง ถ้ามันเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องผ่านการ
ตรวจสอบแล้วก็ดีไป แตถ้่ามนัไม่ถูกต้องเป็นข้อมูลปลอมมนัก็แย่เหมือนกัน คนในข่าว
อาจจะได้รับผลกระทบอนันีร้วมถึงเพลงและท่าเต้นแปลก ๆ ของวยัรุ่นด้วยนะ เห็นได้
ชัดเจนไหม แพร่กระจายรวดเร็วจริง ๆ ดังข้ามคืน แสดงว่า social มันมี impact 
(อิทธิพล)” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์)  
 

สรุปได้ว่าลกัษณะข้อมลูดิจิทลัเป็นข้อมลูท่ีแพร่กระจายอยา่งรวดเร็วมีลกัษณะ
คล้ายไวรัส หรือท่ีเรียกกันว่า เป็นข้อมูลแบบไวรัล หรือ “viral information” การแพร่กระจายของ
ข้อมูลในลกัษณะนีท้ าให้นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในฐานะผู้ ใช้ จะต้องเรียนรู้ลกัษณะของ
ข้อมูลเพ่ือให้รู้จักวิธีการในการคัดกรองข้อมูลและสกัดกัน้ไม่ให้ข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องแพร่กระจาย
ออกไป  

(4) ร่องรอยดิจิทลั (digital footprint) 
“ร่องรอย” หรือ “รอยเท้า” มาจากค าในภาษาองักฤษว่า “footprint” หมายถึง 

เค้าเง่ือนหรือเบาะแสท่ีปรากฏให้เป็นแนวบอกให้รู้ หรือ ลกัษณะท่ีเป็นเส้น ลวดลายท่ีปรากฏอยูบ่น
พืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่ง (ราชบณัฑิตยสถาน.  2542: 928, 930) ในสงัคมดิจิทัลก็ร่องรอยในปรากฏอยู่
เช่นเดียวกันซึ่งเป็นร่องรอยท่ีเกิดขึน้จากการโพสต์ (post) หรือน าเสนอข้อมูลของผู้ ใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์และส่ือดิจิทลัเอง การน าเสนอข้อมลูในพืน้ท่ีดิจิทลันอกจากจะเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีทกุคน
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พบเห็นได้แล้ว ยงัเป็นการฝากร่องรอยดจิิทลัเอาไว้ในพืน้ท่ีสาธารณะแหง่นีอี้กด้วย ดงัท่ีผู้ เช่ียวชาญ
อธิบายเอาไว้วา่ 

 
    “digital footprint  มนัส าคญัมาก คือ มนัเป็นสิ่งส าคญัส าหรับคนในยคุนีม้าก ๆ ท่ี
จะต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างท่ีไปปรากฏบนโลกดิจิทัลแล้วมันไม่มีวันหายไปจากโลก 
ข้อมลูมนัแก้ได้ มนักู้ ได้ มนัส่งออก ถ้าเกิดวา่เป็น page ออนไลน์สาธารณะยิ่งร้ายเลย 1 
วินาที ท่ีคณุโพสต์ไปมนัมีโอกาสท่ีคนจะ save ไว้เยอะ แล้วก็จะกลบัมาจดัการกับคณุ
ในภายภาคหน้า ตรงนีม้ันเป็นสิ่งท่ี มนัไม่ได้เป็นการสอนให้เด็กกลวันะแต่มนัเป็นการ
สอนให้เด็กระวัง ให้เช่ือเสมอว่าทุกอย่างท่ีไปปรากฏบนโลกออกนไลน์มันจะ ไม่มีวัน
หายไปจากโลก แล้วมีคนมากกว่าเราแน่นอนท่ีรู้เร่ืองนี ้แต่มนัไม่มีวิชาไหนสอนเร่ืองนี ้
เลย จงึมีปรากฏการณ์คลิปหลดุเกิดขึน้เตม็ไปหมด” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์) 

    “ท่ีบอกวา่ไม่ดีเพราะ จริง ๆ แล้วในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เหลา่นี ้เดก็ขาดต้นแบบ
ท่ีดีนะ ในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างไรให้เกิดประโยชน์ คือ เดก็ลืมไปวา่ทกุอยา่งใน
โลกสงัคมออนไลน์มนัเหมือน footprint (ร่องรอย) นะ เราเดินไปท่ีไหนมนัก็เป็นรอยเท้า
ของเรา ไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องลบัแคไ่หนก็ตาม แม้ว่าเราจะคิดว่ามนัเป็นเร่ืองลบัแต่
จริง ๆ มนัไมล่บั แม้กระทัง่เวลาท่ีเราไป comment (แสดงความคดิเห็น) ใน page ท่ีคิด
วา่ไม่มีคนรู้จกั แตจ่ริง ๆ แล้วมนัมีตวัระบท่ีุอยู่และสถานะของเราในโทรศพัท์ ซึง่เขาจะ
สามารถตามมาได้ คือ เด็กอาจจะคิดว่าถ้าไม่ได้ใช้หน้าจริง ไม่ได้ใช้ช่ือจริงเขาจะถาม
มาไมไ่ด้ แตจ่ริง ๆ แล้ว ท าได้ คือ เดก็อาจจะขาดความเทา่ทนัตรงนี”้ 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์) 

การน าเสนอข้อมูลโดยการโพสต์แสดงความคิดเห็นทัง้ท่ีเป็นข้อความ รูปภาพ 
และคลิปวิดีโอลงในส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือดิจิทลัถือเป็นการฝากร่องรอยเอาไว้ในพืน้ท่ีดิจิทลัซึ่ง
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะการเข้าใจลกัษณะของรองร่อยดิจิทลัจะท าให้นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย
ของไทยเข้าใจวิธีการใช้ส่ือสังคมออนไลน์และส่ือดิจิทัลอย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดการ
ระมดัระวงัทกุครัง้ท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์   
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(5) การระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying) 
การระรานทางไซเบอร์เป็นพฤตกิรรมท่ีแสดงออกเพ่ือขม่เหง รังแกผู้ใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์และส่ือดิจิทัลผู้ อ่ืนทัง้ท่ีตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ การท าความเข้าใจในลกัษณะพฤติกรรมและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากพฤติกรรมเหล่านีจ้ะท าให้นักเรียนมีความระมัดระวังและหลีกเล่ียงการ
กระท าพฤติกรรมการระรานทางไซเบอร์มากยิ่งขึน้ ลกัษณะการระรานทางไซเบอร์ตามความเห็น
ของผู้ เช่ียวชาญมีดงันี ้ 

 
    “คนไทยอาจจะคิดว่าไม่รุนแรง แต่จริง ๆ แล้วมันคือการกระท าท่ีรุนแรง 
อย่างเช่นง่าย ๆ นะเราไปเท่ียวกบัเพ่ือนก็จะมีเบือ้งหลงัการถ่ายท าด้วยการเล่นกบัค า
ว่า “หลัง” เบือ้งหลังคือถ่ายรูปก้น ถ่ายรูปขาท่ีเราเดิน คือ เราอาจจะมองข า ๆ ว่า
ท าไมขาฉนัใหญ่แบบนี ้ท าไมฉนัขาถ่างขนาดนี ้ถามวา่เป็นการ bullying ไหม เป็นนะ 
คือ เราก็อาจจะมองว่าถ้าเราอยู่ในท่ีสาธารณะเราก็อยากให้เขาถ่ายภาพสวย ๆ คน
ไทยจะมองเป็นเร่ืองข า ๆ แตจ่ริง ๆ ไม่ข าเลย มนัท าร้ายจิตใจนะพ่ีว่า การระรานทาง
ไซเบอร์จะเกิดจากการแสดงความคิดเห็นเป็นหลัก คือท าให้คนอ่านไม่สบายใจนะ 
อา่นแล้วกระทบกบัจิตใจทัง้ท่ีตัง้ใจและไมต่ัง้ใจเลยนะ”  

(ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์) 
 

    “แล้วอีกอนั คือ การท่ีนกัเรียนถูกล่อลวงหรือรังแกทาง digital ซึ่งเป็นอะไร
ท่ีละเอียดอ่อนกวา่มาก คือสมมติวา่เราสองคนทะเลาะกนั เราก็อาจจะพดูเยาะเหย้ย
กนั พดูจากเสียดสีกนั เราสองคนเห็นหน้ากนั ถ้าพดูแบบเห็นหน้ากนับางครัง้เราจะรู้
ว่าพูดเล่น แตใ่นสงัคมออนไลน์มนัมีแตค่ าพูด ในบริบทท่ีเราไม่รู้หน้าเขา ไม่รู้ว่าเขา
คดิอะไร เราอ่านแค ่words อาจจะโดนท าร้ายแบบไมรู้่ตวั ฝ่ายหนึ่งอาจจะบอกวา่แค่
ล้อเลน่ แตฝ่่ายท่ีคดิเขาคดิไปไกลแล้ว” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์) 
 

  “ในความคิดพ่ีค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะ เราไม่ได้พบแค่เด็กใช่ไหมเป็นนะ          
เราพบว่าผู้ ใหญ่เองก็ใช้ไม่เป็น การใช้ไม่เป็นไม่ใช่การใช้ไม่เป็นในเชิงทกัษะ แตม่นั
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ใช้ไม่เป็นในเชิงการไม่รู้เท่าทัน เช่น เราจะพบว่ามีการ social bully เรายังแยกไม่
ออกด้วยซ า้ว่าแบบไหนท่ีเราเรียกว่าเป็นการรังแกกนัทาง cyber ไม่รู้ว่ามีการรังแก
กนัในลกัษณะไหนแบบไหน แล้วก็ใช้ไม่ถกู การรังแกกนัมนัออกมาได้ทกุรูปแบบนะ 
ทัง้ความคิดเห็น รูปภาพ หรือวิดีโอออกมาได้หมดจริง ๆ อะไรท่ีท าแล้วกระทบกับ
จิตใจของผู้ อ่ืนถือเป็นการระรานแทบทัง้หมดนะ” 

 (ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์)  
 

การระรานทางไซเบอร์เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกในสงัคมออนไลน์และสงัคม
ดิจิทลัโดยใช้การแสดงความคิดเห็นด้วยภาษา รูปภาพ หรือ วิดีโอ ท่ีท าขึน้เพ่ือให้เกิดผลกระทบ
ทางด้านจิตใจแก่ผู้ อ่ืนในสงัคมออนไลน์และสงัคมดิจิทลั การเกิดการระรานทางไซเบอร์ในมมุมอง
ของผู้ เช่ียวชาญส่วนมากมักจะเกิดขึน้โดยไม่ได้ตัง้ใจ คือ ผู้ ท่ีท าการระรานทางไซเบอร์กับผู้ อ่ืน
มักจะคิดว่าเป็นเพียงการหยอกล้อกันในหมู่เพ่ือนสนิท โดยไม่ได้คิดให้รอบคอบ ในประเด็นนี ้
ผู้ เช่ียวชาญขยายความไว้อยา่งนา่สนใจวา่  
 

  “เม่ือก่อนการ bullying (รังแก) จะเป็นด้าน physical (กายภาพ) ไง แต่ตอนนีเ้ป็น
เร่ืองของจิตใจ เป็นการ bullying ผ่านรูป แล้วเดียวนีย้งัมีการ remind (ย า้เตือน) ขึน้มา
ว่าเม่ือ 4 ปีท่ีแล้วฉันเคยโดนล้อเร่ืองนี ้เป็นการ bullying แบบไม่ตัง้ใจ cyberbullying 
มนักว้างมากส าหรับคนไทยทุกอย่างท่ีอยู่บน cyber มนัสามารถเป็นเร่ือง bullying ได้
หมด เพราะว่ามันคือ personal space (พืน้ท่ีส่วนตวั) ท่ีทุกคนสามารถมาก้าวล่วงได้ 
บางครัง้ก็ bullying ก็มาจาก comment (การแสดงความคิดเห็น) เช่น ท าไมรูปนีพุ้งน า
นมละ แล้วถ้ารูปนีถู้กเอาไปใช้ต่อละ เช่น เพ่ือนพ่ีเจอ เขาโพสต์รูปตอนเขาเป็นเด็กลง 
social แล้วรูปเขาถกูเอาไปใช้ยกตวัอยา่งในเร่ืองการแตง่กายในยคุตา่ง ๆ แบบนีม้นัเป็น
การ bullying จงึนา่กลวัเกินกวา่จะบรรยายได้” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์) 

  “หรือแม้แตก่ระทัง่การ bullying ก็เหมือนกนั คนฆ่าตวัตายเพราะการ bullying มา
เยอะแล้วนะ โดยเฉพาะเด็ก ๆ ท่ีหลงอยู่กับสงัคมแบบนี ้เช่น ยอด like ตกลง หรือ โดน
เพ่ือนเอามาเยาะเหย้ย หรือ การโพสต์ภาพเพ่ือนท่ีน่าเกลียด ๆ หรือการท าพฤติกรรมท่ี



 181 
 

ไม่ดีของตนเองท่ีท าให้ต้องอับอายแล้วก็ถูกกลั่นแกล้ง น าไปซึ่งการซึมเศร้าแบบนีน้ะ 
การกระท าแบบนีถ้้าเลยเถิดไปมนัผิดหลกักฎหมายเลยนะ เป็นสิ่งท่ีไม่ควรจะท าขีน้ช่ือ
วา่ bullying มนัสะท้อนอยู่แล้วว่าต้องเป็นการรังแก ผิดหลกัศีลธรรม หลกัปฏิบตัิตนท่ีดี
ตอ่ผู้ อ่ืน” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์)  
 

ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการระรานทางไซเบอร์ไม่แตกต่างจากการระรานทาง
ร่างกายเลย นอกจากนัน้พฤติกรรมในลกัษณะการระรานเช่นนีย้งัขดักบัหลกัศีลธรรมอนัดีท่ีว่าด้วย
เร่ืองของการปฏิบัติตนกับผู้ อ่ืน ความรู้ในเร่ืองของการระรานทางไซเบอร์ถือเป็นความรู้ใหม่ใน
สังคมดิจิทัลท่ีจะต้องอธิบายให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าใจถึงลักษณะ ขอบข่ายของ
พฤติกรรมและผลกระทบท่ีเกิดจากการระรานทางไซเบอร์เพ่ือให้นักเรียนน าไปปรับใช้ให้เข้ากับ
ชีวิตประจ าวนัของตนเอง  

สรุปแล้วองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัด้านความรู้ดิจิทลัท่ีเหมาะสม
กบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย เป็นสาระ ข้อมลู แนวคิด หลกัการร่วมสมยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัสงัคมดิจิทลัท่ีนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทยควรจะต้องศกึษาและท าความเข้าใจ จาก
การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 สภาพสงัคมดจิิทลั (digital society) ลกัษณะของสงัคมดจิิทลั ได้แก่ 
- สังคมดิจิทัลเป็นสังคมเสมือนท่ีใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเป็นส่ือการในการ

ตดิตอ่ส่ือสาร  
- พืน้ท่ีในสงัคมดิจิทลั (เว็ปไซต์ ส่ือสงัคมออนไลน์) เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ี

ทกุคนเข้าถึงได้และมีความเป็นสว่นตวัน้อยท่ีสดุ  
- พืน้ท่ีในสงัคมดจิิทลัมีข้อมลูมากมายให้นกัเรียนได้ศกึษา 

1.2 การเข้าถึงดิจิทลั (digital accessibility) การเข้าถึงข้อมลูดิจิทลัเป็นข้อมูล
ท่ีเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีท่ีมาหลากหลาย จึงจะต้องผ่านการกลั่นกรองและคดัสรรก่อน
น าไปใช้ 

1.3 การกระจายตวัของข้อมูลดิจิทัล (digital infusion) ข้อมูลดิจิทัลกระจาย
ตวัอย่างไร้ทิศทางไม่หยุดนิ่ง เปรียบเสมือนไวรัส (viral information) เม่ือข้อมูลถูกเผยแพร่ไปแล้ว
ไมส่ามารถเรียกคืนกลบัมาได้   
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1.4 ร่องรอยดิจิทัล (digital footprint) เม่ือข้อมูลถูกเผยแพร่ในสังคมดิจิทัล
แล้วจะไมมี่วนัเล่ือนหายเปรียบเสมือนรอยเท้าของผู้ใช้ท่ีจะคงอยูใ่นโลกดจิิทลัตลอดไป 

1 .5 การระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying) ลักษณะการระราน ท่ี เป็น
พฤติกรรมท่ีผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสดงออกเพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนให้เกิดผลด้านทางจิตใจ ถือเป็นการ
คกุคามเพื่อให้เกิดผลกระทบตอ่จิตใจของผู้ถกูกระท า 

- วิธีการในการในการระรานทางไซเบอร์เกิดขึน้โดยการเขียนข้อความใช้
รูปภาพหรือวิดีโอ โต้ตอบกันด้วยค าพูดท่ีไม่ได้กลั่นกรอง เป็นการกระท าไปตามอารมณ์ เพ่ือให้
ผู้ถกูกระท าเสียหาย ขดักบัหลกัทางศีลธรรม 

1.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการดิจิทลั (digital process) 
องค์ประกอบด้านกระบวนการดิจิทลัในงานวิจยัฉบบันีจ้ะกลา่วถึง การปฏิบตัเิพ่ือ   

การเรียนรู้และพัฒนาท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือดิจิทัลท่ีนักเรียนควรจะต้องเกิดการรับรู้เพ่ือ             
การปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับการรู้เท่าทันและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายของไทยไว้ดงันี ้ 

(1) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเพ่ือความฉลาดรู้ดิจิทลั (critical thinking for 
digital literacy) ตามกระบวนการดงันี ้

สภาพสังคมดิจิทัลเป็นสังคมเสมือนท่ีมีพืน้ท่ีสาธารณะให้ทุกคนเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ด้วยข้อมลูจ านวนมาก ทัง้ข้อมลูท่ีเป็นข้อเท็จจริง ข้อมลูท่ีเป็นข้อคิดเห็น รวมไป
ถึงข้อมลูปลอมหรือข้อมลูท่ีมีจดุประสงค์ในเชิงลบ เช่น ปลกุปัน้ สร้างความแตกแยกในสงัคม หรือ
การสร้างกระแสให้กับผู้ โพสต์ ลกัษณะข้อมูลท่ีมีความแตกต่างหลากหลายอนันีเ้อง เป็นผลท าให้
เกิดกระบวนการส าคญัเพ่ือเลือกรับข้อมลูข่าวสารดิจิทลัตามท่ีผู้ เช่ียวชาญได้น าเสนอเอาไว้ หรือท่ี
เรียกว่า “การรู้เท่าทนัดิจิทลั (digital literacy)” เป็นความสามารถของบุคคลในการใช้ส่ือดิจิทลัท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงดงัรายละเอียดท่ีผู้ เช่ียวชาญอธิบายไว้ดงันี ้
 

  “สิ่งนีส้ าคัญมากท่ีสุดเลย พวก digital literacy (การรู้เท่าทันดิจิทัล) และ media 
literacy (การรู้เท่าทันส่ือ) คือ เด็กมองว่าข้อมูลท่ีอยู่บนอินเตอร์เน็ตเช่ือถือได้ ยิ่ง 
frequency (ความถ่ี) เยอะ ๆ เด็กจะเช่ือว่าอนันีเ้ป็นเร่ืองจริง ซึ่งจะกลายเป็นว่าอนัท่ีมี 
frequency เยอะ ๆ (เด่ียวนี)้ มันไม่ได้เหมือนสมัยโบราณท่ีมัน citations (การอ้างอิง) 
เยอะ ๆ แปลว่าข้อมลูน่าเช่ือถือ..... เด่ียวนีส้มมติว่าเด็กไปเปิดเจอข้อมูล เช่น แมลงก้น
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กระดก เจอข้อมูล 10 หน้า เด็กคิดว่ามันเป็นเร่ืองจริงทัง้ ๆ ท่ีจริง ๆ แล้วมันเป็น viral 
information (ข้อมูลกระจายตวัเหมือนไวรัส) เพราะฉะนัน้เราจะต้องสอนในเร่ืองของ
ทกัษะในการท่ีเราจะต้องวิเคราะห์วา่ข้อมลูพวกนีม้นันา่เช่ือถือหรือไม่”  

(ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์)  

กระบวนการท่ีจะท าให้นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทยเกิดการ
รู้เท่าทันส่ือดิจิทัลและข้อมูลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
กระบวนการหนึ่ง คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งเป็นหลกัการคิดท่ีเน้นกระบวนการพิจารณา
ประเมินข้อมลูหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีคิดทุกด้านอย่างรอบคอบโดยใช้เกณฑ์ท่ีก าหนด หลกั
เหตผุล จนได้ค าตอบท่ีเหมาะสมหรือดีท่ีสดุเพ่ือน าไปใช้ในการตดัสินใจหรือประเมินแก้ปัญหาตา่ง 
ๆ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2555, 128) การประยกุต์การคิดอยา่งมีวิจารณญาณเพ่ือใช้ในการรู้เท่าทนั
ส่ือเป็นไปตามแนวทางท่ีผู้ เช่ียวชาญหลายทา่นน าเสนอไว้ ดงันี ้ 

 
  “พ่ียงัเช่ือว่าการสอนในยคุนีต้้องสอนให้เท่าทนั digital life การรู้เท่าทนั คือ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ น่ีคือเทา่ทนัเลยนะ ท าอย่างไรก็ได้ให้มนัคิดแล้ว น าการรู้จ า เข้าใจ 
น าไปใช้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่าพวกนีไ้ปใช้แล้วเอาส่ือ เอาพวกข้อมูลดิจิทัล
พวกนีไ้ปใช้เป็นตวัเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สิ วา่เด็กเห็นอะไรบ้าง ไปจนถึงการประเมิน
แล้วก็ลองดสูิวา่มนัใช้ได้ไหม ให้แลกเปล่ียนเรียนรู้ อภิปรายกนั” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์) 

   “คือต้องเข้าใจก่อนว่า วัสดุ อุปกรณ์ (devices) เป็นของนอกกายนะ มันช่วยแค่ 
การเข้าถึงแค่นัน้  แต่สิ่งท่ี เด็กจะต้องมีเลยก็คือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณใน                 
การเสพส่ือ การเข้าถึงส่ือ และการเผยแพร่ส่ือ หรือการเลือกส่ือมาใช้ในชีวิต เอาง่าย ๆ 
ถ้าตัดเร่ืองความคิดออกไปเรามีแค่มือถือเข้า access (เข้าถึง) ได้ แต่เรา manage 
(จดัการ) ไม่เป็น ให้เข้ากับชีวิตเราไม่ได้เราก็ใช้ไม่ถูก พอเราใช้ไม่ถูก เราก็ไม่สามารถ
จะเผยแพร่ส่ือได้” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์) 
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การคิดอย่างมีวิจารณญาณใช้ในการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัด้วยการประเมิน
ข้อมูลหลักฐานเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีคิดทุกด้านอย่างรอบคอบ หลักฐานต่าง ๆ ในท่ีนีห้มายถึง
ข่าวสาร ข้อมูลดิจิทลัท่ีมาจากหลายแหล่งและมีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลท่ีจะต้องเป็น
แหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือ องค์ประกอบด้านการคิดอีกประการหนึ่งท่ีมีความส าคญักับการพิจารณา
ข้อมูลดิจิทัล ก็คือ การคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นกระบวนการคิดเชิงลึกต้องใช้ความสามารถในการ
จ าแนกองค์ประกอบต่าง ๆ และหาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตรุะหว่างองค์ประกอบเหล่านัน้ เพ่ือให้
เกิดความรู้และความเข้าใจหรือค้นหาความจริงของสิ่งนัน้ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2555, 28) 

ลกัษณะของการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นกระบวนการท่ีมีขัน้ตอน
และมีแนวทางการปฏิบตัิท่ีเป็นล าดบัขัน้หลายองค์ประกอบ ดงัตวัอย่างท่ีผู้ เช่ียวชาญอธิบายไว้คือ
การเร่ิมต้นจากการคดิวิเคราะห์เพ่ือการรู้เทา่ทนัส่ือดจิิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
  “ท่ีส าคญัคือเร่ืองของการคิดนะ การคิดวิเคราะห์เป็นเบือ้งต้นเลย แนวคิด หลกัการ 
ดวูา่มีทฤษฎีอะไรบ้าง แล้วก็การเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ แล้วก็สรุปความ อนันีคื้อการคิด
วิเคราะห์ พอคดิวิเคราะห์ได้แล้วเราก็มาคดิแบบมีวิจารณญาณ ว่าอะไรคือสาเหต ุอะไร
คือปัญหา เช่น ความยากจนเป็นปัญหา สาเหตขุองความยากจนนัน้มาจากอะไร ต้อง
สืบค้นให้ได้วา่อะไรคือปัญหา พอรู้วา่อะไรคือปัญหาแล้วนกัเรียนก็จะแก้ไขได้ตรงจดุ แต่
ทกุวนันีผู้้ ใหญ่ยงัไม่คิดเลยว่าปัญหาท่ีแท้จริงแล้วคืออะไร เพราะฉะนัน้หลกัการง่าย ๆ 
เลย คือต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรคือปัญหา ความยากจน คือปัญหา แล้วสาเหตุละคืออะไร 
การไมมี่งานท า ท าให้เกิดความยากจน ท าไมไม่มีงานท าเป็นเพราะได้รับการศกึษาน้อย 
หรือเส้นสายอะไรพวกนี เ้มืองไทยมันจะเยอะ เพราะฉะนัน้ เด็กต้องคิดแบบมี
วิจารณญาณให้ได้ น่ีเป็นประเดน็ส าคญั” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์) 

สรุปได้วา่การเลือกรับข้อมลูจากส่ือดิจิทลัตามทศันะของผู้ เช่ียวชาญควร
เร่ิมจากการคิดวิเคราะห์เพ่ือให้แยกแยะองค์ประกอบให้เห็นถึงสาเหตแุละผลลพัธ์ของข้อมูลหรือ
เร่ืองราวท่ีปรากฎในสงัคมดิจิทลัเพ่ือน าไปสู่การคิดอย่างมีวิจารณญาณตอ่ไป นอกจากนัน้การคิด
วิเคราะห์ยังช่วยในการคดัสรรคข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ตอนปลายได้อีกด้วย ดงัรายละเอียดตามทศันะของผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้
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 “ข้อดีของเขา (นกัเรียน ม.ปลาย) ใชไ่หม คือ สามารถ search ข้อมลูได้หลากหลาย
มาก บางทีตวัเรา (ผู้ ใหญ่) ยังไม่รู้ข้อมูลนัน้เลย อย่างเช่นข้อมูลของต่างประเทศนิ 
บางทีเราก็สามารถจะ search ข้อมลูตรงนัน้ได้เลย เด็กเขาจะเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายกว่า 
โดยเฉพาะเด็กท่ีสนใจด้านการเรียนจริง ๆ จะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลของ
ตา่งประเทศได้เลย ไมใ่ชแ่คจ่ะตามอาจารย์อย่างเดียว แล้วก็สามารถเลือกใช้ข้อมลูได้
มากกวา่ ถ้าเขาใช้เป็นจะเป็นประโยชน์กบัตวัเขามาก ๆ บางเร่ืองเราครูอาจารย์ก็ต้อง
พึ่งข้อมูลเหล่านีจ้ากเด็ก ๆ นะ อย่างเร่ือง cyberbullying ไง สมัยเรามีท่ีไหน ข้อมูล
พวกนีเ้ดก็หาได้ดีกวา่เราเยอะ” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์) 

จากทศันะของผู้ เช่ียวชาญอธิบายให้เห็นภาพชดัเจนว่าการเข้าถึงข้อมูล
ในยุคดิจิทัลจะมีประสิทธิภาพมากขึน้การรู้จักแยกแยะข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับการเรียนรู้ของ
นกัเรียน การเลือกรับและคดัสรรข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์กบัการเรียนรู้เป็นผลมาจากการคดิวิเคราะห์
เม่ือเลือกรับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้แล้วก็จะต้องเผยแพร่ความรู้ท่ีตนเองพบเห็นไป
ยงัสงัคมดจิิทลัอยา่งถกูวิธีด้วย ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้ 

 
       “สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลในยุคนีเ้ขาคาดหวังว่าจะต้องไม่ใช่เป็นเพียง 
consumer (ผู้บริโภค) อย่างเดียว แต่จะต้องเป็นเหมือน producer (ผู้ผลิต) ด้วย ผลิต
ส่ือหรือสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ออกมา อนันีน้้อยมากด้วยปัจจยัอะไรหลาย ๆ อย่าง เราจึงมา
มุ่งหวงัใหม่แล้ว คือ  การเอาแคเ่สพส่ือแล้วเลือกใช้ส่ือให้ถูกต้องก็ยากแล้ว ดงันัน้อนันี ้
ต้องมีอนัแรกเลย คือ การเสพส่ืออย่างเท่าทนัและมีวิจารณญาณ อนัท่ีสอง คือ เอาส่ือ
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของตนเองให้ได้ และสาม การเผยแพร่ส่ือของตนเอง
ออกไป ถ้าเด็กรู้จกัเผยแพร่สิ่งท่ีเป็นประโยชน์ไปให้ผู้ อ่ืนแสดงว่าเขาเกิดกระบวนการคดั
กรองข้อมลูท่ีดีแล้ว...” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์) 

นอกจากการคดัสรรข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง แล้วเผยแพร่ข้อมูล
ดจิิทลัเหล่านัน้ให้กบัผู้ อ่ืนได้ใช้ประโยชน์ตอ่ไปแล้ว การแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งกนัและกนัยงัเกิด
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ประโยชน์ในแง่ของการฝึกให้นกัเรียนได้รู้จกัการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากความคิดของ
ตนเองได้อีกด้วย การแลกเปล่ียนความรู้และการอภิปรายกันบนฐานของข้อมูลจะท าให้นักเรียน
เกิดมุมมองใหม่ ๆ เม่ือได้รับข้อมูลใหม่ ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีผ่านการคดักรองมาแล้วย่อมน าไปสู่การ
ตดัสินใจและการเลือกใช้ข้อมลูดจิิทลัอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัท่ีผู้ เช่ียวชาญได้แสดงทศันะไว้วา่  
 

        “สภาพและปัญหาท่ีชัดเจนเลย คือ นักเรียนไม่รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด ก็ได้แค่
ศึกษาไปเร่ือย ๆ search อะไรได้ก็ไปตามเร่ือง ไม่มีทิศทาง อยากรู้อะไรก็แค่รู้ ๆ มา 
แต่ไม่ได้คิดตาม เพราะฉะนัน้ ส่ือมีประโยชน์ไหมมนัมี เช่น เราอยากรู้ว่า ค าค านีม้า
จากไหน เราก็ search เขาก็จะบอกมา ดูจากหลาย ๆ แหล่ง แล้วเราค่อยไปตกผลึก
สงัเคราะห์มาวา่นา่จะเป็นแบบนี ้ในวิกิพีเดียว่าแบบนี ้ในราชบณัฑิตยสถานว่าแบบนี ้
แล้วก็ลองเปรียบเทียบกนัด ูวิธีนีล้ะถึงจะท าให้เดก็เข้าใจโดยถ่องแท้..... 

          แตปั่ญหาคือเด็กไม่ศกึษาให้ละเอียด แค ่search ดผู่าน ๆ นีคื้อความไม่พร้อม
ในการเข้าสู่สงัคมดิจิทลัเพราะฉะนัน้ ครูต้องสอนให้เด็กใช้ให้เป็น เช่น เวลาสัง่ให้ท า
รายงานต้องสัง่ด้วยวา่แหลง่ท่ีจะค้นคว้ามา มีการอ้างอิงมา เม่ือค้นมาแล้วไมใ่ห้ copy 
มาอย่างเดียวต้องมีการตกผลึก มีการสงัเคราะห์มา ว่าประเด็นท่ีให้มาให้รู้ว่าใครแต่
ละคนคิดอย่างไรเม่ืออ่านเส ร็จแล้วก็ให้แต่ละคนมา defense (ถกเถียง) กัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั อะไรน่าจะถูก อะไรน่าจะผิด เพราะมนัจะไม่มีอะไรถกูผิดแล้ว 
ซึง่ค าวา่นา่จะแตล่ะฝ่ายจะต้องมีทฤษฎีรองรับ การอภิปรายกนัต้องตัง้อยูบ่นฐานของ
ข้อมลู มนัจะท าให้เด็กเกิดการยอมรับซึ่งกนัและกนั ตรงนีใ้นยคุดิจิทลัส าคญัมาก เรา
ต้องฝึกให้เด็กเรา “โพสต์ แชร์ และ ใช้ ข้อมลูดิจิทลั” โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท า 
มองอะไรให้รอบด้านอยา่งมีข้อมลูก่อนตดัสินใจ” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์) 

การยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและใช้ข้อมูลดิจิทัลอย่างรอบด้านใน
การตดัสินใจแสดงความคิดเห็นออนไลน์ถือเป็นประเด็นส าคญัท่ีจะต้องเร่งการพัฒนาให้เกิดกับ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทย กระบวนการท่ีจะท าให้นกัเรียนได้พิจารณาข้อมูลตามท่ี
ผู้ เช่ียวชาญอธิบายเอาไว้ยงัรวมไปถึงการตรวจสอบและอ้างอิงจากแหล่งท่ีมาของข้อมูลก่อนน า
ข้อมลูไปใช้ประโยชน์  
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การตรวจสอบข้อมูลดิจิทลัถือเป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานใช้ได้จริงในใช้
ชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทย เพราะถือเป็นเร่ืองใกล้ตวัท่ีจะต้องพบ
เจอทุกครัง้เม่ือเข้าใช้ส่ือสังคมออนไลน์และส่ือดิจิทัล ดังตัวอย่างท่ีนักเทคโนโลยีการศึกษาได้
อธิบายไว้วา่  

        “การถูกล่อล่วงในโลกดิจิทัลเกิดขึน้จากการไม่รู้จักตรวจสอบแหล่งท่ีมาของ
ข้อมูลนัน้ละ เช่น จากการ shopping ออนไลน์ เดี่ยวนีค้นจะขายอะไรก็ได้แล้วนะ ไม่
ต้องเสีย ค่าโฆษณา ไม่ต้องเสียค่าเช่าท่ีแล้ว กลายเป็นว่าการซือ้ขายออนไลน์เป็น
อะไรท่ีซือ้ง่ายขายคล่องมาก แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนถูกหลอกไปเยอะแล้ว เช่น การให้
ดารามาโฆษณาว่าใช้แตจ่ริง ๆ แล้วใช้อีกแบบหนึ่ง เด็กเรารู้ไม่เท่าทนัก็ใช้ตามไปคิด
ว่าตวัเองจะสวยจะหล่อ อนันีก็้เป็นการล่อลวงอีกแบบหนึ่ง  ดงันัน้ต้องตรวจสอบก่อน
ซือ้ ตรวจสอบก่อนเช่ือ (ตรวจสอบ) ก่อนจะลงมือท าอะไร” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์) 

นอกจากนัน้การตรวจสอบท่ีมาของข้อมูลดิจิทัลยังช่วยให้นักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายของไทยได้พฒันากระบวนการในการเรียนรู้ของตนเองให้เกิดเป็นการเรียนรู้
ท่ีมีความหมาย แตก่ารตรวจสอบแหลง่ท่ีมาของข้อมลูยงัถือเป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลายของไทยเข้าใจคลาดเคล่ือนและจ าเป็นต้องพฒันาให้เกิดมากขึน้ เพราะเป็นกระบวนการ
ส าคญัท่ีจ าเป็นและเข้ากับยุคสมัยของสังคมดิจิทัล ดงัตวัอย่างท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านการศึกษาเพ่ือ
พฒันาพลเมือง อธิบายไว้วา่  
 

           “เราจะพบเห็นเราให้เด็กท างานนะ สังเกตไหมว่าเด็กสมัยนีเ้ก่งในการจับ 
keyword (ค าส าคญั) ของโจทย์ แต่ก็จะไม่พ้นครูหรอก ถ้าเราจบัค าไปไว้ใน internet 
ก็จะพบว่ามาเยอะแยะมากมากแต่ข้อมูลท่ีเด็ก selected (คดัเลือก) มาให้เรา หน้า
แรกเท่านัน้ เป็น link ต้น ๆ เทา่นัน้ บางคนก็คลิกแคอ่นัแรกสดุท่ีมนัขึน้มาข้างบน ลอก
มาทัง้หมดเลย อนันีเ้รียกว่าไม่ได้ selected เรียกได้ว่า copy มาทัง้หมดเลย เด็กไม่รู้
เลยบ้าง website ก็เช่ือถือไมไ่ด้ ” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์) 
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ปัญหาส าคญัของการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมลูดิจิทลัท่ีผู้ เช่ียวชาญ
อธิบายไว้เป็นปัญหาในเชิงกระบวนการท่ีจะต้องพัฒนาให้เกิดความสามารถในการตรวจสอบ
ข้อมลูดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย เช่นเดียวกบัอีกหนึ่งประเด็นปัญหาท่ีเกิด
ขึน้กบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทยตามทศันะของผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา
ท่ีเห็นว่า นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทยยงัละเลยการอ้างอิงข้อมลูท่ีตนเองน ามาใช้ซึ่งถือ
เป็นสิ่งส าคญัของการใช้ข้อมลูดจิิทลั ดงันี ้
 

     “อย่างท่ีบอกนะ การท ารายงานก็ควรจะมีเร่ืองของการอ้างอิง บางข้อมลูก็
มาจาก website ท่ีเช่ือถือไม่ได้ แตต่อนนีเ้ราก็จะเร่ิมมีการอ้างอิงในสว่นของ website 
แล้วมีบอกว่าค้นเม่ือไหร่ ส่วนหนึ่งก็เป็นข้อดี แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่ามันเช่ือถือได้ใน
เวลานัน้ไหมต้องอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจละ อ้างอิงข้อมูลก็ถือว่าให้เกียรติคนคิดนะ 
ต้องฝึกเด็กเยอะ ๆ เลยตรงนี ้คือ การอ้างอิงข้อมูลไม่ใช่แค่ให้งานเราเสร็จ หรือเป็น
ระเบียบท่ีจะต้องท าเม่ือท าการค้นคว้าข้อมลู แตม่นัคือการบอกคนอ่ืนว่าเราให้เกียรติ
คนคดินะ” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์) 

การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลและการอ้างอิ งข้อมูลจึงเป็น
กระบวนการส าคญัท่ีใช้ร่วมกันเม่ือต้องการใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือการศึกษาหาความรู้ท่ีนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายของไทยจ าเป็นจะต้องฝึกฝนให้เกิดเป็นกระบวนการตดิตวัตอ่ไป 

องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองดิจิทัล ด้านกระบวนการดิจิทัล
องค์ประกอบแรกจงึเน้นไปท่ีกระบวนการคดิอยา่งมีวิจารณญาณในการเลือกรับ เลือกใช้ และเลือก
สง่ตอ่ข้อมลูดิจิทลั ซึ่งต้องอาศยัพืน้ฐานจากการคิดวิเคราะห์เพ่ือแยกแยะสาเหตแุละผลของข้อมูล
ดิจิทัล การเลือกสรรข้อมูลดิจิทลัท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองมาให้เพ่ือสร้างแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและแบง่ปันข้อมลูเหล่านัน้ไปให้ผู้ อ่ืน การยอมรับในความคิดเห็นของผู้ อ่ืนและการใช้ข้อมูล
ดิจิทลัอย่างรอบด้าน หลายมุมมองเพ่ือตดัสินใจ รวมถึงการตรวจสอบและอ้างอิงแหล่งท่ีมาของ
ข้อมลูดิจิทลัเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของผู้ ใช้ข้อมลูและเป็นการให้
เกียรตผิู้ อ่ืนอีกด้วย 
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(2) การท างานส่วนบุคคลและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ( individual and 
group working)  

พลเมืองในสงัคมจริงและพลเมืองยคุดิจิทลัถือเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม ทัง้
สงัคมจริง คือ ชมุชนท่ีอยู่อาศยั ประเทศ และโลก รวมทัง้สงัคมเสมือนจริง คือ สงัคมออนไลน์ และ
สงัคมดจิิทลั (Ohler, 2010, 33-34) ลกัษณะส าคญัท่ีท าให้พลเมืองเป็นสว่นหนึ่งของชมุชนนัน้ก็คือ
การท างานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพหรือความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย เป็น
ความรับผิดชอบส่วนตนและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความสามคัคี ฝึกความอดทน 
การยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพ่ือหลอ่หลอมให้เกิดความเข้มแข็งของสงัคมและสร้างอตัลกัษณ์
ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสงัคมในสงัคมดิจิทลัก็มีลกัษณะเดียวกนั กระบวนการท างานส่วนบคุคล
ให้มีประสิทธิภาพและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นการฝึกฝนให้นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
ของไทยอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมดจิิทลัได้อยา่งมีความสขุ  

กระบวนการท างานส่วนบุคคลในสังคมดิจิทัลซึ่งเป็นสังคมแห่งข้อมูล
จ านวนมากท่ีมีความหลากหลายและมีพื น้ ท่ีสาธารณะท่ีทุกคนเข้าถึงข้อมูลเหล่านัน้ได้ 
กระบวนการแรกท่ีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยจะต้องฝึกฝนก็คือ การไม่
คัดลอกข้อมูลห รือขโมยผลงานของผู้ อ่ืนมาเป็นของตนเอง ห รือ ท่ี เรียกว่า “plagiarism” 
กระบวนการเหล่านีถื้อเป็นจดุเร่ิมต้นส าคญัท่ีนกัเรียนในฐานะพลเมืองยคุดิจิทลัจะต้องเรียนรู้ ดงัท่ี
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษาอธิบายเอาไว้ว่า 
  

        “การคดัลอกผลงานของคนอ่ืนโดยยกมาทัง้ก้อน แบบไม่มีการปรับปรุง แล้วตดั
ช่ือผู้ ให้ข้อมลูออก แล้วเปล่ียนเป็นช่ือตวัเอง เป็นสิ่งท่ีสงัคมรับไม่ได้ พดูกนัตรง ๆ ของ
แบบนีใ้นสมยัก่อนมนัก็มีนะ หนงัสือหลายเลม่ ต าราหลายเลม่ด้วยซ า้ท่ีมีคนท าแบบนี ้
อนันีไ้มไ่ด้ ไมค่วรเลย ต้องฝึกให้เดก็คิด รู้จกัเคารพลิขสิทธิข์องผู้แตง่เขานะ ตอนนีเ้ป็น
สงัคมดจิิทลั โลกยคุนีม้นัไมไ่ด้ละสิ อย่าลืมวา่พืน้ท่ีนีม้นัสาธารณะนะ คณุไปลอกอะไร
ใครมาคนอ่ืนเขารู้หมด นักสืบมันเยอะ กระบวนการนีต้้องเตือนเลยนะคะ ฝึกฝนให้
เด็กเราท าให้เป็นนิสยั คือ ไม่ขโมยผลงานคนอ่ืน อย่างตอนนีว้ิทยานิพนธ์เขายงัตรวจ
เลย เรียกว่าตรวจ plagiarism ต้องบอกเด็กตัง้แต่อยู่มัธยมฯ โตขึน้มาจะได้ไม่เป็น
ปัญหา” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์) 



 190 
 

การไม่ขโมยผลงานของผู้ อ่ืนเป็นกระบวนการท่ีช่วยส่งเสริมให้การท างาน
รายบุคคลของนักเรียนประสบผลส าเร็จ เม่ือนักเรียนมาร่วมกันท างานเป็นกลุ่มก็จะมีความ
ระมดัระวงัและการดแูลซึง่กนัและกนัภายในกลุ่มเพ่ือไมใ่ห้สมาชิกคนใดในกลุ่มคดัลอกผลงานของ
ผู้ อ่ืน ส่งผลท าให้กระบวนการการท างานของกลุ่มเปล่ียนแปลงไปด้วย ในมุมมองของผู้ ท่ีศึกษา
พฤติกรรมของมนษุย์อยา่งผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาน าเสนอการท างานในลกัษณะ
นีไ้ว้ ดงันี ้
 

           “(การท างานของเด็กจะเปล่ียนวิธีการหรือรูปแบบไปไหมครับ: ผู้วิจยัถาม)….
เปล่ียนสิ เช่น การท ารายงานกลุ่มของเขาก็อาจจะง่ายขึน้ แต่ในประเด็นคือการ
ท างานส่วนบคุคล สิ่งท่ีน่ากงัวลคือด้วยความท่ีทุกอย่างนัน้มนัอยู่บนออนไลน์ บางท่ี
เด็กก็จะใช้วิธี copy (คดัลอก) และ paste (กดวาง) แล้วก็ไปเปล่ียนเป็นสิ่งของตวัเอง
.... 

          แตส่มยันีท้กุอย่างมนัอยู่บนออนไลน์ เพราะฉะนัน้ มนัจะกลายเป็นวา่ “วิธีการ
ท างานของเด็กจะมีความคิดเป็นชุดส าเร็จรูปมากยิ่งขึน้ ” เด็กไม่ทันได้ตกผลึกทาง
ความคดิ...พ่ีมองวา่วิธีการท างานของเขานะอาจจะไม่ได้ตกผลกึทางความคดิ อาจจะ
ไม่ใช่ reflection (การสะท้อนผล) ด้วยซ า้ อาจจะเป็น spurring moment of thinking 
(การตอบโต้กลบัโดยทนัทีท่ีมีโอกาสโดยไม่ได้เตรียมตวัหรือไตร่ตรองไว้ก่อน) คือแบบ
โผล่ขึน้มาตอนนัน้แล้วแบบ ‘อนันีล้ะฟังแล้ว work (เข้าท่า) ก็เอาอนันีล้ะ เพราะฉันมี 
contact (ติดตอ่สมัพนัธ์) ตรงนีพ้อดี เพราะฉะนัน้ก็ตอบตรงนีเ้ลย ถ้าเด็กท างานเดี่ยว
แล้วเป็นแบบนัน้ งานกลุ่มก็ย่อมแน่นอน คือแม้ว่าจะท างานง่ายขึน้ แต่เม่ือประเมิน
รายบุคคลจะพบทนัทีว่ามีกระบวนการท างานไม่ต่างกัน คือมีชุดส าเร็จรูปท่ีสมบูรณ์
ในแบบของมนั… 

   อย่างเชน่ถ้าเราเขียนนะ เป็นงานเดียว เราก็จะต้องมานึกว่าเราจะประดิษฐ์
ประโยคนีอ้ย่างไร เราก็ต้อง take time (ใช้เวลา) ในระดบัหนึ่ง แต่ด้วยความท่ีท าทุก
อย่างในระบบดิจิทัล เม่ือกับแบบท่ีเขาเรียกว่าความ spontaneous (เป็นไปโดย
อตัโนมัติ) ของมนัมีสูงเด็กจะเอารวม ๆ กันแล้วก็เอามา เหมือนกับเราอ่านงานท่ีคน
อ่ืนเขียนแล้วเราก็เอามารวมเป็นของเรา แล้วเราก็ edit (เรียบเรียง) แค่นั่นเอง 
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เพราะฉะนัน้ถามว่างานกลุ่มมนัจะเป็นภาพท่ี collage (เป็นงานตดัแปะ) ยิ่งกว่างาน
เดียว คืองานเดียวมนัคือการฟังจาก หลาย ๆ อย่าง แต่งานกลุ่มมนัอาจจะกลายเป็น
วา่ฟังเสียงเพื่อนด้วย แตแ่คเ่อามาปะ ๆ แล้วก็มา edit” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์) 

 

 ลักษณะการท างานกลุ่มท่ีเพิงประสงค์ในสังคมดิจิทัลจะต้องเน้นการ
แลกเปล่ียนข้อมลูและอภิปรายข้อมลูซึ่งกันและกนัโดยเน้นให้ผู้ เรียนได้แลกเปล่ียนข้อมูลท่ีตนเอง
ได้ศึกษามา น ามาแลกเปล่ียนซึ่งกันและกัน แล้วผ่านการเรียบเรียงเนือ้หาขึน้มาใหม่ โดยใช้
ศักยภาพของบุคคลเพ่ือเสริมสร้างการท างานกลุ่มท่ีมีประสิทธิภาพ ดังตัวอย่างเพิ่มเติมท่ีนัก
เทคโนโลยีการศกึษาแสดงเอาไว้ ดงันี ้
 

    “…ถามว่าเด็กมี self-direct  (การน าตนเอง) ไหม เด็กก็มีนะแต่ว่าอาจจะ
เป็นไปในทางท่ีผิด เช่น ถ้าเด็กเข้าวัยแตกเนือ้สาว ก็จะไปหาความรู้ว่าท ายังไงใน
ผู้ ชายชอบ จะต้องแต่งตัวอย่างไร แต่งหน้าอย่างไร เคร่ืองส าอางอย่างไร คือเขามี
เป้าหมายท าให้เกิด self-direct (การน าตนเอง) แก้ตนเอง ปัญหา คือ เขาไม่เอาสิ่งนัน้ 
(การน าตนเอง) นะ ขยบัเข้ามาสู่โลกของการเรียนถกูไหม เพราะฉะนัน้ถามว่าท ายงัไง
ละพวกนีจ้ะ move (เคล่ือนย้าย) เข้ามาในเร่ืองของการเรียน ถ้าเด็กเขามี self-direct 
แล้ว โลกในสงัคมดิจิทลัพวกนีม้นัช่วยได้มากเลย ทัง้เร่ืองของการหาความรู้ และการ
ให้พืน้ท่ีในการท างานร่วมกัน ถ้าเราออกแบบให้เด็กมีการน าเสนอผลงานผ่านโลก
ดิจิทลัแล้ว มนัจะเกิดการแข่งขนัในทางท่ีดีเกิดขึน้ เช่น เพ่ือนเอางานโพสต์ลงไป ก็จะ
เกิดแรงกระตุ้นไปถึงเด็กกลุ่มอ่ืน ๆ ว่าจะต้องท าให้ดี เป็นบรรยากาศในการแข่งขัน
ในทางท่ีดี อาจจะน าข้อมูลมาอภิปรายกนั แลกเปล่ียนกนั ให้เข้ามาสู่ในเร่ืองของการ
เรียนท่ีดี เกิดการท างานในส่วนของตนเอง ขยายไปสู่การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในโลก
ดจิิทลัแบบนีจ้ะดีมาก ๆ เราต้อง move (เคล่ือนไปสูจ่ดุนี)้ ให้ได้” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์) 

การน าข้อมูลมาอภิปรายแลกเปล่ียนกันทัง้การอภิปรายในส่ือสังคม
ออนไลน์และการอภิปรายในห้องเรียนจะท าให้การท างานกลุ่มของนักเรียนในยุคดิจิทัลมี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดงัท่ีนักวิชาการ ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองน าเสนอ
เอาไว้ ดงันี ้

 
    “ความจริงชวนคิดเลยจากจดุนีไ้ปเลยนะว่าจะท าอย่างไรให้เด็กไทยมนัรู้ว่าการใช้
ส่ือ social media บางอย่างมนัไม่จ าเป็นจะต้องคิดตามล าพงัคนเดียว แต่มนัควรจะ
มีสังคม ร่วมด้วย เด็กไทยไม่ค่อยจะมาถามพ่อแม่ว่ามันจะเข้า web หรือ page นี ้
โอเคไหม อย่างง่าย ท่ีสุดเลย คือต้องคุยกับเพ่ือน ๆ ว่าเนือ้หานี ้ข่าวนีเ้ช่ือได้ไหม 
อภิปรายกนัเลยเป็นการแลกเปล่ียนข้อมลู การอภิปรายกนัถือว่าส าคญันะ ครูก็ท าได้
เอาเร่ืองออนไลน์มาอภิปรายในห้องเรียน เพราะมนัเป็นการสร้างสมัพนัธ์กนั ลองนึก
ภาพนะ ถ้าอยู่ในสังคมแล้วคนไม่คุยกันจะเกิดอะไรขึน้ การฝึกอภิปรายนีล้ะเป็น
กระบวนการส าคญัเลยในยคุดจิิทลั” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์)  

การท างานกลุ่มให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็น
จะต้องอาศยัความสามัคคีภายในกลุ่ม การร่วมแรงร่วมใจกันในการท างานโดยการแลกเปล่ียน
ข้อมูลซึ่งกันและกนัจากแหล่งท่ีมาของข้อมลูท่ีหลากหลาย เพ่ือให้เกิดมมุมองตอ่ข้อมลูท่ีรอบด้าน
ดงัท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษาอธิบายเอาไว้วา่  

 
   “ความร่วมไม้ร่วมมือกันก็อาจจะมีอยู่ในเร่ืองของการแบ่งงาน คือ มันไม่
ต้องมาเจอกนัตวัตอ่ตวัก็ได้ เขาจะส่งงานกนัทางไฟล์ ให้ทกุคนส่วนร่วม จะมาบอกว่า
ทกุคนไม่มีส่ือไม่ได้แล้ว ทุกคนมี เพราะฉะนัน้ การท างานกลุ่มจะดีขึน้ แต่ตวัครูเองก็
ต้องแบง่ให้ชดัเจนว่าใครท าเร่ืองอะไรในงานท่ีสัง่ ไม่งัน้จะกลายเป็นว่าไม่ต้องท า เอา
ช่ือมาใส่ก็ได้ ท าให้เด็กเสียคณุธรรมจริยธรรมท่ีดี ดงันัน้ครูจึงต้องก ากบั ให้ชดัเจนว่า
ใครท าอะไร อีกอยา่งการท างานกลุ่มจะได้ช่วยกนัตรวจสอบข้อมลูซึง่กนัและกนัไง ถ้า
ข้อมูลมาจากหลายแหล่งจะได้ช่วยกนัตรวจดวู่าถกูต้องไหม อนัไหนใช้ได้ อนัไหนใช้
ไมไ่ด้” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์) 
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องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัลท่ี
ผู้ เช่ียวชาญให้ความส าคญัล าดบัต่อมาคือการท างานรายบุคคลและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนใน
สงัคมดิจิทลัท่ีมุ่งเน้นการพฒันากระบวนการท างานของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทย
โดยสร้างความเข้าใจในการเคารพผลงานของผู้ อ่ืนโดยการไม่ขโมยผลงานของผู้ อ่ืนเพราะถือเป็น
ลิขสิทธ์ิทางปัญญาและให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกันหรืองานกลุ่มท่ีจะต้องเน้นการน า
ข้อมูลท่ีตนเองสืบค้นมาเพ่ืออภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกันและช่วยการตรวจสอบ
ข้อมลูจากแหลง่ท่ีมาท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน  

(3) ความปลอดภยัในโลกดิจิทลั (digital security) 
พืน้ท่ีในสงัคมดิจิทัลเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ในสงัคมดิจิทลัจึงประกอบไปด้วยพลเมืองดิจิทลัมากมายท่ีเป็นผู้ ใช้งานผ่านเคร่ืองมือดิจิทลั การ
อยู่ร่วมกันของคนจ านวนมากจึงอาจจะน ามาซึ่งปัญหา เช่น การโจรกรรมข้อมูล การแพร่กระจาย
ของไวรัสออนไลน์ หรือการละเมิดความเป็นส่วนตวัของผู้ ใช้ เป็นต้น การป้องกันปัญหาเหล่านีท้ า
ได้โดยการเสริมสร้างกระบวนการป้องกันภัยดิจิทลัโดยการพฒันาความเข้าใจในการสร้างความ
ปลอดภัยดิจิทลัให้กบันกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทย ดงัตวัอย่างท่ีผู้ เช่ียวชาญอธิบายไว้
วา่ 
 

    “.....หรือแม้แตบ่างอย่างก็สะท้อนวา่ความปลอดภยัในการใช้ส่ือดิจิทลัของเราน้อย 
เช่นการนั่ง share location (แบ่งปันสถานท่ีอยู่ในขณะนัน้ในส่ือสังคมออนไลน์ )             
ต่าง ๆ บนท่ีสาธารณะ คือ พ่ีว่าคนไทยเราไม่ได้ค านึงว่ามันเป็น virtual security 
(ความปลอดภัยอย่างแท้จริง) อย่างหนึ่งท่ีพวกเราไม่มี คือ concept (ความคิดรวบ
ยอด) เร่ือง virtual security (ความปลอดภัยในสังคมเสมือนในท่ีนีคื้อสังคมดิจิทัล) 
เราไม่มีเลยส าหรับคนไท เราสามารถใช้ GPS tag (ใช้อปุกรณ์น าทางบอกพิกดัให้คน
อ่ืนทราบจุดท่ีตนเองอยู่) ทกุคนว่าใครสามารถท าอะไรท่ีไหนเม่ือไหร่อย่างไรได้ถ้าจะ
ท าจริง ๆ” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์) 

การละเลยในการรักษาความปลอดภัยในสังคมดิจิทัลเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น
จะต้องแก้ไข เพราะมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในสังคมดิจิทัลและการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์ของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานท่ีผู้ประกอบธุรกิจดิจิทัลให้ความส าคญั
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และเน้นย า้กบัพนกังานเป็นพิเศษ แตส่ าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทยกบัมีข้อกงัวล
อ่ืน ๆ ตามท่ีหวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลและความร่วมมือองค์กรด้านดจิิทลัอธิบายไว้ดงันี ้  

 
  “ในประเด็นนีส้ถานประกอบการเองก็มีการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีการ lock 
passcode (รหสัส าหรับล็อกการเข้าใช้งานในเคร่ืองมือดจิิทลั) แตล่ะคนเน่ืองจากข้อมลู
ในโทรศัพท์ของแต่ละคนจะมีข้อมูลของบริษัทอยู่ เช่น ข้อความใน e-mail ถ้าเกิดว่า
ข้อความในโทรศพัท์หายไป แล้วผู้ ไม่หวงัดีเอาโทรศพัท์ไปเปิดข้อความใน e-mail ก็จะ
เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้ อันนีบ้ริษัทของเราก็จะให้ความส าคัญกับการ
ติดตัง้ระบบ ในการ set passcode (การตัง้รหสัผ่านส าหรับการใช้งานเคร่ืองมือดิจิทลั) 
ก่อนท่ีจะมีการเช่ือมตอ่กบั internet ภายในโดยให้เช่ือมตอ่กบั e-mail ภายในของบริษัท 
ถ้าคุณไม่ได้มีการติดตัง้ passcode คุณก็จะไม่สามารถใช้ e-mail ของบริษัทผ่าน
โทรศพัท์มือถือได้ อนันีคื้อความปลอดภยัในการใช้ส่ือดจิิทลัในฐานะของผู้ประกอบการ  

  “แล้วคิดวา่นกัเรียนจะต้องพึงระวงัตรงนีเ้ช่นกนั อาจจะต้องเน้นย า้ตรงนี ้แตส่ าหรับ
ผมคดิวา่ปัจจบุนันา่จะน้อยแล้วนะ การตัง้รหสั passcode ของเด็กไทยเท่าท่ีสงัเกตจาก
ลกู ๆ ของเพ่ือนผมเขาก็ท าได้ดีในระดบัหนึ่ง แตอ่าจจะต้องไประมดัระวงัเร่ืองการสร้าง 
footprint online แบบเอารหสับตัรประชาชนไปเติม (เพ่ือเล่น) เกมออนไลน์ดีกว่าอนันี ้
เร่ืองความปลอดภยัล้วน ๆ ใกล้ตวักบัชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนด้วย” 

(หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลและความร่วมมือองค์กรด้านดจิิทลั: สมัภาษณ์) 

การป้องกันความปลอดภยัดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย
ของไทยในมุมมองของผู้ ประกอบการธุรกิจดิจิทัล คือ การพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนให้
หลีกเล่ียงการบนัทึกรหสับตัรประชาชนหรือเลขบญัชีธนาคารเอาไว้ในส่ือสังคมออนไลน์เพราะมี
ความเส่ียงท่ีจะถกูโจรกรรมข้อมลูออนไลน์ได้เป็นประเด็นส าคญัท่ีจะต้องพฒันาให้เกิดกบันกัเรียน 
ในประเดน็นีผู้้ เช่ียวชาญหลายทา่นได้น าเสนอไว้ตรงกนั ดงันี ้ 
 

       “การท่ีบอกช่ือจริงบอกรหสัอะไรไปใช่ไหม คือ เด็กไทยยงัไม่ตระหนกัเร่ืองพวกนี ้
เลย ต้องอธิบายก่อน เช่น ถ้าอย่างครู check in (ระบุต าแหน่งท่ีตนเองอยู่) ใน 
facebook คือ ต้องการบอกเพ่ือน ๆ ว่าถึงกรุงเทพฯ แล้วนะ ไม่ต้องเป็นห่วง เรามี
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จุดมุ่งหมายชัดเจนเราไม่ต้องกลวัว่าในขณะท่ี check in จะมีขโมยไปท่ีบ้านเราไหม 
เพราะเรามีคนอยู่ท่ีบ้าน ผู้ ใหญ่จะคิดได้รอบคอบกว่า แต่เด็กจะไม่เลย เด็ก เขาจะ
ไม่ให้ความส าคญักับตรงนีห้รอก เขาจะไม่ได้คิดถึงประเด็นเร่ืองความปลอดภัย คือ 
เขาจะคิดว่าฉันหรูอะ คือ เขาจะไม่ check in ถ้าเขาอยู่บนรถเมล์ ต้องบอกว่าตวัเอง
อยู่ท่ี High โดยเฉพาะเด็ก ม.ปลายนะ ถ้ากินอะไรหรู ๆ ถ่ายก่อน ถ้ากินข้าวเหนียว
ส้มต าก็จะเฉย ๆ ข้าวราดแกงก็ไม่เท่าไหร่...หรืออีกอยา่งคือการลงช่ือจริงกบัรหสับตัร
ประชาชนไว้ใน facebook อันนีน้่ากลัว ตรงนีเ้ราต้องสอน บางครัง้ไปเล่นอะไร           
แปลก ๆ แล้วจะท ามาซึ่งเร่ืองไม่ดีหรืออาชญากรรมได้เหมือนกัน อันนีว้ิชาสังคม 
(ศกึษา) เลย เรารับผิดชอบโดยตรง” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์) 

       “ไปถึงขัน้ท่ีว่าเด็กปัจจบุนัเขาไม ่lock password (การล็อกรหสัผ่านในเคร่ืองมือ
ดจิิทลั) เราจะเห็นลกูศิษย์เราเสมอว่าบางทีไปเลน่ facebook ในเคร่ืองสาธารณะแล้ว
บางทีลืม lockout แล้วเพ่ือนก็ไปแกล้ง เขียนถ้อยค าอะไรท่ีไมดี่ แล้วก็เขียนตบท้ายว่า 
วนัหลงัใช้เคร่ืองนีก้รุณา lockout ด้วย ซึ่งเด็กจะกลายเป็นเร่ืองสนุกไป แต่จริง ๆ มนั
ไม่ปลอดภัยนะ ถ้ายังอยู่ตรงนัน้นิข้อมูลทัง้หมดของคุณอาจจะถูก hacker ไปได้
ทัง้หมดเลยนะ เด็กใช้อย่างไมป่ลอดภยั ฟุ่ มเฟือยไปหมด พ่ีคาดหวงัด้วยซ า้วา่วนัหนึ่ง
ในยุคข้างหน้าเด็กจะเข้าใจในเร่ืองของความปลอดภัย เด็กต้องเข้าใจเลยว่า 
password ไม่ใช่สิ่งท่ีตัง้ด้วยตวัเลขอะไรก็ได้ท่ีมนัสามารถท่ีจะออก วนัเดือนปีเกิดใช่
ไหม คือ โลกทุกอย่างในวันข้างหน้ามันท าทุกอย่างผ่านดิจิทัลได้หมด internet 
banking, mobile banking แล้วก็มี ข้อมูลอะไรเยอะแยะไปหมดสารพัดพวกนี ้          
ถ้า password คณุเป็นอะไรท่ีคนอ่ืนเข้าได้ง่าย ความไมป่ลอดภยัมนัสงู”  

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์) 

สรุปแล้วองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของไทย เป็นการปฏิบตัิเพ่ือการเรียนรู้และพฒันา
อย่างเป็นขัน้ตอนท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ส่ือดจิิทลัท่ีนกัเรียนควรจะต้องเกิดการรับรู้เพ่ือสร้างแนวทาง            
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การปฏิบตัิท่ีถูกต้อง จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เช่ียวชาญเป็น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

2. ด้านกระบวนการดิจิทัล (digital process) เป็นการปฏิบัติเพ่ือการ
เรียนรู้และพฒันาท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ส่ือดจิิทลั 

2.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือความฉลาดรู้ดิจิทัล (critical 
thinking for digital literacy) 

- การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมลู การแยกแยะข้อเท็จจริง
และข้อคดิเห็นจากข้อมลูในสงัคมดจิิทลัก่อนน าข้อมลูไปใช้ 

- การเลือกสรรข้อมูลในสังคมดิ จิทัล ท่ี เป็นประโยชน์มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และน าข้อมูลท่ีตนเองเลือกสรรแล้วไปเผยแพร่ต่อให้ผู้ อ่ืนหรือ
พฒันาผลงานให้ดีขึน้ 

- การตดัสินใจบนพืน้ฐานของข้อมูลท่ีถูกต้องและการยอมรับใน
หลกัการเบือ้งต้นว่าความคิดของตนเองไม่ใช่ความคิดท่ีถูกต้องท่ีสุด ดงันัน้จึงจะต้องอาศยัข้อมูล
รอบด้านประกอบการตดัสินใจ 

- การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลเป็นวิธีการคดัสรรข้อมูลใน
โลกดจิิทลั เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์กบัการเรียนและการพฒันาตนเอง 

- การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล โดยระบุช่ือเว็บไซต์ ช่ือผู้ ให้
ข้อมูล วนัและเวลาท่ีท าการสืบค้น การค้นข้อมูล ท าให้ข้อมลูท่ีได้จากโลกดิจิทลัมีความน่าเช่ือถือ
มากขึน้ 

2.2 การท างานส่วนบุคคลและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ( individual 
and group working) 

- การคัดลอกข้อมูลทัง้หมดจากแหล่งข้อมูลเดียว โดยไม่ได้
วิเคราะห์และอภิปรายความคิดเห็นเพิ่มเติม ถือเป็นการคดัลอกผลงานและการขโมยความคิดของ
ผู้ อ่ืน (plagiarism) ซึ่งการคดัลอกผลงานยังชีน้ าว่ามีการละเมิดสิทธิทางปัญญา (digital rights) 
ของผู้ผลิตผลงานอีกด้วย 

- การน าข้อมูลมาอภิปรายแลกเปล่ียนกับเพ่ือนซึ่งถือเป็นทักษะ
ของการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมดิจิทัล ซึ่งการอภิปรายแลกเปล่ียนจะท าให้เกิดมุมมองท่ี
หลากหลายและชว่ยเกิด การยอมรับความคดิเห็นท่ีแตกตา่งจากตนเองได้ 
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- การท างานกลุ่มและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยอาศยัข้อมลูใน
สงัคมดิจิทลัไม่ควรใช้ข้อมลูจากแหล่งเดียว มีการตรวจสอบข้อมลูจากแหลง่อ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือความ
ถกูต้อง แมน่ย าของข้อมลู 

2.3 ความปลอดภัยในโลกดิจิทลั (digital security) การกรอกข้อมูล
สว่นตวั อาทิ ท่ีอยู่ รหสับตัรประชาชน และรหสับญัชีธนาคารลงในเว็ปไซต์ ส่ือสงัคมออนไลน์ และ
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงอาจจะท าให้ข้อมูลร่ัวไหล และตกเป็นเหย่ือของ
มิจฉาชีพได้ 

3. คณุลกัษณะ (digital characteristics)  
องค์ประกอบด้านคณุลักษณะดิจิทลัในงานวิจยัฉบบันีจ้ะกล่าวถึงลักษณะการ

รับรู้เชิงบวกน าไปสู่การปฏิบตัิท่ีดีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือดิจิทลัท่ีนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย
ของไทย ควรจะต้องเกิด การรับรู้เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิเพ่ือการรู้เท่าทนัและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลัได้อย่างเต็มศกัยภาพ ผู้ เช่ียวชาญได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับคณุลกัษณะดิจิทลัท่ีเหมาะสม
กบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทยไว้ดงันี ้

คณุลกัษณะดิจิทลัเป็นลกัษณะและองค์ประกอบย่อยท่ีจะพฒันาไปสู่การสร้าง
นิสัยในการด าเนินชีวิตในสังคมดิจิทัล การพัฒนาคุณลักษณะดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายของไทยเป็นกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัเรียนเข้าใจแนวทางท่ี
ถูกต้องเพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิโดยคุณลกัษณะส าหรับพลเมืองยุคดิจิทัลจ าเป็นจะต้องพัฒนาไป
พร้อม ๆ กบัการพฒันาในเร่ืองของมารยาทดิจิทลันัน่คือการพฒันาการแสดงออกและการใช้ภาษา
เขียนโต้ตอบกนัในส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีสภุาพ เรียบร้อย ถกูกาลเทศะ ดงัท่ีผู้ เช่ียวชาญอธิบายเอาไว้
วา่  

         “จริง ๆ เร่ืองนีใ้ช้ concept (ความคิดรวบยอด) เดียวกันกับเร่ือง human right (สิทธิ
มนษุยชน) เลย คือ สิทธิและหน้าท่ีต้องมาด้วยกนั เร่ืองนีก้็เหมือนกนั กฎก็มาพร้อมมารยาท
แยกกนัได้อย่างไร ในเม่ือถ้าเรามีมารยาทเราจะเคารพกฎ เม่ือเราเคารพกฎเราจะค านึงถึง
มารยาทท่ีต้องจะต้องปฏิบตัิกบัคนอื่น ๆ มนัเป็นสิ่งท่ีมาด้วยกนันะ culture (วฒันธรรม) ใน
แบบ Asian หรือแบบไทย ๆ นิ พ่ีว่าเร่ืองนีเ้ป็นก้อนด้วยกนั พ่ีเช่ือวา่ของฝร่ังจะมีบางส่วนละ
ท่ีมันมองแบบตรงเกินไป ถ้าจับวางตรงนีเ้ป็นหลักแล้วก็คงไม่ได้คิดถึงเร่ืองอื่น แต่ของ

เมืองไทย เสน่ห์ของความเป็น Asian พ่ีวา่สองสิ่งนีต้้องมาด้วยกนั” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์) 
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(1) มารยาทในการใช้ส่ือดิจิทลั  
มารยาทในการใช้ส่ือดิจิทลัเป็นคณุลกัษณะดิจิทลัท่ีจะต้องพฒันาเป็นอนัดบั

แรก ๆ โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือดจิิทลัเพ่ือการวิพากษ์วิจารณ์
ผู้ อ่ืนอยู่ให้อยู่ในความพอเหมาะ พอดี และอยูภ่ายใต้กรอบของกฎหมาย ไมว่ิพากษ์ วิจารณ์หรือให้
ร้ายผู้ อ่ืนโดยใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นหลกั การวิพากษ์ วิจารณ์โดยใช้อารมณ์จะเกิดผลด้านลบ
มากกว่าด้านบวกแม้ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและเป็นความคิดเห็นท่ีเป็น
ประโยชน์ เป็นไปเพ่ือการพฒันา แต่เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยใช้อารมณ์เป็นหลกัก็จะท าให้
คณุคา่ของความคดิเห็นท่ีแสดงออกนัน้ด้อยคา่ลงไป ดงัทศันะท่ีผู้ เช่ียวชาญได้อธิบายไว้วา่ 

  
          “อันท่ี 1 คือต้องรู้เท่าทันดิจิทัล คือ รู้เท่าทันการใช้ ว่าใช้อย่างไรให้เกิด
ประโยชน์ไม่ละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน ใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์กบัตนเองและบคุคลรอบข้าง
... cyberbully ท่ีเกิดบน facebook พ่ีเช่ือว่าส่วนหนึ่งมนัเกิดจากการอ่านไม่หมดแล้ว
ก็ไมค่ดิ วิพากษ์ วิจารณ์ทนัที และน ามาซึง่ความขดัแย้งเยอะแยะไปหมด.... 

        ....มารยาทจึงต้องมาพร้อมกบักฎ เพราะในพืน้ท่ีเขา (นกัเรียน ม.ปลาย) เขาก็
ต้องมีมารยาททางสงัคมบางอย่าง จะบอกว่าพืน้ท่ีฉัน (นกัเรียน ม.ปลาย) ฉันจะแก้
ผ้าเต้นโชว์มนัก็ไม่ได้นะ จะบอกว่าคณุปฏิบตัิตามกฎของ facebook อาจจะไม่ได้แก้
ผ้า แตเ่ต้นท่าท่ีไม่สวยงาม คณุท าตามกฎแล้วมารยาทละ มนัไม่มีนะ หรือ การเข้าไป 
comment (แสดงความคิดเห็น) บางอย่างในบางคน ก็ comment ได้นะ ตามกฎ 
เพราะเขาเปิดใน comment ได้ แต่ถ้าไม่มีมารยาท เราจะไป bully (ระราน) เขาโดย
เราไม่รู้ตวั เราอาจจะไปล้อเลียนเขา ขาใหญ่จัง กินควายมาทัง้ตวัเหรอ คือ เราเป็น
เพ่ือนรักกนัสนิทกนั แตอ่าจจะมีคนอ่ืนนะท่ีไมรู้่จกักบัเรา ถือเป็นการละเมิดเขานะ” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์) 

      “เคยเห็นใชไ่หมคะ เวลาแสดงความคดิเห็นไป คนพดู (ผู้แสดงความคดิเห็น) พดู
ได้ดีมากเลย เป็นหลกัการ เอาไปใช้แก้ปัญหาได้เลย แตว่าจาท่ีใช้พดูเน้นอารมณ์เยอะ
ไปหน่อย ท่ีนีก็้กลบไปหมดเลย คนฟังแล้วแทนท่ีจะเอาไปปฏิบตัิก็ไม่ท าแล้ว ไปสนใจ
ตรงอารมณ์ของผู้พดูแทนไม่ได้สนใจเนือ้หาสาระท่ีพดูเลย อย่าลืมในโลกดิจิทลัก็เป็น
การ communicate (การส่ือสาร) นะคะ แต่เป็นการส่ือสารผ่านการเขียน มีข้อจ ากัด
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เยอะกว่าการพูด งานเขียนตีความได้หลายอย่าง ตวัข้อความถ้าเต็มไปด้วยอารมณ์
แล้ว แน่นอนท่ีสดุคะ ว่าจะต้องกลบเนือ้หาไปหมด ผู้ รับสารก็จะรับรู้ได้แตอ่ารมณ์จน
ลืมข้อเสนอท่ีเป็นประโยชน์” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษา: สมัภาษณ์) 

 

เม่ือผู้ ส่ือสารใช้การพูดด้วยอารมณ์ เป็นหลักย่อมท าให้การส่ือสารไม่มี
ประสิทธิภาพเพราะผู้ รับสารนัน้จะมุ่งเน้นไปท่ีการท าความเข้าใจกบัอารมณ์มากกว่าความคิดเห็น
ท่ีถูกแสดงออกไป ในบริบทของการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือดิจิทลัก็เช่นกัน ผู้ เช่ียวชาญหลาย
ทา่นจึงได้เสนอทศันะเพ่ือปรับปรุงวิธีการส่ือสารอย่างมีมารยาทในส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือดิจิทลั
ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทยโดยการส่ือสารท่ีให้เกียรติผู้ อ่ืนและการใช้ภาษาท่ี
สภุาพในการแสดงความคดิเห็นดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

 
         “มารยาทต้องเน้นเลยนะ โดยเฉพาะการใช้ค าพดู เช่น การโพสต์ตอ่ว่าอาจารย์
ผู้สอนด้วยข้อความไม่สภุาพ โพสต์ดา่วา่สอนอะไรไม่รู้ แตต่วัอาจารย์ผู้สอนไมรู้่ อย่าง
ตอนนีใ้นระดบัมหาวิทยาลยัก็ออกระเบียบเลยนะ ออกระเบียบเป็นวินยันกัศึกษาใน
การให้ใช้ค าสภุาพ ไม่พาดพิงคนอ่ืน เพราะฉะนัน้นกัศกึษาไม่ควรจะท า คือ เขาคิดว่า
มันเป็นพืน้ท่ีของเขาให้เขาได้ระบาย แต่จริง ๆ มันไม่ใช่ เพราะมันเป็นส่ือท่ีออกไป 
แล้วมีคนได้รับผลกระทบ ควบคุมก็ไม่ได้ ทางท่ีดีเลยก็คือใช้ภาษาให้สุภาพตอนไว้
ก่อนดีไหมละเราต้องกระตุ้นให้เห็นว่าตรงนีค้วรท า ไม่ว่าคุณจะพูดจากับใคร แสดง
ความคิดเห็น หรือ โพสต์อะไรถ้าใช้ภาษาสภุาพเอาไว้ก่อนย่อมได้เปรียบ คนมาอ่านก็
เข้าใจตรงกนั” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์) 

        “เราจะพบว่าเด็กทุกวนันีไ้ม่มีมารยาทในการใช้ส่ือ เด็กไม่มีการเคารพ กฎ และ
กติกา การใช้ค าท่ีละเมิดคนอ่ืน การพยายามล่วงล า้ข้อมูลใน platform (ส่ือสังคม
ออนไลน์) ของเพ่ือน ใน page ของเพ่ือน ทัง้หมดนีส้ะท้อนว่าทัง้ไม่มีกฎและไม่มี
มารยาทเลยนะ เป็นเร่ืองท่ีเราพบเยอะมาก เราจะเห็นว่าการมองบางอย่าง ซึ่งเป็น
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เร่ืองท่ีผิดมาก ๆ ส าหรับสงัคมไทยอยา่งหนึง่ก็คือ ถ้าบนหน้า page ฉนั ฉันจะท าอะไร
ก็ได้ จะพดูจะเขียนอยา่งไรก็ได้ ไมไ่ด้ค านงึเลยวา่เป็นเพ่ือนอยูก่บัใครใน facebook  

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์) 

 

การใช้ภาษาสุภาพในการส่ือสารในส่ือสังคมออนไลน์และส่ือดิจิทัลเป็น
มารยาทดิจิทลัท่ีนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทยควรยึดถือและฝึกปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ
ตามท่ีผู้ เช่ียวชาญน าเสนอเอาไว้ หากนกัเรียนเข้าใจและถือปฏิบตัิการใช้ภาษาสุภาพในการส่ือ
สังคมออนไลน์และส่ือดิจิทัลทุกครัง้ท่ีแสดงความคิดเห็น การส่ือสารย่อมมีประสิทธิภาพเสมอ 
มารยาทอีกประการหนึ่งท่ีควรจะต้องปลูกฝังให้กับนักเรียน คือ การปฏิบตัิตนต่อบุคคลในสงัคม
ดิจิทัลตามสถานภาพของบุคคลในสังคมจริง ดงัรายละเอียดท่ีผู้ เช่ียวชาญหลายท่านอธิบายไว้ 
ดงันี ้
 

          “พ่ีอาจจะเป็นคนรุ่นเก่านะ คือ พ่ีก็ยงัเช่ือว่าไอ้มารยาทท่ีเป็นสมบตัผิู้ ดีทัง้หลาย
ท่ีเราเรียนกนัมาตัง้แตส่มยัเดก็ ๆ นะละ เพียงแตเ่ปล่ียน platform (ส่ือสงัคมออนไลน์) 
ท่ีเป็นดิจิทลั คือมารยาทท่ีเราจะเข้าใจกนั เช่น เม่ือเราเจอกนัตวัต่อตวับางอย่างเราก็
ไม่ควรจะพูดควรจะเก็บนิ่ง ก็เหมือนกัน บางอย่างอยู่ใน social เราอาจจะคิดว่าไม่มี
ใครน่าจะเห็นเราก็อาจจะมีคนมาเห็นได้ก็ว่ามีคนด่าฉัน พูดกระทบฉัน พ่ียงัมองจาก
คนในรุ่น analog นะคืออะไรท่ีมันเป็น analog เป็นสิ่งท่ีคนในยุคดิจิทลัจะต้องเข้าใจ
และก็ aware (ตระหนัก) ให้มากขึน้ เพราะว่าด้วยความท่ีมันเป็นดิจิทัล  นะมัน
คอ่นข้างจะ viral (แพร่กระจายเหมือนไวรัส) พอมนั viral มนัไม่มี boundary (พรหม
แดนกลัน้) มนัก็จะล าบาก แล้วก็มีหลกัฐานง่ายด้วย” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์) 

        “มีอีกหนึ่งอนัท่ีจะต้องมีเลย คือ เร่ืองของจริยธรรม นัน้คือ ความตระหนกันะ ใน
การท่ีเราจะรู้วา่ การอยู่ใน digital พวกนี ้ก็คือการท่ีเราอยูใ่นสงัคมโลก ต้องรู้จกัเคารพ
และให้เกียรติผู้ อ่ืน เรามาอยูใ่นโลกดิจิทลัก็เหมือนเรามาอยู่ในโลกเสมือนนะต้องมีกฎ 
กติกา เหมือนสังคมทั่ว ๆ ไป ท่ีเราต้องมีเวลาอยู่ร่วมกัน เพียงแต่เปล่ียน บริบทจาก
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สงัคมกายภาพมาเป็นสงัคม digital เท่านัน้เอง แตจ่ริง ๆ กฎ กตกิา มารยาทตา่ง ๆ ใน
การเป็นพลเมืองมนัต้องมี” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา: สมัภาษณ์) 

 

        “จริง ๆ ในส่วนตรงนี ้เราควรปพืูน้ฐานให้เด็กตัง้แต่เล็ก ๆ ให้เกิดความตระหนกั
ตัง้แตเ่ด็ก ๆ ก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เขารู้ว่าอะไรควรโพสต์ไม่ควรโพสต์ อะไรท่ีควรพูด
หรือไม่ควรพดู หรือว่าอะไรท่ีมีความรับผิดชอบในส่งท่ีตวัเองท าลงไปอนันีก็้จะไปต่อ
ในข้อตอ่ไป เคยท าตวักบัผู้ ใหญ่ พ่อแม ่คณุครูแบบไหน ก็ขอให้ท าแบบนัน้เวลาในส่ือ
ดิจิทัล อันนีต้้องเข้าใจให้ตรงกัน....จริง ๆ ผมคิดว่าประเด็นเหล่านีเ้ป็นสิ่งท่ีมีในจิต
ของตนเองอยู่  คือ ก่อนท่ีเราไม่ มี  social media เราก็จะต้องมี  competencies 
(สมรรถนะ) พวกนีต้ิดตัวมาอยู่แล้วนะครับ พอมี social media เข้ามาความเป็น
ปัจเจกของคนเองจะมีเพิ่มมากยิ่งขึน้ ท าให้ competencies พวกนีล้ดลง ทางท่ีดีก็
คือจะต้องท าให้มนั balance กบัปัจจบุนั ตวัตนของตนเองเจอหน้าผู้คน มีความนอบ
น้อมมากน้อยแคไ่หนใน social media มนัก็ควรจะต้องเป็นอยา่งนัน้” 

(หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลและความร่วมมือองค์กรด้านดจิิทลั: สมัภาษณ์) 

การปฏิบตัิตนตามสภาพของบุคคล เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ และเพ่ือนร่วมชัน้
เรียน เพ่ือน ๆ ท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ร่วมกนั การปฏิบตัิตนตามสถานภาพบุคคลจะต้องปฏิบตัิตน
เช่นนีท้ัง้ในส่ือสังคมออนไลน์ ส่ือดิจิทลั และในสังคมจริงถือเป็นมารยาทดิจิทัลส าคญัท่ีนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของไทยจะต้องยึดถือไว้เป็นแนวปฏิบัติท่ีส าคัญ นอกจากนัน้การใช้ส่ือ
ดจิิทลัให้เหมาะสมตามสถานภาพของนกัเรียนก็เป็นสิ่งท่ีจะต้องพฒันาไปพร้อมกนั ยกตวัอยา่งการ
ปฏิบตัิตนท่ีส าคญัท่ีผู้ เช่ียวชาญหลายท่านให้ตวัอย่างมาตรงกนั คือ จะต้องอธิบายให้นกัเรียนเห็น
วา่ การโพสต์หรือน าเสนอส่ือลามกอนาจารในส่ือดิจิทลัของตนเองเป็นสิ่งท่ีไม่ควรพึงกระท า เพราะ
นอกจากจะขดักบัหลกัปฏิบตัท่ีิดีในสงัคมแล้ว ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ไม่หวงัดีสามารถเข้าถึง
ข้อมลูสว่นตวัของเราได้อีกด้วย ดงัสถานการณ์ท่ีผู้ เช่ียวชาญยกตวัอย่างเอาไว้ ดงันี ้
 

         “....แล้วก็ยงัมีอยู่อีกแบบ คือ การแกล้งกัน สมมติว่ามีคนหนึ่งโหลดภาพโป๊ไว้     
เพ่ือนก็เอาไปโพสต์ เจ้าตัวไม่รู้ ผมแค่วางโทรศัพท์ไว้ อันนีแ้สดงให้เห็นเลยเร่ือง
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มารยาท ส่วนคนท่ีวางโทรศพัท์ไว้ก็น่าจะมีการ lock ไม่ใช่ใครหยิบโทรศพัท์เราไปแล้ว
ท าอะไรก็ได้ หรือจริง ๆ ก็คือไม่ควรโหลดมาตัง้แต่ต้น เด็กเราคิดว่าเป็นเร่ืองปกติ
ธรรมดานะ แตจ่ริง ๆ ไม่ใช่ การโพสต์ภาพโป๊ อนาจาร มนับอกคณุภาพของตวัคณุได้
เหมือนกนันะ คือมนัก็ไม่ควรมีอะไรพวกนีอ้ยูใ่นเคร่ืองมือดจิิทลัของเรา รู้ไหมการโหลด
อะไรแบบนีม้าเส่ียงกบัการเผยแพร่ข้อมลูในอินเตอร์เน็ต เวลาโหลดเขาให้เรา lock in 
ผา่นเมล์นะ …” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอนสงัคมศกึษา: สมัภาษณ์) 

          “จริงแล้ว นกัเรียนเราตบตี ไล่แทง ยิงฟัน กันเยอะ แล้วก็น้อยครัง้นะครับท่ีจะ
เห็นสิ่งดี ๆ ท่ีออกมาภาพมนัออกมาประมาณแบบนีด้งันัน้เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กบัเด็ก เอาตวัอย่างง่าย ๆ คือ การโพสต์พวกคลิปโป๊ลงใน social ของตวัเอง เป็น
สิ่งท่ีไม่ควรท าอย่างยิ่งนะครับ เด็กต้องเข้าใจตรงนีว้า่มนัส าคญัมาก ถ้ามาท างานใน
บริษัทหรือองค์กรธุรกิจ โพสต์อะไรแบบนีไ้ม่ได้นะครับ องค์กรเราค านึงถึงเร่ืองนีม้าก 
ยิ่งถ้าเป็นพนกังานในสายงานบริหาร ยิ่งไมไ่ด้ครับ” 

(หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลและความร่วมมือองค์กรด้านดจิิทลั: สมัภาษณ์) 

         “เอาตรง ๆ นะ พ่ีวา่เด็กไทยมี skill (ทกัษะ) เร่ืองนีต้ ่ามาก ๆ อนัท่ี 1 เลย เด็กไม่
รู้ว่าสิ่งใดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัย 2 เด็กไม่ซ่ือสตัย์ต่อตนเอง เราเคยเห็น website 
ท่ีสร้างขึน้มาบนฐานความเช่ือว่า 18+ ถ้าเด็กต่างประเทศนิ ซึ่งเขาเรียนรู้มาแล้วว่า
ส่ือนัน้อาจจะเป็นพิษตอ่ตนเอง เราไม่กดนะ แตเ่ด็กไทยนิ 18 + น่ีกดทนัที เป็นตวัล่อ
เลยนะ คือเด็กเขาไม่รู้เลยนะว่ามนัคือความปลอดภยัหรือไม่ปลอดภัยส าหรับตวัเอง 
เดก็เลือกท่ีจะเสพแบบนี”้ 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านการศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็นพลเมือง: สมัภาษณ์) 

องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลด้านคุณลักษณะดิจิทัลส าหรับ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทยจะต้องพฒันามารยาทดิจิทลัควบคู่กันไปด้วยโดยเร่ิมต้น
จากการแสดงความคิดเห็นในส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือดิจิทลัโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน วิพากษ์ 
วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ใช้อารมณ์ การแสดงความคดิเห็นยึด
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หลักการส าคญัคือการใช้ภาษาสุภาพและให้เกียรติผู้ อ่ืน การปฏิบัติตนเม่ือต้องการแสดงความ
คิดเห็นในส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือดิจิทลัจะต้องปฏิบตัิกับบุคคลอ่ืนตามสถานภาพของบุคคลใน
สงัคมจริง และจะต้องปลูกฝังให้เยาวชนรู้จกัหลีกเล่ียงการโพสต์ภาพลามก อนาจารในส่ือสงัคม
ออนไลน์และส่ือดจิิทลั 

(2) ความ รับผิ ดชอบส่ วนบุคคลในการใช้ ส่ื อดิ จิ ทัล  (digital individual 
responsibilities) 

พืน้ท่ีในสังคมดิจิทัลเป็นพืน้ท่ีสาธารณะทุกคนสามารถเข้ามาแสดงความ
คิดเห็นตอ่เหตกุารณ์ ข่าวสาร และให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากเร่ืองราวทกุเร่ืองในส่ือสงัคมออนไลน์และ
ส่ือดิจิทลัได้ทัง้หมดการวิพากษ์ วิจารณ์ และการแสดงความคิดเห็นย่อมมีฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบ
หรือฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย ดงันัน้การน าเสนอความคิดเห็นในส่ือสังคมออนไลน์และส่ือดิจิทลัทุกครัง้
พลเมืองดจิิทลัผู้ ใช้ส่ือจึงควรจะต้องเข้าใจบริบทเหลา่นี ้และพร้อมท่ีจะรับผิดชอบกบัความคดิเห็นท่ี
ตนเองแสดงออกไป หรือแม้กระทัง่การน าเสนอวิดีโอ การโพสต์หรือกดแบง่ปันข้อมลูขา่วสารในโลก
ออนไลน์ ผู้ ใช้ก็จะต้องยอมรับผลกระทบท่ีตามมาให้ได้ คณุลกัษณะดิจิทลัในข้อนีเ้รียกว่า “ความ
รับผิดชอบสว่นบคุคลในการใช้ส่ือดจิิทลั” ซึง่ผู้ เช่ียวชาญอธิบายและยกตวัอยา่งเอาไว้ดงันี ้

 
       “ต้องสอน ๆ บางคนชอบมองว่าฉันใช้ส่ือของฉันในพืน้ท่ีของฉัน เป็นคุณเองท่ี 
copy ไป shared (แบ่งปันข้อมูล) พ่ีเช่ือว่า ค าว่า “ความรับผิดชอบในส่ือ social 
media (ส่ือสงัคมออนไลน์)” คือ เราจะมองว่าบางทีเราก็อยู่ในพืน้ท่ีของเรา เราก็ ad-
zoom (คิดไปเอง)ว่าเขาเข้าใจอยู่บนพืน้ฐานเดียวกัน แต่มนักลบักลายเป็นว่าจริง ๆ 
แล้วมนัไม่ใช่นะ คือโอกาสท่ีคนเราจะตีความหนึ่งเร่ืองเป็นล้านแปดมนัมีเยอะมากยิ่ง
ด้วยความท่ีมันเป็นส่ือนะ ไปกันใหญ่ไปหมด  เพราะฉะนัน้เร่ืองนี ต้้องสอนว่า                
ความรับผิดชอบเหล่านีม้ันคืออะไร เพราะว่าหลัก ๆ ถ้าคุณไม่ รู้จักค า ว่าความ
รับผิดชอบในตวัคุณ หรือ ความรับผิดชอบในการกระท าของคณุนะ มนัจะมีผลมาก
เลยเวลาท่ีอยู่ใน social media ….. บางทีเราก็ต้องนึกก่อนว่าเราอยากลงเพ่ืออะไร 
คือ มันไม่ใช่พืน้ท่ีของเรา (คนเดียว) หรือพืน้ท่ีของเพ่ือนในกลุ่มเราเท่านัน้ท่ีจะเห็น              
ก็ถูกเพ่ือนกลุ่มเราเท่านัน้ท่ีเห็น แต่เราไม่สามารถ control (ควบคุม) เพ่ือนท่ีมาเห็น
แล้วเอาไปตอ่ยอดได้” 

(ผู้ เช่ียวชาญด้านมานษุยวิทยาและภาษาศาสตร์: สมัภาษณ์) 
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การสร้างความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการใช้ ส่ือดิจิทัลให้กับนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายของไทยควรจะต้องปลูกฝังให้นักเรียนเข้าใจถึงระบบกลไกลของส่ือสงัคม
ออนไลน์และส่ือดจิิทลั หากนกัเรียนมีความระมดัระวงัและใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือดิจิทลัอย่าง
ถกูวิธีก็ถือวา่นกัเรียนมีความรับผิดชอบสว่นบคุคลในการใช้ส่ือดจิิทลัโดยไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืนแล้ว 

       “ผมเช่ือว่า competency (สมรรถนะ) เร่ืองของการใช้ internet หรือ การใช้ 
social media อย่างเหมาะสม เด็กนกัเรียนประถม หรือ มธัยม อาจจะมี proficiency 
(สมิทธิภาพ) ในเร่ืองนีอ้าจจะมีไม่ได้เยอะมาก อาจจะอยูแ่ค ่level ท่ี 1-3 แตเ่ป็นเพียง 
basic (พืน้ฐาน)เบือ้งต้นในการใช้งานว่าข้อพึงตระหนกัหรือ วิธีการใช้อยา่งเหมาะสม
ถูกต้อง จะต้องท าอย่างไรในมุมมองหรือในบริบทของการเป็นนกัเรียน คิดว่าหลกั ๆ 
แล้วก็จะเป็น competency ในเร่ืองของการใช้งานและการพึ่งตระหนักแล้วก็ความ
รับผิดชอบก็จะต้องเป็นเร่ืองท่ีตดิตวัเขาอยู่แล้วนา่จะประมาณนีค้รับ....” 

(หวัหน้าแผนกทรัพยากรบคุคลและความร่วมมือองค์กรด้านดจิิทลั: สมัภาษณ์) 

สรุปแล้วองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลด้านคุณลักษณะดิจิทัลท่ี
เหมาะสมกบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย ลกัษณะการรับรู้เชิงบวกน าไปสู่การปฏิบตัิท่ี
ดีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือดิจิทลัท่ีนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยควรจะต้องเกิดการรับรู้
เพ่ือสร้างแนวทางการปฏิบตัท่ีิถกูต้อง จากการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ เช่ียวชาญเป็นประกอบไปด้วย
องค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้

3.1 มารยาทในการใช้ส่ือดจิิทลั (digital etiquettes) 
- การไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการน าเสนอ

ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยจ าเป็น
จะต้องค านงึถึงสิทธิของผู้ใช้คนอ่ืนโดยไมล่ะเมิดสิทธิผู้ อ่ืน 

- การให้เกียรติผู้ อ่ืน นักเรียนใช้ส่ือดิจิทัลจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ด้วยการใช้ค าพูดภาษาเขียน รูปภาพ และการแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาท่ีสุภาพ โดยการไม่
หมิ่นประมาท หรือใช้ค าพดูไมส่ภุาพในการแสดงความคดิเห็น 

- การปฏิบตัิตนต่อผู้ อ่ืนตามสถานภาพของบคุคล  การปฏิบตัิตนต่อผู้ อ่ืน
ตามสภาพบุคคล เช่นเดียวกับชีวิตจริง เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ด้วยความเคารพ ให้ทัง้ในสังคม
ดจิิทลั และสงัคมปกติ 
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- หลีกเล่ียงการการน าเสนอส่ือลามกอนาจารในส่ือดิจิทัลของตนเอง 
เพราะถือเป็นพฤติกรรมเส่ียงท าให้ผู้ ไม่หวงัดีสามารถเข้าถึงข้อมลูส่วนตวัในส่ือสงัคมออนไลน์ของ
เรา และถือเป็นการขดัตอ่วฒันธรรมอนัดี 

3.2 ความ รับผิดชอบส่วนบุคคลในการใช้ ส่ือดิจิทัล  (digital individual 
responsibilities) ผู้ ใช้ระวงัว่าผู้ อ่ืนย่อมได้รับผลกระทบจากการกระท าของตนเอง เพราะพืน้ท่ีใน
สงัคมดิจิทลัเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีทกุคนเข้าถึงได้ พลเมืองยคุดิจิทลัต้องรับผิดชอบกบัการน าเสนอ
ข้อมลูของตน 

เม่ือสรุปองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายของไทย ทัง้องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิทัล กระบวนการดิจิทัล และ
คณุลกัษณะดิจิทลัแล้ว ผู้ วิจยัได้น าองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัไปให้ครูมธัยมศกึษา
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้จริง ดงัรายละเอียดท่ีจะ
ได้น าเสนอในสว่นของข้อมลูเชิงปริมาณ 

2. ข้อมลูเชิงปริมาณ 
การศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล ของ

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสามารถใช้ในการวดัและประเมินผลได้ ผู้ วิจัยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่าง               ครูมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื น้ฐาน 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ เขต 2 จ านวน 750 คน ผลการศกึษามีดงันี ้ 

(1) ข้อมลูพืน้ฐาน 

ตาราง 15 จ านวนร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งครูระดบัมธัยมศกึษา แยกตามเพศ วฒุิการศกึษา 
รายวิชาท่ีสอน ระดบัชัน้ท่ีสอน ประสบการณ์การสอน และ วิทยฐานะ 

ข้อมลูทัว่ไป ครูมธัยมศกึษา  (N=750) 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
    - ชาย 
    - หญิง 

 
295 
455 

 
39.3 
60.7 

2. เขตพืน้ท่ีการศกึษา 
    - สพม. 1  
    - สพม. 2 

 
375 
375 

 
50 
50 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

ข้อมลูทัว่ไป ครูมธัยมศกึษา  (N=750) 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

3. รายวชิาที่สอน  
    - สงัคมศกึษา 
    - วิทยาศาสตร์ 
    - ภาษาไทย 
    - ภาษาตา่งประเทศ 
    - คณิตศาสตร์ 
    - สขุศกึษาและพละศกึษา 
    - ศิลปะ 
    - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
222 
96 
76 
88 
88 
55 
58 
67 

 
29.6 
12.8 
10.1 
11.7 
11.7 
7.3 
7.7 
8,9 

4. ระดบัชัน้ท่ีสอน  
     - มธัยมศกึษาตอนต้น 
     - มธัยมศกึษาตอนปลาย  
     - สอนทัง้สองระดบัชัน้ 

 
252 
317 
181 

 
33.6 
42.3 
24.1 

5. ประสบการณ์ในการสอน 
    - 1-5 ปี 
    - 6-10 ปี 
    - 10-15 ปี 
    - 15 ปีขึน้ไป 

 
259 
265 
127 
99 

 
34.5 
35.3 
16.9 
13.2 

6. วิทยฐานะ  
    - ครูผู้ช่วย 
    - ค.ศ. 1 
    - ค.ศ. 2 (ช านาญการ) 
    - ค.ศ. 3 (ช านาญการพิเศษ) 
    - ค.ศ. 4 (เช่ียวชาญ) 
    - ค.ศ. 5 (เช่ียวชาญพิเศษ) 

 
172 
246 
220 
108 
4 
0 

 
22.9 
32.8 
29.3 
14.4 
0.5 
0 

 

  



 207 
 

จากตาราง แสดงว่า ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างครูมธัยมศกึษาผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเพศหญิงจ านวน 455 คน คิดเป็นร้อยละ 60.7 และเพศชายจ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.3 คน มาจากส านักงานคณะกรรมการมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 2 จ านวน
เท่ากัน ๆ อย่างละ 375 คนคิดเป็นร้อยละ 50 กลุ่มตวัอย่างครูมธัยมศึกษาส่วนมากสอนในระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 และเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระสงัคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมากท่ีสุด จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 กลุ่มตัวอย่างครู
มธัยมศึกษาส่วนมากมีประสบการณ์ในการสอนอยู่ระหว่าง 6 ปีถึง 10 ปี จ านวน 265 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.3 และมีวิทยฐานะเป็นครู คศ.1 จ านวน 247 คน คดิเป็นร้อยละ 32.8 

ตาราง 16 การประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านความรู้ดจิิทลัของครู   

รายการ ครูมธัยมศกึษา (N=750) 
Mean S.D. ความหมาย 

ความรู้ดจิิทลั (digital knowledge)    
1. สภาพของสงัคมดจิิทลั (digital society)     
สงัคมดจิิทลัเป็นสงัคมเสมือน (visual) ท่ีใช้
เคร่ืองมือดจิิทลั (digital devices) เป็นส่ือกลางใน
การติดตอ่ส่ือสาร 

3.52 0.70 ระดบั 
มากท่ีสดุ 

พืน้ท่ีในสงัคมดจิิทลัทัง้เว็ปไซต์ ส่ือสงัคมออนไลน์ 
และแอปพลิเคชัน่ตา่ง ๆ เป็นพืน้ท่ีสาธารณะ ทกุ
คนสามารถเข้าถึงได้และเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็น
สว่นตวัน้อยท่ีสดุ    

3.21 0.80 ระดบัมาก 

สงัคมดจิิทลัมีข้อมลูมากมายซึง่จะชว่ยอ านวย 
ความสะดวกให้นกัเรียนได้ค้นหาความรู้ได้ด้วย
ตนเองตาม ความถนดัและความสนใจ 

3.54 0.70 ระดบั 
มากท่ีสดุ 
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ตาราง 16 (ตอ่) 

รายการ ครูมธัยมศกึษา (N=750) 
Mean S.D. ความหมาย 

2. การเข้าถึงดิจิทลั (digital access)    
ข้อมลูดิจิทลัเป็นข้อมลูท่ีเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 
เข้าถึงได้ทกุที่ ทกุเวลาจากแหลง่ท่ีมาที่หลากหลาย ซึง่
เป็นข้อมลูท่ีจะต้องผ่านการกลัน่กรองและคดัสรรก่อน
น าไปใช้   

3.50 0.59 ระดบั 
มากที่สดุ 

3. การกระจายตวัของข้อมลูดจิิทลั (digital infusion)    
ข้อมลูในสงัคมดิจิทลักระจายตวัอย่างไร้ทศิทางไม่หยดุ
นิ่ง เปรียบเสมือนไวรัล (viral information)  เม่ือข้อมลู
ถกูเผยแพร่ไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนกลบัมาได้ 

3.48 0.71 ระดบัมาก 

4. ร่องรอยในสงัคมดิจิทลั (digital footprint)    
เข้าใจว่าเม่ือข้อมลูถกูเผยแพร่ในโลกดิจิทลัแล้วจะไม่มี
วนั เลือนหายเปรียบเสมือนรอยเท้า (footprint) ของผู้ใช้
ข้อมลูท่ีจะคงอยู่ในโลกดิจิทลัตลอดไป 

3.58 0.71 ระดบั 
มากที่สดุ 

5. การข่มเหงรังแกทางไซเบอร์ (cyber bullying)    
การข่มเหงรังแกทางไซเบอร์เป็นพฤติกรรมที่ผู้ ใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์แสดงออกเพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนให้เกิดผลด้าน
ทางจิตใจที่พบเหน็ ถือเป็นการคกุคามเพ่ือให้เกิดผล
กระทบต่อจิตใจของผู้ถกูกระท า 

3.30 0.82 ระดบัมาก 

วิธีการในการข่มเหงรังแกทางไซเบอร์เกิดขึน้โดยผู้ใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์ใช้การเขียน รูปภาพ หรือวิดีโอ โต้ตอบ
กนัด้วยค าพดูที่ไมไ่ด้กลัน่กรอง เป็นการกระท าไปตาม
อารมณ์ เพ่ือให้ผู้ถกูกระท าเสียหาย ขดักบัหลกัทาง
ศีลธรรมและหลกักฎหมาย 

3.13 0.82 ระดบัมาก 

รวม  3.60 0.39 ระดบัมาก 
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ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านความรู้ท่ีสามารถวดัประเมินได้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.60, S.D. = 0.39) โดยครูมัธยมศึกษาเห็นว่าองค์ประกอบ
ด้านความรู้ดจิิทลัท่ีมีความเหมาะสมสามารถวดัประเมินได้มากท่ีสดุ ประกอบไปด้วย สภาพสงัคม
ดิจิทัล (digital society)  คือ สังคมดิจิทัลเป็นสังคมเสมือน (visual) ท่ีใช้เคร่ืองมือดิจิทัล (digital 
devices) เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร และ สังคมดิจิทัลมีข้อมูลมากมายซึ่งจะช่วยอ านวย 
ความสะดวกให้นักเรียนได้ค้นหาความ รู้ได้ด้วยตนเองตาม ความถนัดและความสนใจ             
(Mean = 3.52, S.D. = 0.70; Mean = 3.54, S.D. = 0.71) การเข้าถึงดิจิทลั (digital access) คือ 
ข้อมูลดิจิทัลเป็นข้อมูลท่ีเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลาจากแหล่งท่ีมาท่ี
หลากหลาย ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีจะต้องผ่านการกลั่นกรองและคดัสรรก่อนน าไปใช้  (Mean = 3.50, 
S.D. = 0.55) และ ร่องรอยในสงัคมดิจิทลั (digital footprint) คือ เข้าใจวา่เม่ือข้อมลูถกูเผยแพร่ใน
โลกดิจิทลัแล้วจะไม่มีวนั เลือนหายเปรียบเสมือนรอยเท้า (footprint) ของผู้ ใช้ข้อมูลท่ีจะคงอยู่ใน
โลกดจิิทลัตลอดไป (Mean = 3.58, S.D. = 0.71) 

ตาราง 17 การประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านกระบวนการดจิิทลัของ
ครู   

รายการ ครูมธัยมศกึษา (n=750) 
Mean S.D. ความหมาย 

ด้านกระบวนการ (digital process)    
1. การคิดอยา่งมีวจิารณญาณเพือ่ความฉลาดรู้ดิจิทลั (critical 
thinking for digital literacy) 

   

นกัเรียนมกีารวิเคราะห์ความนา่เช่ือถือของข้อมลู             การ
แยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเหน็จากข้อมลูในสงัคมดจิิทลัก่อน
น าข้อมลูไปใช้ 

3.48 0.73 ระดบัมาก 

นกัเรียนมกีารเลอืกสรรข้อมลูในสงัคมดิจิทลัที่เป็นประโยชน์มา
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาตนเอง และน าข้อมลูที่ตนเองเลอืกสรร
แล้วไปเผยแพร่ตอ่ให้ผู้อื่นหรือพฒันาผลงานให้ดีขึน้ 

3.57 0.65 ระดบั        
มากที่สดุ 

นกัเรียนมกีารตดัสนิใจบนพืน้ฐานของข้อมลูที่ถกูต้องและ การ
ยอมรับในหลกัการเบือ้งต้นวา่ความคดิของตนเองไมใ่ชค่วามคิดที่
ถกูต้องที่สดุ ดงันัน้จงึจะต้องอาศยัข้อมลูรอบ        ด้าน
ประกอบการตดัสนิใจ 

3.22 0.70 ระดบัมาก 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

รายการ ครูมธัยมศกึษา (n=750) 
Mean S.D. ความหมาย 

นกัเรียนได้มีการตรวจสอบแหลง่ท่ีมาของข้อมลูเป็น
วิธีการ คดัสรรข้อมลูในโลกดิจิทลั เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์
กบัการเรียนและการพฒันาตนเอง 

3.52 0.70 ระดบั           
มากท่ีสดุ 

นกัเรียนอ้างอิงแหลง่ท่ีมาของข้อมลู โดยระบช่ืุอเว็บไซต์         
ช่ือผู้ให้ข้อมลู วนัและเวลาท่ีท าการสืบค้น การค้นข้อมลู 
ท าให้ข้อมลูท่ีได้จากโลกดจิิทลัมีความนา่เช่ือถือมากขึน้ 

3.10 0.84 ระดบัมาก 

2. การท างานสว่นบคุคลและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 
(individual and group working) 

   

นกัเรียนคดัลอกข้อมลูทัง้หมดจากแหลง่ข้อมลูเดียว โดย
ไมไ่ด้วิเคราะห์และอภิปรายความคิดเห็นเพิ่มเตมิ ถือเป็น
การคดัลอกผลงานและการขโมยความคิดของผู้ อ่ืน 
(plagiarism) ซึง่การคดัลอกผลงานยงัชีน้ าวา่มีการละเมิด
สิทธิทางปัญญา (digital rights) ของผู้ผลิตผลงานอีก
ด้วย 

3.50 0.70 ระดบั        
มากท่ีสดุ 

มีการน าข้อมลูมาอภิปรายแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนซึง่ถือเป็น
ทกัษะของการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมดจิิทลั                
ซึง่การอภิปรายแลกเปล่ียนจะท าให้เกิดมมุมองท่ี
หลากหลายและชว่ยเกิด การยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกตา่งจากตนเองได้ 

3.31 0.73 ระดบัมาก 

นกัเรียนมีการท างานกลุม่และการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดย
อาศยัข้อมลูในสงัคมดจิิทลัไมค่วรใช้ข้อมลูจากแหลง่เดียว 
มีการตรวจสอบข้อมลูจากแหลง่อ่ืนเพิ่มเตมิ เพื่อความ
ถกูต้อง แมน่ย าของข้อมลู 

3.45 0.70 ระดบัมาก 
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ตาราง 17 (ตอ่) 

รายการ ครูมธัยมศกึษา (N=714) 
Mean S.D. ความหมาย 

3. ความปลอดภยัในโลกดจิิทลั (digital security)    
การกรอกข้อมลูสว่นตวั อาทิ ท่ีอยู ่รหสับตัรประชาชน 
และรหสับญัชีธนาคารลงในเว็ปไซต์ ส่ือสงัคม
ออนไลน์ และแอปพลิเคชัน่ตา่ง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงความ
เส่ียงอาจจะท าให้ข้อมลูร่ัวไหล และตกเป็นเหย่ือของ
มิจฉาชีพได้ 

3.54 0.67 ระดบั          
มากท่ีสดุ 

รวม 3.37 0.42 ระดบัมาก 
 

ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านกระบวนการท่ีสามารถวดัประเมิน
ได้ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (Mean = 3.37, S.D. = 0.42) โดยครูมัธยมศึกษาเห็นว่า
องค์ประกอบด้านกระบวนการดิจิทลัท่ีมีความเหมาะสมสามารถวดัประเมินได้มากท่ีสดุ ประกอบ
ไปด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือความฉลาดรู้ดิจิทลั (critical thinking for digital literacy) 
คือ นกัเรียนมีการเลือกสรรข้อมลูในสงัคมดิจิทลัท่ีเป็นประโยชน์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาตนเอง 
และน าข้อมูลท่ีตนเองเลือกสรรแล้วไปเผยแพร่ต่อให้ผู้ อ่ืนหรือพฒันาผลงานให้ดีขึน้ และ นกัเรียน
ได้มีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลเป็นวิธีการคัดสรรข้อมูลในโลกดิจิทัล เพ่ือใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัการเรียนและการพฒันาตนเอง (Mean = 3.57, S.D. = 0.66 ; Mean = 3.52, S.D. = 
0.72) การท างานส่วนบุคคลและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ( individual and group working) คือ 
นกัเรียนคดัลอกข้อมลูทัง้หมดจากแหล่งข้อมลูเดียว โดยไม่ได้วิเคราะห์และอภิปรายความคิดเห็น
เพิ่มเติม ถือเป็นการคดัลอกผลงานและการขโมยความคิดของผู้ อ่ืน (plagiarism) ซึ่งการคดัลอก
ผลงานยงัชีน้ าว่ามีการละเมิดสิทธิทางปัญญา (digital rights) ของผู้ผลิตผลงานอีกด้วย (Mean = 
3.50, S.D. = 0.70) ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (digital security) คือ การกรอกข้อมูลส่วนตัว 
อาทิ ท่ีอยู่ รหัสบัตรประชาชน และรหัสบัญชีธนาคารลงในเว็ปไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ และ
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงอาจจะท าให้ข้อมูลร่ัวไหล และตกเป็นเหย่ือของ
มิจฉาชีพได้  (Mean = 3.54, S.D. = 0.42) 
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ตาราง 18 การประเมินความเหมาะสมของสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านคณุลกัษณะดจิิทลัของ
ครู   

รายการ ครูมธัยมศกึษา (n=750) 
Mean S.D. ความหมาย 

ด้านคณุลกัษณะ (digital characteristics)    
1. มารยาทในการใช้ส่ือดจิิทลั (digital etiquettes)    
การไมล่ะเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน  
ทกุคนมีสิทธิเท่าเทียมกนัในการน าเสนอข้อมลู การแสดง        
ความคดิเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย โดยจ าเป็นจะต้องค านงึถึงสิทธิของผู้ใช้คน
อ่ืนโดยไมล่ะเมิดสิทธิผู้ อ่ืน 

 
3.09 

 
0.84 

 

 
ระดบัมาก 

 

การให้เกียรตผิู้ อ่ืน  
นกัเรียนใช้ส่ือดจิิทลัจะต้องให้เกียรตซิึง่กนัและกนั ด้วย
การใช้ค าพดูภาษาเขียน รูปภาพ และการแสดงความ
คดิเห็นด้วยภาษาท่ีสภุาพ โดยการไมห่มิ่นประมาท หรือ
ใช้ค าพดูไมส่ภุาพในการแสดงความคิดเห็น 

3.51 0.67 ระดบั 
มากท่ีสดุ 

การปฏิบตัิตนตอ่ผู้ อ่ืนตามสถานภาพของบคุคล   
การปฏิบตัิตนตอ่ผู้ อ่ืนตามสภาพบคุคล เชน่เดียวกบัชีวิต
จริง เชน่ พอ่แม ่ครูอาจารย์ด้วยความเคารพ ให้ทัง้ใน
สงัคมดจิิทลั และสงัคมปกติ 

3.20 0.82 ระดบัมาก 

หลีกเล่ียงการการน าเสนอส่ือลามกอนาจารในส่ือดจิิทลั
ของตนเอง เพราะถือเป็นพฤตกิรรมเส่ียงท าให้ผู้ ไมห่วงัดี
สามารถเข้าถึงข้อมลูสว่นตวัในส่ือสงัคมออนไลน์ของเรา 
และถือเป็นการขดัตอ่วฒันธรรม อนัดี 

3.51 
 

0.65 
 

ระดบั 
มากท่ีสดุ 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

รายการ ครูมธัยมศกึษา (n=750) 
Mean S.D. ความหมาย 

หลีกเล่ียงการการน าเสนอส่ือลามกอนาจารในส่ือดจิิทลั
ของตนเอง เพราะถือเป็นพฤตกิรรมเส่ียงท าให้ผู้ ไมห่วงัดี
สามารถเข้าถึงข้อมลูสว่นตวัในส่ือสงัคมออนไลน์ของ
เรา และถือเป็น     การขดัตอ่วฒันธรรม อนัดี 

3.51 
 

0.65 
 

ระดบั 
มากท่ีสดุ 

 

2. ความรับผิดชอบสว่นบคุคลในการใช้ส่ือดจิิทลั 
(digital individual responsibilities) 

   

ผู้ใช้ระวงัวา่ผู้ อ่ืนยอ่มได้รับผลกระทบจากการกระท า
ของตนเอง เพราะพืน้ท่ีในสงัคมดจิิทลัเป็นพืน้ท่ี
สาธารณะท่ีทกุคนเข้าถึงได้ พลเมืองยคุดจิิทลัต้อง
รับผิดชอบกบัการน าเสนอข้อมลูของตน 

3.33 0.80 ระดบัมาก 

รวม 3.32 0.52 ระดบัมาก 
 

ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านคณุลกัษณะท่ีสามารถวดัประเมิน
ได้ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก (Mean = 3.32 , S.D. = 0.52) โดยครูมัธยมศึกษาเห็นว่า
องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะดิจิทลัท่ีมีความเหมาะสมสามารถวดัประเมินได้มากท่ีสุด ประกอบ
ไปด้วย มารยาทในการใช้ส่ือดจิิทลั (digital etiquettes) คือ การให้เกียรติผู้ อ่ืน นกัเรียนใช้ส่ือดิจิทลั
จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ด้วยการใช้ค าพูดภาษาเขียน รูปภาพ และการแสดงความคิดเห็น
ด้วยภาษาท่ีสภุาพ โดยการไม่หมิ่นประมาท หรือใช้ค าพดูไม่สภุาพในการแสดงความคิดเห็น และ 
หลีกเล่ียงการน าเสนอส่ือลามกอนาจาร ทัง้รูปภาพ เพราะถือเป็นการเส่ียงท าให้ผู้ ไมห่วงัดีสามารถ
เข้าถึงข้อมลูส่วนตวัในส่ือสงัคมออนไลน์ของเรา (Mean = 3.51, S.D. = 0.67 และ Mean = 3.51, 
S.D. = 0.65)  
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ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียน 

ผู้วิจยัออกแบบหลกัสตูรท่ีประกอบไปด้วย วิสยัทศัน์ หลกัการของหลกัสตูร เป้าหมายของ
หลักสูตร บทบาทของนักเรียนและครูในกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง ค าอธิบายรายวิชา 
โครงสร้างเวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้ และการวดัประเมินผล โดยน าข้อมลูองค์ประกอบสมรรถนะ
พลเมืองยคุดิจิทลัท่ีผ่านการประเมินความเหมาะสมของครูมธัยมศกึษาแล้วมาออกแบบหลกัสตูร 
จากนัน้น าหลกัสูตรไปหาคุณภาพของหลกัสูตรโดยการประเมินของผู้ เช่ียวชาญ ดงัรายละเอียด
ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้   

2.1 ขัน้ตอนในการพฒันาหลกัสตูร  
ผู้วิจยัด าเนินการพฒันาหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปราย

ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัโดยมีขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
ขัน้ท่ี 1 การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัของนกัเรียน

มธัยมศึกษาตอนปลายเพ่ือเป็นพืน้ฐานข้อมูลในการพัฒนาหลกัสูตรตามแนวคิดหลักสูตรท่ีเน้น
สงัคมเป็นศนูย์กลาง  

การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย ผู้ วิจยัสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน จากนัน้
สงัเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล ทัง้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านความรู้ดิจิทลั องค์ประกอบ ด้านกระบวนการดิจิทลั และองค์ประกอบด้านคณุลกัษณะดิจิทลั 
เม่ือได้องค์ประกอบครบถ้วนแล้วน าไปให้กลุ่มตวัอย่างครูมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการ
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 750 คน ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้และเป็นสมรรถะพลเมืองยุคดิจิทลัท่ี
เหมาะสมกบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย   

เม่ือวิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจทัลทัง้ 3 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิทัล องค์ประกอบด้านกระบวนการ
ดิจิทัลและองค์ประกอบด้านคุณลักษณะดิจิทัล พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากทัง้สาม
องค์ประกอบ เพ่ือให้ค าอธิบายองค์ประกอบสามารถวดัและประเมินผลได้จริงครบทกุองค์ประกอบ 
ผู้ วิจยัจึงได้ปรับปรุงค าอธิบายขององค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัในข้อท่ีกลุ่มตวัอย่าง
ประเมินไว้ในระดบัความเหมาะสมมาก เพ่ือให้ค าอธิบายองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั
มีความชดัเจนมากย่ิงขึน้  
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จากนัน้น าค าอธิบายองค์ประกอบท่ีชัดเจนแล้วไปให้คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาปริญานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง้หนึ่งก่อนจะท าไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูร ผลการปรับปรุง
ค าอธิบายขององค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัหลงัจากกลุ่มตวัอย่างครูมธัยมศึกษาตอน
ปลายประเมินความเหมาะสมแล้ว ปรากฏดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 19 ผลการปรับปรุงค าอธิบายขององค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัหลงัจาก       
กลุม่ตวัอยา่งครูมธัยมศกึษาตอนปลายประเมินความเหมาะสม 

สมรรถนะ
พลเมือง          
ยคุดิจิทลั 

ค าอธิบายเดิม ผลการ 
ประเมิน  
ความ

เหมาะสม 

การปรับปรุง
ค าอธิบาย 

ค าอธิบาย 
ที่ปรับปรุงแล้ว 

ปรับปรุง ไม่
ปรับปรุง 

 

ค ว า ม รู้
ดิจิทลั 
1. สภาพ
สงัคมดิจิทลั 

-สงัคมดิจิทลัเป็น
สงัคมเสมือนที่ใช้
เคร่ืองมือดิจิทลั
เป็นส่ือกลางใน           
การ
ติดต่อสื่อสาร 

 
ระดบั 

มากที่สดุ 

 
- 

 
 

 
- 

-พืน้ท่ีในสงัคม
ดิจิตอลเป็นพืน้ท่ี
สาธารณะที่ทกุ
คนสามารถ
เข้าถึงได้และ
เป็นพืน้ท่ีที่มี
ความเป็น
สว่นตวัน้อยที่สดุ    

ระดบัมาก  - พืน้ท่ีในสงัคม
ดิจิทลัทัง้เว็ปไซต์ 
สื่อสงัคมออนไลน์ 
และแอปพลเิคชัน่
ต่าง ๆ เป็นพืน้ท่ี
สาธารณะ ทกุคน
สามารถเข้าถึงได้
และเป็นพืน้ท่ีที่มี
ความเป็นสว่นตวั
น้อยที่สดุ    
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ตาราง 19 (ตอ่)  

สมรรถนะ
พลเมือง          
ยคุดิจิทลั 

ค าอธิบายเดิม ผลการ 
ประเมิน  
ความ

เหมาะสม 

การปรับปรุง
ค าอธิบาย 

ค าอธิบาย 
ท่ีปรับปรุงแล้ว 

ปรับปรุง ไม่
ปรับปรุง 

 

1. สภาพสงัคม
ดิจิทลั (ตอ่)  

-สงัคมดิจิทลัมี
ข้อมลูมากมายซึง่
จะช่วยอ านวย 
ความสะดวกให้
นกัเรียนได้ค้นหา
ความรู้ได้ด้วย
ตนเองตามความ
ถนดัและความ
สนใจ 

ระดบั 
มากท่ีสดุ 

-  - 

2. การเข้าถงึ
ดิจิทลั  

ข้อมลูดิจิทลัเป็น
ข้อมลูที่เข้าถงึได้
ง่าย สะดวกรวดเร็ว 
เข้าถงึได้ทกุท่ีทกุ
เวลาจากแหล่งท่ีมา
ท่ีหลากหลาย ซึง่
เป็นข้อมลูที่จะต้อง
ผ่านการกลัน่กรอง
และคดัสรรก่อน
น าไปใช้   

ระดบั 
มากท่ีสดุ 

-   

3. การกระจาย
ตวัของข้อมลู
ดิจิทลั 

เข้าใจว่าข้อมลูใน
สงัคมดิจิตอล
กระจายตวัอย่างไร้
ทิศทางเมื่อข้อมลู
ถกูเผยแพร่ไปแล้ว
เรียกคืนกลบัมา
ไม่ได้ 

ระดบัมาก  - ข้อมลูในสงัคมดิจิทลั
กระจายตวัอย่างไร้ทิศทาง
ไม่หยดุน่ิง เปรียบเสมือน
ไวรัล (viral information)  
เมื่อข้อมลูถกูเผยแพร่ไป
แล้วไม่สามารถเรียก
คืนกลบัมาได้ 
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ตาราง 19  (ตอ่)  

สมรรถนะ
พลเมือง          
ยคุดิจิทลั 

ค าอธิบายเดิม ผลการ 
ประเมิน  
ความ

เหมาะสม 

การปรับปรุง
ค าอธิบาย 

ค าอธิบาย 
ท่ีปรับปรุงแล้ว 

ปรับปรุง ไม่
ปรับปรุง 

4. ร่องรอยใน
สงัคมดิจิทลั 

เข้าใจวา่เม่ือข้อมลูถกู
เผยแพร่ในโลกดิจิทลั
แล้วจะไม่มีวนั เลือน
หายเปรียบเสมือน
รอยเท้า (footprint) 
ของผู้ใช้ข้อมลูท่ีจะคง
อยูใ่นโลกดิจิทลั
ตลอดไป 

ระดบั 
มากท่ีสดุ 

-  - 

5.การระราน
ทางไซเบอร์ 

เข้าใจวา่การขม่เหง
รังแกทางไซเบอร์เป็น
พฤติกรรมท่ีผู้ใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์
แสดงออกเพื่อท าร้าย
ผู้ อ่ืนให้เกิดผลด้าน
ทางจิตใจของ
ผู้ถกูกระท าและผู้ใช้
คนอ่ืน ๆ ท่ีพบเห็น ถือ
เป็นการคกุคามท่ี
ผู้กระท าจงใจหาไป
เผยแพร่ในสื่อสงัคม
ออนไลน์เพื่อให้
เกิดผลกระทบตอ่
จิตใจของผู้ถกูกระท า 

ระดบัมาก  - การระรานทางไซ
เบอร์เป็นพฤติกรรม
ท่ีผู้ใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์แสดงออก
เพื่อท าร้ายผู้ อ่ืนให้
เกิดผลด้านทาง
จิตใจ ถือเป็นการ
คกุคามเพื่อให้
เกิดผลกระทบตอ่
จิตใจของ
ผู้ถกูกระท า 
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ตาราง  19 (ตอ่)  

สมรรถนะ
พลเมือง          
ยุคดจิิทลั 

ค าอธิบายเดมิ ผลการ 
ประเมิน 
ความ

เหมาะสม 

การปรับปรุงค าอธิบาย ค าอธิบาย 
ท่ีปรับปรุงแล้ว ปรับปรุง ไม่

ปรับปรุง 

5. การระราน
ทางไซเบอร์ 
(ตอ่) 

วธีิการในการข่มเหงรังแก
ทางไซเบอร์เกิดขึน้โดยผู้ใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์ใช้ค าพูด
ท่ีเป็นภาษาเขียนการใช้
รูปภาพและโต้ตอบกนัด้วย
ค าพดูท่ีไม่ได้กลัน้กรอง 
เป็นการ 

ระดบัมาก  - วธีิการในการข่มเหง
รังแกทางไซเบอร์
เกิดขึน้โดยผู้ใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ใช้การ
เขียน รูปภาพ หรือ
วดิีโอ โต้ตอบกนัด้วย
ค าพดูท่ีไม่ได้
กลัน่กรอง เป็นการ
กระท าไปตามอารมณ์ 
เพ่ือให้ผู้ถกูกระท า
เสียหายขดักบัหลกั
ทางศีลธรรมและหลกั
กฎหมาย 

กระบวนการ
ดิจิทลั 
1. การคดิอย่าง
มีวจิารณญาณ
เพ่ือการรู้           
เทา่ทนัสงัคม
ดจิิทลั 

นกัเรียนมีการวเิคราะห์            
ความน่าเช่ือถือของข้อมลู 
สามารถจ าแนกแยกแยะ
ข้อเทจ็จริงและข้อคดิเหน็
จากข้อมลูในสงัคมดิจิทลั
ก่อนน าข้อมลูไปใช้ 

ระดบัมาก  - การวเิคราะห์          
ความน่าเช่ือถือของ
ข้อมลู การแยกแยะ
ข้อเทจ็จริงและ
ข้อคดิเหน็จากข้อมลู
ในสงัคมดจิิทลัก่อนน า
ข้อมลูไปใช้ 

นกัเรียนมีการเลือกสรร
ข้อมลูในสงัคมดจิิทลัที่เป็น
ประโยชน์มาประยกุต์ใช้ใน
การพฒันาตนเอง และน า
ข้อมลูที่ตนเองเลือกสรร
แล้วไปเผยแพร่ตอ่ให้ผู้ อ่ืน
หรือพฒันาผลงานให้ดีขึน้ 

ระดบั 
มากท่ีสดุ 

-   
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ตาราง 19 (ตอ่)  

สมรรถนะ
พลเมือง          
ยคุดิจิทลั 

ค าอธิบายเดมิ ผลการ 
ประเมิน  
ความ

เหมาะสม 

การปรับปรุงค าอธิบาย ค าอธิบาย 
ที่ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุง ไม่

ปรับปรุง 

กระบวนการ
ดิจิทลั 
1. การคิด
อยา่งมี
วิจารณญาณ
เพื่อการรู้           
เท่าทนัสงัคม
ดิจิทลั 

นกัเรียนมีการ
ตดัสินใจบน
พืน้ฐานของ
ข้อมลูที่ถกูต้อง
และการยอมรับ
ในหลกัการ
เบือ้งต้นวา่
ความคิดของ
ตนเองไมใ่ช่
ความคิดท่ี
ถกูต้องท่ีสดุ  

ระดบัมาก  - การตดัสินใจบน
พืน้ฐานของข้อมลูที่
ถกูต้องและการ
ยอมรับในหลกัการ
เบือ้งต้นวา่ความคิด
ของตนเองไมใ่ช่
ความคิดท่ีถกูต้อง
ท่ีสดุ ดงันัน้จงึ
จะต้องอาศยัข้อมลู
รอบด้าน
ประกอบการ
ตดัสินใจ 

นกัเรียนได้มีการ
ตรวจสอบ
แหลง่ท่ีมาของ
ข้อมลูเป็นวิธีการ
คดัสรรข้อมลูใน
โลกดิจิทลั เพ่ือ
ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัการ
เรียนและการ
พฒันาตนเอง 

ระดบั 
มากท่ีสดุ 

-  - 
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ตาราง 19 (ตอ่)  

สมรรถนะ
พลเมือง          
ยคุดิจิทลั 

ค าอธิบายเดมิ ผลการ 
ประเมิน  
ความ

เหมาะสม 

การปรับปรุงค าอธิบาย ค าอธิบาย 
ที่ปรับปรุงแล้ว ปรับปรุง ไม่

ปรับปรุง 

1. การคิด
อยา่งมี
วิจารณญาณ
เพื่อการรู้           
เท่าทนัสงัคม
ดิจิทลั (ตอ่)  

นกัเรียนอ้างอิง
แหลง่ท่ีมาของข้อมลู
โดยระบชุื่อเว็บไซต์ ชื่อ
ผู้ให้ข้อมลู  วนัและ
เวลาท่ี การค้นข้อมลู  

ระดบัมาก  - การอ้างอิง
แหลง่ท่ีมาของข้อมลู
โดยระบชุื่อ  เว็บไซต์ 
ชื่อผู้ให้ข้อมลู วนั
และเวลาท่ีท า       
การสืบค้น การค้น
ข้อมลู ท าให้ข้อมลูท่ี
ได้จากโลกดิจิทลัมี
ความน่าเช่ือถือมาก
ขึน้ 

2. การ
ท างานสว่น
บคุคลและ
การท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน 

การคดัลอกข้อมลู
ทัง้หมดจาก
แหลง่ข้อมลูเดียว โดย
ไม่ได้วิเคราะห์และ
อภิปรายความคิดเห็น
เพิ่มเติม ถือเป็นการ
คดัลอกผลงานและ           
การขโมยความคิดของ
ผู้ อ่ืน (plagiarism) ซึง่ 
การคดัลอกผลงานยงั
ชีน้ าวา่มีการละเมิด
สิทธิทางปัญญา 
(digital rights) ของ
ผู้ผลิตผลงานอีกด้วย 

ระดบั      
มากท่ีสดุ 

-  - 
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ตาราง 19 (ตอ่)  

สมรรถนะ
พลเมือง          
ยคุดิจิทลั 

ค าอธิบายเดมิ ผลการ 
ประเมิน  
ความ

เหมาะสม 

การปรับปรุงค าอธิบาย ค าอธิบาย 

ที่ปรับปรุงแล้ว 

ปรับปรุง ไมป่รับปรุง  

2. การ
ท างานสว่น
บคุคลและ
การท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น 
(ตอ่) 

นกัเรียนมีการน า
ข้อมลูมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนกบั
เพ่ือนนกัเรียนถือ
เป็นทกัษะของการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น
ในสงัคมดิจิตอล 
การอภิปราย
แลกเปลี่ยนจะท าให้
เกิดมมุมอง
หลากหลาย 

ระดบัมาก  - การน าข้อมลูมา
อภิปรายแลกเปลี่ยน
กบัเพ่ือนซึง่ถือเป็น
ทกัษะของการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น
ในสงัคมดิจิทลั ซึง่
การอภิปราย
แลกเปลี่ยนจะท าให้
เกิดมมุมองท่ี
หลากหลายและช่วย
เกิด การยอมรับ
ความคิดเห็นท่ี
แตกตา่งจากตนเอง
ได้ 

การใช้ข้อมลูใน
สงัคมดิจิตอล              
ไมค่วรใช้ข้อมลูจาก
แหลง่เดียวต้องการ
ตรวจสอบข้อมลู
จากแหลง่อ่ืน
เพ่ิมเติม ทัง้การ
ท างานกลุม่และการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น  

ระดบัมาก  - การท างานกลุม่และ
การท างานร่วมกบั
ผู้อื่นโดยอาศยัข้อมลู
ในสงัคมดิจิทลัไม่
ควรใช้ข้อมลูจาก
แหลง่เดียว มีการ
ตรวจสอบข้อมลูจาก
แหลง่อ่ืนเพ่ิมเติม 
เพ่ือความถกูต้อง
แมน่ย าของข้อมลู 
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ตาราง 19 (ตอ่)  

สมรรถนะ
พลเมือง          
ยคุดิจิทลั 

ค าอธิบายเดมิ ผลการ 
ประเมิน  
ความ

เหมาะสม 

การปรับปรุงค าอธิบาย ค าอธิบาย 
ที่ปรับปรุงแล้ว 

ปรับปรุง ไม่
ปรับปรุง 

 

3. ความ
ปลอดภยัใน
โลกดิจิทลั 

การกรอกข้อมลู
สว่นตวั อาทิ ท่ีอยู่ 
รหสับตัรประชาชน 
และรหสับญัชี
ธนาคารลงในเวป็
ไซต์  สื่อสงัคม
ออนไลน์ และ
แอปพลิเคชัน่ตา่ง ๆ  
เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
เสี่ยงอาจจะท าให้
ข้อมลูร่ัวไหล และ
ตกเป็นเหย่ือของ
มิจฉาชีพได้ 

ระดบั      
มากท่ีสดุ 

-  - 

ด้าน
คณุลกัษณะ 
1. มารยาท
ในการใช้     
สื่อดิจิทลั 

การไมล่ะเมิดสิทธิ
ของผู้อื่น ทกุคนมี
สิทธิเท่าเทียมกนัใน
การน าเสนอข้อมลู 
การแสดงความ
คิดเห็น และการ
วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น
ภายใต้กรอบของ
กฎหมายโดยไม่
ละเมิดสิทธิทธิของ
ผู้อื่น  

ระดบัมาก  - การไม่ละเมิดสิทธิ
ของผู้ อ่ืน ทกุคนมี
สิทธิเท่าเทียมกนัใน
การน าเสนอข้อมลู          
การแสดงความ
คิดเห็น และการ
วิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืน
ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย โดยจ าเป็น
จะต้องค านึงถึงสิทธิ
ของผู้ใช้คนอ่ืนโดยไม่
ละเมิดสิทธิผู้ อ่ืน 
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ตาราง 19 (ตอ่)  

สมรรถนะ
พลเมือง          
ยคุดิจิทลั 

ค าอธิบายเดิม ผลการ 
ประเมิน  
ความ

เหมาะสม 

การปรับปรุงค าอธิบาย ค าอธิบาย 
ท่ีปรับปรุงแล้ว ปรับปรุง ไม่ปรับปรุง 

1. มารยาท
ในการใช้     
สื่อดิจิทลั 
(ตอ่) 

การให้เกียรติผู้ อ่ืน  
นกัเรียนใช้สื่อดิจิทลั
จะต้องให้เกียรติซึง่กนั
และกนั ด้วยการใช้
ค าพดูภาษาเขียน 
รูปภาพและการแสดง
ความคิดเห็นด้วย
ภาษาท่ีสภุาพ โดยการ
ไม่หม่ินประมาท หรือ
ใช้ค าพดูไม่สภุาพใน
การแสดงความคิดเห็น 

ระดบั      
มากท่ีสดุ 

-  - 

การปฏิบติัตนตาม
สถานภาพยอ่มจะต้อง
ปฏิบติัตนโดยการ
เคารพ ให้เกียรติตอ่
พวกท่านทัง้ในสงัคม
ดิจิตอลและสงัคมปกติ
เชน่เดียวกนั เป็นต้น 
การปฏิบติัตนตอ่ผู้ใช้
สื่อดิจิตอลทัง้เพื่อน พี่
น้อง และคนทัว่ไป ยดึ
หลกัการปฏิบติัตนตาม
สถานภาพของบคุคล
ทกุคน 

ระดบัมาก  - การปฏิบติัตนตอ่
ผู้ อ่ืนตาม
สถานภาพของ
บคุคล   
การปฏิบติัตนตอ่
ผู้ อ่ืนตามสภาพ
บคุคล 
เชน่เดียวกบัชีวิต
จริง เชน่ พอ่แม่ 
ครูอาจารย์ด้วย
ความเคารพ ให้
ทัง้ในสงัคมดิจิทลั 
และสงัคมปกติ 
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ตาราง 19 (ตอ่)  

สมรรถนะ
พลเมือง          
ยคุดิจิทลั 

ค าอธิบายเดิม ผลการ 
ประเมิน  
ความ

เหมาะสม 

การปรับปรุง
ค าอธิบาย 

ค าอธิบาย 
ท่ีปรับปรุงแล้ว 

ปรับปรุง ไม่
ปรับปรุง 

 

1. มารยาท
ในการใช้     
สื่อดิจิทลั 
(ตอ่)  
 
 

หลีกเลี่ยงการ
น าเสนอสื่อลามก
อนาจารในสื่อดิจิทลั
ของตนเอง เพราะถือ
เป็นพฤติกรรมเสี่ยง
ท าให้ผู้ ไมห่วงัดี
สามารถเข้าถงึข้อมลู
สว่นตวัในสื่อสงัคม
ออนไลน์ของเรา และ
ถือเป็นการขดัตอ่
วฒันธรรมอนัด ี

ระดบั      
มากท่ีสดุ 

-  - 

ผู้ใช้ระวงัวา่ผู้อื่นย่อม
ได้รับผลกระทบจาก
การกระท าของ
ตนเอง เพราะพืน้ท่ีใน
สงัคมดิจิทลัเป็นพืน้ท่ี
สาธารณะที่ทกุคน
เข้าถงึได้ สภาพของ
ข้อมลูในสงัคม
ดิจิตอลมีความวอ่งไว
และไร้ทิศทาง 
พลเมืองยคุดิจิทลั
ต้องรับผิดชอบกบั
การน าเสนอข้อมลู
ของตน 

ระดบัมาก  - ผู้ใช้ระวงัวา่ผู้อื่น
ย่อมได้รับ
ผลกระทบจากการ
กระท าของตนเอง 
เพราะพืน้ท่ีใน
สงัคมดิจิทลัเป็น
พืน้ท่ีสาธารณะท่ี
ทกุคนเข้าถงึได้ 
พลเมืองยคุดิจิทลั
ต้องรับผิดชอบกบั
การน าเสนอข้อมลู
ของตน 
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หลงัจากปรับปรุงองค์ประกอบสรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัครบถ้วนทุกองค์ประกอบแล้ว 
ผู้วิจยัน าองค์ประกอบบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัใช้เป็นกรอบในการออกแบบหลกัสตูรให้ตรงกบั
สภาพสงัคมดจิิทลั 

ขัน้ท่ี 2 การก าหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสรรมถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

ผู้วิจยัได้ก าหนดหลกัการของหลกัสตูรโดยวิเคราะห์จากวิสยัทศัน์ของหลกัสูตรท่ี
เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง หลกัการของการอภิปรายไตร่ตรอง สงัคมดจิิทลัและสมรรถนะพลเมืองยคุ
ดจิิทลั เพ่ือก าหนดวิสยัทศัน์ของหลกัสตูร ปรากฎดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้  

 

 

ภาพประกอบ 10 การก าหนดวิสยัทศัน์ของหลกัสตูร  



 226 
 

ขัน้ท่ี 3  การก าหนดหลักการของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

ผู้วิจยัได้ก าหนดหลกัการของหลกัสตูรโดยวิเคราะห์หลกัการหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคม
เป็นศนูย์กลาง หลกัการของการอภิปรายไตร่ตรอง และวิสยัทศัน์ของหลกัสตูร เพ่ือก าหนดหลกัการ
ของหลกัสตูร ปรากฎดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 11 หลกัการของหลกัสตูร  
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ขัน้ท่ี 4 การก าหนดเป้าหมายและจดุมุง่หมายของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง
ร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนปลาย 

ผู้วิจยัได้วิเคราะห์หลักการของหลกัสูตรร่วมกับองค์ประกอบสมรรถนะพลเมือง
ยคุดิจิทลั เพ่ือก าหนดเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรให้เกิดกับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายเม่ือเรียนจบในหลกัสตูรท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้ ปรากฎดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้  

 

ภาพประกอบ 12 การก าหนดเป้าหมายและจดุมุง่หมายของหลกัสตูร  
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ขัน้ท่ี 5 การก าหนดบทบาทของนกัเรียนและครูในการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรองในหลกัสตูร  

ผู้ วิจัยวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของนักเรียนและครูในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการไตร่ตรองในหลกัสูตรโดยปรับปรุงจากกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองจาก
ภาคีเครือข่ายการอภิปรายไตร่ตรองแห่งสหรัฐอเมริกา (Deliberating in a Democracy in the 
Americas, 2012) และส่ือการเรียน รู้ท่ีใช้ประกอบกิจกรรม เพ่ือให้การจัดการเรียน รู้ด้วย
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในห้องเรียนสมบรูณ์ ปรากฏรายละเอียดตามตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 20 บทบาทของนกัเรียนและครูในการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองใน
หลกัสตูร 

กระบวนการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของ
นกัเรียน 

บทบาทของครู สื่อการ
เรียนรู้ 

การน า เข้ าสู่
การอภิปราย
(introduction) 

ทบทวนกระบวนการ
การอภิปรายไตร่ตรอง
ซึง่สว่นหนึง่ของทกัษะ
ประชาธิปไตย 
(democratic skill) 
โดยสนทนาถงึ
ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบั
เนือ้หาสถานการณ์ใน
สงัคมและแบ่งกลุม่ 4 
กลุม่ย่อยและ 2 กลุม่
ใหญ่ และเข้ากลุม่
ย่อย(กลุม่ A คือ เห็น
ด้วย 2 กลุม่ย่อย และ 
กลุม่ B  คือไมเ่ห็น
ด้วย 2 กลุม่ย่อย) 

นัก เรียนตอบ
ค าถามของครู 
และจบักลุม่ 

ครูน าเสนอสื่อท่ี
สอดคล้องกบัเนือ้หา
ท่ีสอน พร้อมกบัตัง้
ประเดน็ค าถาม เม่ือ
นกัเรียนตอบค าถาม
แล้ว ครูเช่ือมโยง
ค าตอบของนกัเรียน
เข้าหวัข้อการ
พิจารณาไตร่ตรอง
และแบ่งกลุม่
นกัเรียน ออกเป็น 4 
กลุม่ 

เหตกุารณ์
ปัจจบุนัจาก
สื่อออนไลน์ 
ในรูปแบบ
ของรูปภาพ 
วีดิโอ 
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ตาราง 20 (ตอ่)  

กระบวนการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของ
นกัเรียน 

บทบาทของครู สื่อการเรียนรู้ 
 

การอ่านข้อมูล
อย่างละเอียด 
(careful 
reading) 

ศกึษาบทความหรือ
ใบความรู้ท่ีเป็น
เนือ้หาหรือสภาพ
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ซึง่
เป็นประเดน็ด้าน
พลเมืองท่ีน่าสนใจ 
(civic issue) อย่าง
ละเอียด วิเคราะห์
และเขียนสรุป
ข้อเท็จจริงหรือ
ข้อคิดเห็นของ
ผู้ เขียนท่ีน่าสนใจ
และจดบนัทกึ 

นกัเรียนแบ่งกนั
ศกึษาใบความรู้  
หาข้อมลูเพ่ิมเติม
ทัง้จากแหลง่
อ้างอิงท่ีครูให้มา 
หรือแหลง่ข้อมลู
ออนไลน์อื่น ๆ 
พร้อมทัง้สรุป
ข้อเท็จจริงหรือ
ข้อคิดเห็นอย่าง
น้อย 3 ข้อ 

ครูแจกใบ
ความรู้ และให้
นกัเรียนแตล่ะ
กลุม่ศกึษาใบ
ความรู้อย่าง
ละเอียด 

ใบความรู้ (ซึง่มี
เนือ้หาท่ีให้ข้อมลู
สนบัสนนุและ
คดัค้านเก่ียวกบั
ค าถามหลกั ด้าน
ละ 2 ใบความรู้) 
และแหลง่อ้างอิง
ข้อมลูออนไลน์   
อื่น ๆ 

การก ระจ่ า ง
ข้ อ เท็ จ จ ริ ง 
(clarification) 

ตรวจสอบความ
เข้าใจทบทวนความ
ถกูต้องของข้อมลู
และท าความ
กระจ่างของข้อมลู
ด้วยการตัง้ค าถาม 
เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจมโนทศัน์ 
(concept) หรือ
ข้อมลูที่ไมเ่ข้าใจให้
กระจ่างเพ่ือให้ตอบ
ค าถามหลกัในการ
อภิปราย 

นกัเรียนแตล่ะ
กลุม่ผลดักนั
ยกตวัอย่างข้อมลู
สนบัสนนุและ
คดัค้านเก่ียวกบั
ประเดน็หลกัและ
ร่วมกนัอภิปราย
ไตร่ตรอง 

ครูให้นกัเรียน
แตล่ะกลุม่
ยกตวัอย่าง
ข้อมลู
สนบัสนนุและ
คดัค้าน
เก่ียวกบั
ประเดน็หลกั 

ใบความรู้ ข้อมลู
ออนไลน์เพ่ือใช้
ตอบค าถามใน
ใบงาน
ประกอบการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง  
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ตาราง 20 (ตอ่)  

กระบวนการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของ
นกัเรียน 

บทบาทของครู สือ่การเรียนรู้ 

การน าเสนอ
จดุยืน 
(presentation 
of positions) 

นกัเรียนกลุม่ 4 กลุม่ยอ่ย 
และ 2 กลุม่ใหญ่ (กลุม่ 
A และ กลุม่ B) โดยแต่
ละกลุม่ก าหนดจดุยืน 
(position) ของกลุม่
ตนเอง กลุม่ A ระดม
สมองเพื่อคดิค้นข้อเสนอ
เพื่อสนบัสนนุ ค าถาม
การอภิปรายไตร่ตรอง 
และกลุม่ B ระดมสมอง
เพื่อคิดค้นข้อเสนอเพื่อ
คดัค้านค าถามการ
อภิปรายไตร่ตรอง แตล่ะ
กลุม่น าเสนอข้อเสนอ
ของกลุม่ 

นกัเรียน
รวมกลุม่กนั 
และระดม
สมองเพื่อหา
ข้อสนบัสนนุ
จดุยืน และ
สง่ตวัแทน
ออกไป
น าเสนอหน้า
ห้องเรียน 

ครูให้นกัเรียนรวมกลุม่
ที่ได้ใบความรู้ที่ข้อมลู
สนบัสนนุและคดัค้าน
เข้าด้วยกนั เป็นกลุม่
ใหญ่ 2 กลุม่ เมื่อ
นกัเรียนรวมกลุม่แล้ว
ครูให้นกัเรียนแตล่ะ
กลุม่ระดมสมอง เพื่อ
หาข้อสนบัสนนุจดุยืน 
และน าเสนอหน้า
ห้องเรียน 

ใบความรู้ 
ข้อมลู
ออนไลน์เพื่อ
ใช้ตอบ
ค าถามในใบ
งาน
ประกอบการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง 

การทบทวน
จดุยืน 
(reversal of 
positions) 

สนบัสนนุ สว่นนกัเรียน
กลุม่ A ระดมสมองเพื่อ
คิดค้นข้อเสนอเพื่อ
คดัค้าน แตล่ะกลุม่
น าเสนอข้อเสนอของ
กลุม่เน้นการร่วมกนั
เรียนรู้โดยเน้นการรวม
พลงัและกระบวนการ
ท างานท่ีด ี

นกัเรียนสลบั
บทบาทและ
ร่วมกนัระดม
สมอง เพื่อหา
ข้อเสนอ 
คดัค้าน
จดุยืนของอีก
ฝ่ายและสง่
ตวัแทน
ออกไป
น าเสนอหน้า
ห้องเรียน 

ครูให้นกัเรียนทัง้สอง
กลุม่สลบับทบาทซึง่กนั
และกนั เช่น นกัเรียน
กลุม่ที่มีจดุยืนในข้อดี
สลบักลุม่ไปเป็นกลุม่ที่
มีจดุยืนในข้อเสยี และ
ให้นกัเรียนระดมสมอง
เพื่อหาข้อเสนอ คดัค้าน
จดุยืนของอีกฝ่าย และ
ให้ตวัแทนนกัเรียน
ออกมาน าเสนอหน้า
ห้องเรียน 

ใบความรู้ 
ข้อมลู
ออนไลน์เพื่อ
ใช้ตอบ
ค าถามในใบ
งาน
ประกอบการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง 

  



 231 
 
ตาราง 20 (ตอ่)  

กระบวนการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของ
นกัเรียน 

บทบาทของครู สื่อการเรียนรู้ 

การอภิปราย
อย่างเสรี 
(free 
discussion) 

นกัเรียนแตล่ะกลุม่
วางบทบาทของกลุม่
ตวัเอง อภิปราย
ไตร่ตรองภายใน
กลุม่ย่อยโดยแตล่ะ
คนอภิปรายในกลุม่
ย่อยโดยน าหลกัฐาน                  
ตรรกะหรือข้อมลูมา
สนบัสนนุเหตผุล
ของตนเอง 

นกัเรียนในกลุม่
อภิปรายอย่าง
เสรีบนพืน้ฐาน
ของข้อมลูที่ตน
ได้รับทัง้ 2 ฝ่าย 
และร่วมกนัลง
ความคิดเห็น
และเขียนฉนัทา
มติของกลุม่เพ่ือ
สนบัสนนุฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ 

ครูให้นกัเรียน
ทกุคนกลบักลุม่
ย่อยของตนเอง
ในครัง้แรก และ
ให้นกัเรียนแต่
ละคนอภิปราย
ข้อมลูที่ได้รับ 
และอภิปรายใน
กลุม่อย่างเสรี 

ใบความรู้ ข้อมลู
ออนไลน์เพ่ือใช้
ตอบค าถามในใบ
งานประกอบการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง 

การสร้าง
ฉนัทามติ 
(whole class 
debrief, 
build 
consensus) 

การอภิปรายด้วย
ด้วยการสรุปและ
เช่ือมโยงข้อมลู
ประเดน็ทัง้หมด 
จากนัน้ร่วมกนั
อภิปรายทัง้ชัน้เรียน
แล้วลงข้อสรุปท่ี
เรียกวา่ ฉนัทามติ 
(consensus) ซึง่
เป็นข้อมลูที่ทกุฝ่าย
เห็นพ้องต้องกนัใน
ประเดน็ท่ีร่วมกนั
อภิปราย 

นกัเรียนแตล่ะ
กลุม่ สง่ตวัแทน
น าเสนอฉนัทา
มติของกลุม่ และ
ร่วมกนัอภิปราย
เพ่ือสรุปฉนัทา
มติของห้องเรียน 

ครูให้นกัเรียน
แตล่ะกลุม่เสนอ
ฉนัทามติของ
กลุม่ตนเอง เม่ือ
ทกุกลุม่เสนอ
ฉนัทามติของ
ตนเองแล้ว  ครู
เปิดโอกาสให้
นกัเรียนทกุคน
ร่วมกนักนัเขียน
ฉนัทามติของ
ห้องเรียน 

งานประกอบการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง 
-ใช้แอปพลิเคชัน่ 
(applications)       
ทางการศกึษา      
ช่วยสะท้อนผล    
การอภิปรายของ
นกัเรียน 
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ตาราง 20 (ตอ่)  

กระบวนการ
อภิปราย
ไตร่ตรอง 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

บทบาทของ
นกัเรียน 

บทบาทของครู สื่อการเรียนรู้ 

การสะท้อน
ผลของ
นกัเรียน 
(student 
reflection) 

ท าแบบสะท้อนผล                        
การอภิปราย
ไตร่ตรอง  

นกัเรียนท าแบบ
สะท้อนผลการ
อภิปราย
ไตร่ตรองทัง้ 2 
ตอน 

ครูให้ตวัแทนของ
ห้องเรียนอธิบาย
สาระส าคญัของ
ค าหลกั และ
ฉนัทามติของ
ห้องเรียนพร้อม
เหตผุล 

-แบบสะท้อน       
ผลการอภิปราย
ไตร่ตรอง 

 

ขัน้ท่ี 6 การก าหนดค าอธิบายรายวิชาในหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับ
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

ผู้วิจยัขอข้อมลูเบือ้งต้นจากโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการมธัยมศกึษา 
(สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ โรงเรียนวดัอินทาราม  เพ่ือจดัท าข้อมูล
รายวิชาเพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกับสภาพการจัดการรู้จริงในสถานศึกษา ดังค าสัมภาษณ์ข้อมูล
พืน้ฐานท่ีครูผู้ประสานงานของโรงเรียนอธิบายไว้ดงันี ้ 

 

“โรงเรียนวดัอินทาราม ของเรามีเอกลกัษณ์ของโรงเรียนว่า “รักษ์วฒันธรรม ก้าวล า้สู่
สากล” คือ อนรัุกษ์วฒันธรรมและวิถีชีวิตของชมุชนฝ่ังธนบรีุ วิถีชาวตลาดพล ูเพิ่มเติม
กบัองค์ความรู้ในยคุใหม่ท่ีเน้นให้นกัเรียนเข้าใจความเปล่ียนแปลงของโลกในยคุโลกา
ภิวตัน์ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมยินดีหากอาจารย์ 
(ผู้วิจยั) จะจดัท าหลกัสตูรมาใช้กบันกัเรียน หากถามความคิดเห็นของครูก็ควรท าเป็น
หลกัสตูรท่ีใช้ในรายวิชาเพิ่มเติมได้เลย อาจารย์ตัง้ช่ือรายวิชาตามงานของอาจารย์ได้
เลยคะ่ อาจจะมาน าร่องก่อนในเทอมท่ีอาจารย์ทดลองนี ้แล้วจะขออนญุาตเก็บไว้ให้
นกัเรียนได้ใช้ตอ่ไป นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 5 ของเราก็ใช้ส่ือเทคโนโลยีดิจิทลัเป็น
ประจ าตลอดเวลาอยู่แล้ว เหมือนกับนกัเรียน ม.ปลาย ทัว่ไป การให้เขาเรียนรู้ใช้ให้
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ถกูต้องก็เป็นสิ่งท่ีดี โรงเรียนวดัอินทาราม ของเราอาจจะมีข้อจ ากดัทางวิชาการไปบาง
เพราะนกัเรียนส่วนมากมาจากครอบครัวหาเช้ากินค ่าและชนชัน้กลาง แต่เช่ือว่าการ
ท ากิจกรรมเราไมแ่พ้ใคร ครูก็ดีใจท่ีอาจารย์มาท ากิจกรรมกบัพวกเรา” 

(ครูอรวรรณ จลุม่วง ผู้ประสานงานโรงเรียนวดัอินทาราม : สมัภาษณ์)  

จากค าสัมภาษณ์ของครูผู้ ประสานงานจากโรงเรียนวดัอินทาราม ท่ีแนะน าให้
ผู้วิจยัใช้หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยจัดท าไว้ในรูปแบบของรายวิชา
เพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซึ่งมีเป้าประสงค์หลกัในการ
พฒันานกัเรียนให้เป็นพลเมืองดีตามศาสตร์ของสาขาวิชา  

ผู้วิจยัศกึษาโครงสร้างหลกัสตูรในหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนวดัอินทาราม  
พบว่า โรงเรียนจัดสรรเวลาเรียนให้กับรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ไว้ 1 หน่วยกิตส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ครูผู้ประสานงานให้ผู้ วิจยัยึดรูปแบบ
ค าอธิบายรายวิชาของโรงเรียนวัดอินทาราม ซึ่งประกอบไปด้วย เนือ้หาสาระของรายวิชา การ
จดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองท่ีใช้เป็นกิจกรรมหลกัในการจดัการเรียนรู้ และการ
สรุปองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั โดยเขียนภายใต้กรอบของเอกลกัษณ์โรงเรียน
วดัอินทาราม  คือ “รักษ์วฒันธรรม  ก้าวล า้สู่สากล” ปรากฏค าอธิบายรายวิชาได้ตามภาพประกอบ
ตอ่ไปนี ้
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ค าอธิบายรายวิชา ส32101 พลเมืองยคุดจิิทลั 
โรงเรียนวดัอินทาราม  

 
             ศกึษา วิเคราะห์สภาพและสถานะของพลเมืองในสงัคมยคุดจิิทลั การเข้าถึงข้อมลู                         
ความปลอดภัย และความน่าเช่ือถือของข้อมลูในส่ือออนไลน์ หลกัการของการค้นหาและ
ลกัษณะเฉพาะของข้อมลูดจิิทลั มารยาท และการรู้เท่าทนัส่ือดจิิทลั การระรานทางไซเบอร์ 
การประยกุต์ใช้ข้อมลูดจิิทลัเพ่ือวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐกิจ ประเดน็ทางสงัคมท่ีเป็นข้อ
ถกเถียง และประเด็นร่วมสมัยท่ีพลเมืองยุคดิจิทลัจะต้องรู้เท่าทนัโดยเน้นการบูรณาการ
องค์ความรู้จากสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกับหลักการ 
ความรู้ร่วมสมยัในสงัคมดจิิทลัไทยไว้ควบคูก่บัการรู้เทา่ทนัแนวคิดและวฒันธรรมสากล 
             โดยใช้วิ ธีการจัดการเรียน รู้ด้วยการอภิปรายไต ร่ตรอ ง การระดมสมอง 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  กระบวนการสืบค้นและคัดสรรข้อมูล และการ
แก้ปัญหาบนพืน้ฐานองค์ความรู้ เพ่ือสร้างข้อตกลงร่วมกนัท่ีเรียกวา่ ฉนัทนามติ 
             เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการ และคุณลักษณะของพลเมืองยุค
ดิจิทัลท่ีรู้เท่าทันข้อมูล ข่าวสาร และคดัสรรข้อมูลในส่ือออนไลน์มาใช้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
รวมทัง้เป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีด ารง    ความเป็นไทยไว้ควบคู่กับการรู้เท่าทันแนวคิดและ
วฒันธรรมสากล 

ภาพประกอบ 13 ค าอธิบายรายวิชา 

เม่ือจัดท าค าอธิบายรายวิชาแล้ว ผู้ วิจัยได้ก าหนดเนือ้หาประกอบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลักสูตรโดยศึกษาจากหลักการจัดเนือ้หาในการ
อภิปรายไตร่ตรองและหลกัการในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาพลเมืองยคุดิจิทลั เพ่ือให้ได้เกณฑ์
ในการคัดเลือกเนือ้หาท่ีเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองใน
หลกัสูตร (รายละเอียดในบทท่ี 3) โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกเนือ้หาประกอบการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองดงันี ้

- เกณฑ์ท่ี 1 เป็นเนือ้หาท่ีเหมาะสมกับวัยและน่าสนใจส าหรับนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

- เกณฑ์ท่ี 2 เป็นประเด็นท่ีเกิดขึน้จริงในสังคมท่ีมีการแบ่งปันกันในส่ือสงัคม
ออนไลน์และสามารถน ามาอภิปรายได้  
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- เกณฑ์ ท่ี  3 เป็นประเด็นท่ี มี ข้อถกเถียง (controversial issues) ซึ่ งไม่ มี
ค าตอบท่ีถกูต้องเสมอไป 

- เกณฑ์ท่ี 4 เป็นประเดน็ท่ีมีข้อมลูออนไลน์สนบัสนนุ 
- เกณฑ์ท่ี 5 เป็นประเด็นท่ีช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล ทัง้

ความรู้ดจิิทลั กระบวนการดจิิทลั และคณุลกัษณะดจิิทลั  
เม่ือใช้เกณฑ์ทัง้ 5 ข้อ วิเคราะห์แล้วผู้วิจยัเลือกเนือ้หาท่ีใช้ในการจดักาเรียนรู้ด้วย

กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรอง
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทัง้หมด 9 
บทเรียน ได้แก่ การเปิดการพนันเสรีออนไลน์ กีฬาเกมออนไลน์ (E-sport) การเปิดเสรีกัญชา           
การเปิดเสรีการคมนาคม เสรีภาพในการสมรสของกลุ่มท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)  การ
ระรานทางไซเบอร์ ภาษีสินค้าออนไลน์ การผูกขาดของร้านสะดวกซือ้ และ ระบบหมุนเวียน
พลาสตกิ  

ขัน้ท่ี 7 การก าหนดหน่วยการเรียนรู้และโครงสร้างเวลาเรียนในหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคม
เป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

การก าหนดหน่วยการเรียนรู้และโครงสร้างเวลาเรียนในหลกัสตูรผู้ วิจยัวิเคราะห์
ค าอธิบายรายวิชาและจดัหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบทเรียนประกอบการจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลักสูตร ผู้ วิจยัยึดการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และโครงสร้าง
เวลาเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวดัอินทาราม โดยครูผู้ประสานงานจากโรงเรียน
แจ้งไว้ว่ายงัไม่อยากให้ก าหนดค่าน า้หนกัคะแนน เน่ืองจากครูผู้ประสานงานจากโรงเรียนเห็นว่า
การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสูตรเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ี
นกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัอินทาราม ยงัไม่เคยได้ปฏิบตัิ ประกอบกบัมีภาระงานอย่าง
ยิ่งเพิ่มเติมท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มอบหมายกับนักเรียน
มธัยมศกึษาปีท่ี 5 เอาไว้แล้ว ได้แก่ การจดัท านิทรรศการอาเซียนและการเข้าร่วมการท าบญุเทศก์
มหาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ประสานงานกับ วัดอินทาราม เอาไว้แล้ว                  
ผู้ประสานงานโรงเรียนจึงขอให้ผู้ วิจยัเก็บคะแนนตามระเบียบวิธีวิจยั ส่วนการค านวนค่าน า้หนัก
คะแนนครูผู้ ประสานงานโรงเรียนจะค านวนอัตราส่วนตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน        
วัดอินทาราม เอง รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชา ปรากฎตามตาราง
ตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 21 หนว่ยการเรียนรู้ และโครงสร้างเวลาเรียนในหลกัสตูร 

ท่ี หน่วยการเรียนรู้ บทเรียน โครงสร้าง
เวลาเรียน
(คาบ) 

1 - ปฐมนิเทศก์รายวิชา อธิบายความส าคัญ
และการจัดการเรียน รู้ด้วยกระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรอง  

1 

2 - การทดสอบก่อนเรียน 1 
3 ประเด็นทางสงัคมใน

ยคุดจิิทลั 
- การพนนัเสรี: สร้างรายได้หรือท าลายสงัคม 3 

4 - เกมออนไลน์: E-sport กีฬาส าหรับคนรุ่น
ใหม ่ 

3 

5 - กญัชา: ยาเสพตดิหรือยาอายวุฒันะ 3 
6 ประเด็นร่วมสมัยใน

ยคุดจิิทลั 
- Grab: มิตใิหมข่องการคมนาคมไทย 3 

7 - LGBT: เม่ือเพศมีมากกวา่ชายและหญิง  3 
8 - การระรานทางไซเบอร์ 3 
9 ป ร ะ เ ด็ น ท า ง

เศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น ยุ ค
ดจิิทลั 

- ภาษีสินค้าออนไลน์: การล่มสลายของแผง
ลอยและร้านค้า 

3 

10 - ร้านสะดวกซือ้ : สนับสนุนหรือขัดขวาง
เศรษฐกิจชมุชน 

3 

11 - Circular Economy: ก า ร ห มุ น เ วี ย น
พลาสตกิ แนวคดิใหมเ่พ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 

3 

12 - การทดสอบหลงัเรียน 3 
รวม 30 

 

เพ่ือให้เห็นความสอดคล้องระหว่างบทเรียนท่ีใช้ในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรอง กบัการพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ปรากฎตามตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 22 ความสอดคล้องระหวา่งบทเรียนท่ีใช้ในการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรอง กบัการพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 

 
 
 

บทเรียน 

 
 
 

ความคดิรวบยอด 

สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 

ความรู้ กระบวนการ คุณลกัษณะ 
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การพนนั
เสรี:  
สร้าง
รายได้
หรือ
ท าลาย
สงัคม 

การพนนัเสรีสามารถช่วยสร้างเม็ดเงินให้แก่ประเทศได้
ตวัอย่างจากหลายประเทศ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกาและ
จีน  แ ต่ ขณ ะ เดี ย วกั น ก า รพ นั น เป็ น กิ จก รรม ท่ี                        
เม่ือกระท าแล้วอาจก่อให้เกิดการหมกมุ่นมากเกินไปจน 
ลกุลามไปจนถึงปัญหาหนีส้ิน ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผู้ เล่น
และครอบครัว นอกจากนัน้การพนันเสรียังก่อให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศไทย พลเมืองดิจิทัลในประเทศไทยจึงต้อง
พิจารณาไตร่ตรองถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการพนัน
เสรี ทัง้คณุภาพของประชากร และบริบทของสงัคมท่ีมี
ความแตกต่างกันอย่างมากกับประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จจากการเปิดการพนนัเสรี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 เกม
ออนไลน์
:  E-sport 

กีฬา
ส าหรับ
คนรุ่น
ใหม ่

เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ท า
ให้ในปัจจุบนัมีเกมออนไลน์มากมายหลายประเภทซึ่ง
ก า ร เล่ น เก ม ต่ า ง  ๆ  ส าม า ร ถ ช่ ว ย เส ริม ส ร้ า ง
ความสามารถ ทัง้การพิมพ์ดีด การวางแผนการท างาน
เป็นทีม การแบ่งหน้าท่ี รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎ
กติกาของสังคม ปัจจุบัน E-sport ยังสามารถสร้าง
รายได้และมี  การแข่งขันทัง้ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  ในทางตรงข้าม  จากการวิจัยพบว่ า             
เกมออนไลน์ส่งผลเสียต่อสขุภาพ ทัง้สขุภาพกายและ
สุขภาพจิต  อีกทั ง้ยังส่ งผลต่อทักษะทางสังคม 
โดยเฉพาะเม่ือเด็กและเยาวชนต่างสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีนีไ้ด้อย่างง่ายดาย พลเมืองยุคดิจิทัลจึง
จ าเป็นต้องพิจารณาไตร่ตรองถึงประโยชน์และโทษของ
เกมออนไลน์ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

 
 
 

บทเรียน 

 
 
 

ความคดิรวบยอด 

สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 
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กญัชา:       
ยาเสพตดิ
หรือ           
ยา
อายวุฒัน
ะ 

ในอดีตกัญ ชาเคยถูกพิจารณาให้จัดอยู่ ใน
หมวดหมู่ยาเสพติดให้โทษ เนื่องจากพืชชนิดนี ้
หากเสพมากเกินไป จะส่งผลเสียต่อร่างกาย 
ท าลายระบบภมูิคุ้มกนั  ท าให้เสื่อมสมรรถภาพ มี
อาการทางจิต แต่ปัจจุบัน มีการศึกษาและวิจัย
ป ระโยช น์ และส รรพคุณ ขอ งกัญ ชาอ ย่ าง
แพร่หลาย จากงานวิจัยพบว่า กญัชาช่วยในการ
ยบัยัง้เซลล์มะเร็ง ช่วยลดอาการตรึงเครียด  หาก
มีการเปิดเส รีกัญชา กัญชาจะกลายเป็นพืช
เศรษฐกิจ สามารถส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ 
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ จึงถือได้ว่า พลเมืองยคุ
ดิ จิทัลจึ งจ า เป็ น ต้องพิจารณ าไต ร่ตรองถึ ง
ประโยชน์และโทษของกญัชา 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grab: มิติ
ใหมข่อง
การ
คมนาคม
ไทย 

บริการขนส่งโดยใช้แอพพลิ เคชั่น  Grab เป็น
บริการส าหรับการโดยสารสาธารณะส่วนบุคคล 
ในสั งคมดิ จิ ทั ล ที่ เ ช่ื อ ม โยงผู้ ใ ห้ บ ริการกับ
ผู้ รับบริการผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 
ให้บริการรับส่ง ผู้ โดยสาร เอกสาร ส่งพสัด ุรวมไป
ถงึบริการรับส่งอาหารแบบครบวงจร ปัจจบุนัการ
ใช้บริการแอปพลิเคชัน Grab ตอบสนอง ความ
ต้องการของผู้ ใช้บริการได้ดี มีจุดแข็งที่เน้นความ
สะดวกสบาย และทราบราคาค่ าเดินทางที่
แน่นอน ในทางกลบักนั แอปพลิเคชันนีก้ลบัสร้าง
ปัญหาให้กบัผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะรายอื่น มี
การให้บริการบางส่วนของแอปพลิเคชันที่ไม่ถูก
กฎหมาย นั่นท าให้พลเมืองยุคดิ จิตอลต้อง
พิจารณาไตร่ตรองถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้
บริการแอปพลิเคชนั Grab 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

 
 
 

บทเรียน 

 
 
 

ความคิดรวบยอด 
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LGBT:     
เม่ือเพศมี
มากกวา่
ชายและ
หญิง 

ในอดีตมีการแบ่งแยกเพศ เพียงแค่เพศ
ชายและเพศหญิงเท่านัน้ ซึ่งท าให้การ
แสดงออกที่ผิดแปลกไปจากเพศสภาพ
ของตนถกูมองวา่เป็นเร่ืองผิดปกติ ขดักบั
หลกัศีลธรรมและศาสนา เมื่อสงัคมเปิด
กว้างมุมมองและทัศนคติเร่ืองเพศใน
หลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทย 
กลุ่มเพศที่มีความหลากหลาย ได้แก่ 
ก ลุ่ ม  LGBT (Lesbian Gay Bisexual 
และ Transgender) ได้ รับการยอมรับ
และสามารถแสดงออกได้อย่างเส รี 
น าไปสู่การขอสิท ธิใช้ค าน าห น้าว่า 
“นางสาว” และการจดทะเบียนสมรส 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติก็ยังมีการ
เหยียดเพศ การข่มเหงรังแกต่อบุคคล
เพศทางเลือกที่ เกิดขึน้ในสังคมอย่าง
ตอ่เนื่อง พลเมืองยคุดิจิทลัต้องพิจารณา
และไต ร่ตรองถึงหลักสิท ธิมนุษยชน 
เสรีภาพในการแสดงออก และทัศนคติ
ตอ่เพศทางเลอืก 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

 
 
 

บทเรียน 

 
 
 

ความคดิรวบยอด 

สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 
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การระราน
ทางไซเบอร์ 

การระรานทางไซเบอร์ถือเป็นปัญหาส าคญัที่
เกิ ด ขึ น้ ใน โลกดิ จิ ทั ล  ผู้ ใ ช้ ใหม่มั กจะ มี
พฤติกรรม รังแกผู้ อ่ืนในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
โพสต์ข้อความให้ร้าย นินทา หรือ ดา่ทอ โดย
มีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล
อ่ืน ดูถูก  การละเมิดสิท ธิ รวมไปถึงการ
คัดลอกผลงานของผู้ อ่ืน แต่อีกด้านหนึ่งนัน้
การแสดงความคิดเห็นบนช่องทางออนไลน์
ของตนเอง ก็เป็นสิทธิตามที่ รัฐธรรมนูญได้
ก าหนดไว้อยา่งถกูต้อง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาษีสินค้า
ออนไลน์: 
การลม่
สลายของ
แผงลอย
และร้านค้า 

ระบบตลาดเป็นหน่วยเศรษฐกิจจุลภาค
หน่วยหนึ่ง ในอดีตตลาดเป็นสถานที่ที่ มี
แหล่งที่ตัง้ชดัเจน  มีประชาชนมาจับจ่ายใช้
สอยกัน มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและการ
หมุน เวียนของเงินตรา  ระบบตลาดใน
ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงจากการมีแผงลอยและหน้าร้าน
เปลี่ยนแปลงมาสูต่ลาดแบบออนไลน์มากขึน้ 
เป็นการลดต้นทุน ลดเวลา และเพิ่มความ
สะดวกสบาย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการ
ลดลงของแผงลอย ร้านค้า ระบบตลาดใน
แ บ บ เดิ ม จึ ง ต้ อ ง มี ก า รป รั บ ตั ว แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงให้เข้ากบับริบทของระบบตลาด
ในสงัคมดิจิทลั 
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ตาราง 22  (ตอ่) 
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ความคดิรวบยอด 
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ร้านสะดวก
ซือ้: 
สนบัสนนุ
หรือ
ขดัขวาง
เศรษฐกิจ
ชมุชน 

ปัจจุบนัร้านสะดวกซือ้ขยายกิจการและเปิด
สาขาเพิ่มขึน้ เป็นจ านวนมาก เพราะการ
บ ริการที่ สะดวกสบาย รวดเร็ว มีสิน ค้า
หลากหลาย มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม 
แ ล ะ ยั ง เปิ ด ใ ห้ บ ริก า ร  2 4  ชั่ ว โม ง  ใน
ขณะเดียวกันการบริการครบวงจรของเซเว่น 
อีเลฟเว่น ส่งผลกระทบกับผู้ ค้ารายย่อย จน
กลายเป็นข้อสันนิษฐานถึงการผูกขาดของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่นี ้พลเมืองยุคดิจิทัล
จงึต้องพิจารณาไตร่ตรองแยกแยะข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นของข้อมลูที่หลากหลายจาก
แหลง่อ้างอิงอนัเช่ือถือได้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Circular 
Economy: 

การ
หมนุเวียน
พลาสตกิ 
แนวคิดใหม่
เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ 

Circular Economy ห รื อ  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
หมุน เวียน  เป็นแนวคิดการจัดการขยะ
พลาสติกน ามาผลิตเข้าสู่กระบวนการผลิต
ใหม่ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนีมี้จุดแข็ง
ส าคัญในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึ่ง
เป็นผลมาจากการอุปโภคและบริโภคของ
มนุษย์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่วน
ข้อจ ากัดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ
ราคาของสินค้าเหล่านัน้อาจสูงเกินความ
ต้องการของผู้บริโภค ทศันคติของผู้บริโภคที่
มองว่าสินค้านัน้มาจากขยะ หรือเป็นสินค้า
มือสองเป็นผลท าให้พลเมืองดิจิทัล ต้อง
พิจารณาไตร่ตรอง ถึงความเป็นไปได้ที่จะท า
ให้กระบวนการนีเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากร 
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ขัน้ท่ี 8 การก าหนดการวดัและประเมินผลหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบั
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย  

ผู้ วิจัยก าหนดการวัดและประเมินผลในหลักสูตรเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหลักสูตรการวดัและประเมินผลหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา          
ตอนปลาย โดยจดัท าเคร่ืองมือการวัดและประเมินผลหลกัสูตรและหาคณุภาพของเคร่ืองมือแล้ว 
(รายละเอียดในบทท่ี 3) แบง่การวดัและประเมินผลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

(1) การวดัและประเมินผลก่อนเรียน นกัเรียนท าแบบทดสอบสมรรถนะเมือง           
ยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ฉบับ ฉบับละ 15 ข้อ ดังนี ้แบบทดสอบ
สมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัด้านความรู้ดิจิทลัก่อนเรียน แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั
ด้านกระบวนการดิจิทัลก่อนเรียน และแบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัด้านคณุลกัษณะ
ดจิิทลัก่อนเรียน ใช้เพ่ือหาประสิทธิผลของหลกัสตูร 

(2) การวดัและประเมินระหว่างเรียน นกัเรียนท าแบบสะท้อนผลกิจกรรมการ
อภิปรายไตร่ตรอง มีองค์ประกอบดงันี ้ตอนท่ี 1 แบบสะท้อนผลสิ่งท่ีนกัเรียนได้รับจากการอภิปราย
ไตร่ตรอง เป็นแบบทดสอบอัตนัย และ ตอนท่ี 2 แบบฝึกหัดทบทวนความรู้จากการอภิปราย
ไตร่ตรอง เป็นแบบทดสอบปรนยัเพ่ือทบทวนสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพ
ของหลกัสตูร  

(3) การวดัและประเมินผลหลงัเรียน นกัเรียนท าแบบทดสอบสมรรถนะเมือง
ยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ฉบับ ฉบับละ 15 ข้อ ดังนี ้แบบทดสอบ
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัด้านความรู้ดิจิทลัหลงัเรียน แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั
ด้านกระบวนการดิจิทัลหลงัเรียน และแบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัด้านคณุลกัษณะ
ดจิิทลัหลงัเรียน ใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร  
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ตอนท่ี 3 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับ  การอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ การศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรโดยการตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูรจาก
ผู้ เช่ียวชาญ และ การศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

3.1 การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรโดยการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรจาก
ผู้ เช่ียวชาญ 

ผู้ วิจัยตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ด้านหลกัสตูรและการสอน การสอน
สังคมศึกษา การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมือง และเทคโนโลยีการศึกษา ตรวจคุณภาพ
หลกัสตูรโดยใช้แบบประเมินคณุภาพของหลกัสตูร ผลปรากฏดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 23 ผลการตรวจคณุภาพของหลกัสตูรโดยผู้ เช่ียวชาญ 

ที ่ รายการ 
ผลการตรวสอบคณุภาพหลกัสตูร 

 (N = 5) 
 Mean  S.D. แปลความหมาย 

1 ที่มาและความส าคญัสอดคล้องกบับริบทของ
สงัคมดิจิทลั 

3.60 0.54 คณุภาพดีมาก 

2 การก าหนดวิสยัทศัน์ของหลกัสตูร 3.20 1.30 คณุภาพดี 
3 การก าหนดหลกัการของหลกัสตูร  3.20 0.83 คณุภาพดี 
4 เป้าหมายของหลกัสตูร ด้านความรู้ดิจิทลั 3.40 0.89 คณุภาพดี 
5 เป้าหมายของหลกัสตูร ด้านกระบวนการดิจิทลั 3.60 0.54 คณุภาพดีมาก 
6 เป้าหมายของหลกัสตูร ด้านคณุลกัษณะดิจิทลั 3.60 0.54 คณุภาพดีมาก 
7 วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 3.20 1.09 คณุภาพดี 
8 การออกแบบการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ

อภิปปรายไตร่ตรอง  
3.00 1.22 คณุภาพดี 

9 การก าหนดบทบาทนกัเรียน และครูใน
กระบวนการอภปิรายไตร่ตรอง  

3.40 0.54 คณุภาพดี 

10 การออกแบบสื่อการเรียนรู้  3.20 1.30 คณุภาพดี 
11 ค าอธิบายรายวิชา ส32101 พลเมืองยคุดิจิทลั 3.60 0.54 คณุภาพดีมาก 
12 การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ และโครงสร้างเวลา

เรียน  
3.20 0.83 คณุภาพดี 

13 บทเรียนท่ี 1 “การพนนัเสรี : สร้างรายได้หรือ
ท าลายจริยธรรม” 

3.20 1.30 คณุภาพดี 

14 บทเรียนท่ี 2 “เกมออนไลน์ : E-Sport ส าหรับคน
รุ่นใหม่” 

3.40 1.30 คณุภาพดี 
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ตาราง 23 (ตอ่) 

ท่ี รายการ 

ผลการตรวสอบคณุภาพหลกัสตูร 
(N = 5) 

 
Mean 

 S.D. แปลความหมาย 

15 บทเรียนท่ี 3 “กญัชา : ยาเสพตดิหรือยา
อายวุฒันะ” 

3.20 0.83 คณุภาพดี 

16 บทเรียนท่ี 4 “Grab : มิตใิหม่ของคมนาคม” 3.20 1.30 คณุภาพดี 
17 บทเรียนท่ี 5 “LGBT : เม่ือเพศมีมากกวา่ชายและ

หญิง” 
3.40 0.89 คณุภาพดี 

18 บทเรียนท่ี 6 “การระรานทางไซเบอร์ 
(cyberbully)” 

3.00 1.22 คณุภาพดี 

19 บทเรียนท่ี 7 “ภาษีสินค้าออนไลน์ : การลม่สลาย
ของแผงลอยและร้านค้า” 

3.60 0.54 คณุภาพดีมาก 

20 บทเรียนท่ี 8 “ร้านสะดวกซือ้ : สนบัสนนุหรือ
ขดัขวางเศรษฐกิจชมุชน” 

3.60 0.89 คณุภาพดีมาก 

21 บทเรียนท่ี 9 “Circular Economy : การ
หมนุเวียนพลาสตกิ แนวคิดใหมเ่พ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ” 

3.60 0.54 คณุภาพดีมาก 

22 การออกแบบกิจกรรมในหลกัสตูรสอดคล้องกบั
การพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 

3.60 0.89 คณุภาพดีมาก 

23 การออกแบบเนือ้หาในหลกัสตูรมีความทนัสมยั 
เป็นประเดน็ท่ีเป็นข้อถกเถียง (controversial 
issues) เหมาะส าหรับการอภิปราย 

3.60 0.54 คณุภาพดีมาก 

24 หลกัสตูรเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

3.60 0.54 คณุภาพดีมาก 

25 ภาพรวมของหลกัสตูร 3.60 0.89 คณุภาพดีมาก 
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ผลการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดบัมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
(Mean = 3.60, S.D. = 0.89) โดยผู้ เช่ียวชาญยังเห็นว่าองค์ประกอบของหลักสูตรมีคุณภาพใน
ระดบัมากท่ีสุดอีกหลายประการ ได้แก่ ด้านการออกแบบหลกัสูตรและการจัดองค์ประกอบของ
หลกัสตูร ได้แก่ ท่ีมาและความส าคญัสอดคล้องกบับริบทของสงัคมดิจิทลั (Mean = 3.60, S.D. = 
0.54) เป้าหมายของหลกัสตูร ด้านกระบวนการดจิิทลั (Mean = 3.60, S.D. = 0.54) เป้าหมายของ
หลกัสูตร ด้านคณุลกัษณะดิจิทัล (Mean = 3.60, S.D. = 0.54) และ ค าอธิบายรายวิชา ส32101 
พลเมืองยคุดจิิทลั (Mean = 3.60, S.D. = 0.54) 

บทเรียนในหลักสูตรท่ีมีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ บทเรียนท่ี 7 “ภาษีสินค้า
ออนไลน์: การล่มสลายของแผงลอยและร้านค้า” (Mean = 3.60, S.D. = 0.54) บทเรียนท่ี 8 “ร้าน
สะดวกซือ้: สนบัสนุนหรือขดัขวางเศรษฐกิจชมุชน” (Mean = 3.60, S.D. = 0.89) และ บทเรียนท่ี 
9 “Circular Economy : การหมุนเวียนพลาสติก แนวคิดใหม่เพ่ือกระตุ้ นเศรษฐกิจ” (Mean = 
3.60, S.D. = 0.54) 

การออกแบบหลักสูตรโดยภาพรวมมีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  การออกแบบ
กิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองสอดคล้องกับหลักการในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล 
(Mean = 3.60, S.D. = 0.89) มีการออกแบบเนือ้หามีความทนัสมยัเป็นประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียง
เหมาะสมกับการอภิปราย (Mean = 3.60, S.D. = 0.54) และการออกแบบหลกัสูตรเหมาะสมกับ
วยัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย (Mean = 3.60, S.D. = 0.54) 

3.2 การศกึษาประสิทธิภาพของหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน  
การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ

อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายกบักลุ่มเป้าหมายนกัเรียนมธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 5 โดยผู้ วิจยัได้ทดลองใช้หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคม
เป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายตามแบบแผนการวิจัยท่ีวางไว้จ านวน 9 ครัง้โดยเกิดจากแบบ
สะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองในแตล่ะบทเรียนจ านวน 9 ครัง้ ครัง้ละ 25 คะแนน และ
การทดสอบหลงัเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพของหลกัสตูร ได้ผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 24 ประสิทธิภาพของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

เลขท่ี กิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสตูร คะแนนรวมจาก
การอภิปราย
ไตร่ตรอง 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน 

ครัง้
ท่ี1 

ครัง้
ท่ี2 

ครัง้
ท่ี3 

ครัง้
ท่ี4 

ครัง้
ท่ี5 

ครัง้
ท่ี6 

ครัง้
ท่ี7 

ครัง้
ท่ี8 

ครัง้
ท่ี9 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 135 

1 7 7 7 8 7 6 10 8 5 65 115 
2 7 9 7 6 8 6 7 7 8 65 110 
3 7 7 8 3 7 6 6 8 6 58 100 

4 8 8 7 4 6 4 8 8 6 59 106 
5 7 6 7 6 7 10 6 8 5 62 102 
6 7 7 7 4 6 6 4 7 8 56 110 

7 8 8 8 7 8 6 7 8 8 68 121 
8 9 7 8 7 9 8 9 9 8 74 113 
9 8 9 9 7 10 9 9 7 8 76 106 

10 9 8 9 8 9 10 9 9 7 78 116 
11 9 9 10 8 8 10 9 9 8 80 123 
12 10 9 9 8 8 9 9 10 7 79 105 

13 9 8 9 5 6 9 7 9 7 69 105 
14 8 9 8 6 8 6 9 8 8 70 114 
15 8 9 9 7 8 6 7 9 6 69 100 

16 8 9 8 8 9 9 9 8 8 76 106 
17 8 8 9 8 8 8 8 8 8 73 96 
18 10 9 8 7 8 10 9 8 7 76 99 

19 8 9 8 8 9 8 8 9 8 75 112 
20 9 8 9 8 9 8 7 8 9 75 112 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

เลขท่ี กิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสตูร คะแนนรวมจาก
การอภิปราย
ไตร่ตรอง 

คะแนน
สอบหลงั
เรียน 

ครัง้
ท่ี1 

ครัง้
ท่ี2 

ครัง้
ท่ี3 

ครัง้
ท่ี4 

ครัง้
ท่ี5 

ครัง้
ท่ี6 

ครัง้
ท่ี7 

ครัง้
ท่ี8 

ครัง้
ท่ี9 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 135 
21 8 9 8 7 8 8 9 9 8 74 116 
22 9 8 9 7 9 8 9 8 8 75 122 

23 8 10 8 8 9 10 8 9 8 78 117 
24 9 9 9 8 8 10 8 9 8 78 121 
รวมคะแนน 1,708 2,647 

จากการทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับ                             
การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย โดยค านวณหาประสิทธิภาพของหลักสูตร E1 ท่ีเกิดจากแบบสะท้อนผลกิจกรรมการ
อภิปรายไตร่ตรองหลังจากจบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในแต่ละ
บทเรียนจ านวน 9 ครัง้ ครัง้ละ 25 คะแนน และค านวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ E2 โดย
พิจารณาจากการทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัหลงัเรียน จากสูตรการหาค่าประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
พลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ได้ผล E1/ E2 เทา่กบั 79.07/81.70  

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

การศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นการ
น าหลกัสตูรเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมือง
ยคุดิจิทลัไปด าเนินการทดลองตามแบบแผนวิจยัท่ีวางไว้ เพ่ือศกึษาประสิทธิผลของหลกัสูตร คือ 
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ดิจิทัล ด้านทักษะดิจิทัล และด้าน
คณุลกัษณะดิจิทลั สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบไปด้วย ผลการทดสอบระดบั
สมรรถะพลเมืองยุคดิจิทัลของนักเรียน ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของ
พลเมืองยคุดจิิทลั และ ผลการประเมินความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูร 
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4.1 ผลการทดสอบระดบัสมรรถะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียน 
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายในการวิจยัท าแบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัก่อน

เรียนและหลังเรียน จ านวน 6 ฉบับ เพ่ือทดสอบระดับสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของนักเรียน
มธัยมศึกษาชัน้ปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรอง
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฎผลตาม
ตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 25 ผลการทดสอบระดบัสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยหลกัสตูรท่ีเน้น
สงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเฉล่ียในการวดั 2 ครัง้ (Within-subjects 
effects) 

สมรรถนะ
พลเมือง
ยคุดจิิทลั 

คา่สถิต ิ Value F Hypothesis 
df 

Error 
df 

P Partial 
𝜼2 

Observed 
power 

สมรรถนะ
พ ล เมื อ ง
ยคุดจิิทลั 

Hotelling’s 
trace (T2) 

10.035 70.242* 3 21 .000 .909 1.000 

*P <.05 

จากตาราง พบว่าหลังการใช้หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรอง นกัเรียนมีระดบัสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนสงูกว่าก่อนการใช้หลกัสตูรท่ีเน้น
สังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                  
(F (3,21)= 70.242, p<.001) 
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ตาราง 26 ผลการทดสอบรายคูด้่วยวิธีบอนเฟอโรนีท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

สมรรถนะ 
ก่อน
เรียน 

หลงั
เรียน 

Mean 
diff. 

Std. 
Error 

P 

95 % Confidence 
Interval for Difference 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ความรู้ 9.542 11.833 -2.292 .195 .000 -2.695 -1.889 
กระบวนการ 42.875 48.375 -4.500 .361 .000 -5.247 -3.753 
เจตคติ 43.417 51.083 -7.667 .619 .000 -8.947 -6.387 

*P <.05 

จากตาราง การทดสอบรายคู่ด้วยวิธีบอนเฟอโรนี พบว่า ระดบัคะแนนสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจิทัลหลังเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็น
ศนูย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองทัง้ 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านกระบวนการและด้านเจต
คตสิงูกวา่ระดบัคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของพลเมืองยคุดิจิทลั  
หลังจบการเรียนด้วยหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย

ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นกัเรียนท าแบบประเมินพฤตกิรรมการใช้ส่ืออนไลน์ของพลเมืองยคุดจิิทลั ปรากฏผลดงัตาราง  
  



 251 
 
ตาราง 27 ผลการประเมินพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของพลเมืองยคุดจิิทลั 

 
 

รายการ 

ระดบัการปฏิบตัพิฤตกิรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ของพลเมืองยคุดจิิทลั (N 

= 24)  
Mean S.D. แปลความ 

1. นกัเรียนเป็นพลเมืองยคุดิจิทลัท่ีใช้เคร่ืองมือ
ดจิิทลัในการติดตอ่ส่ือสารในโลกออนไลน์ 

3.83 0.38 
ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 

2. นกัเรียนระมดัระวงัการโพสข้อความตา่ง ๆ ใน
ส่ือสงัคมออนไลน์ เพราะรู้วา่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความ
เป็นสว่นตวัน้อย ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้  

3.50 0.51 
ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 

3. นกัเรียนคดัสรรข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ใน             
การเรียนหรือความสนใจ 

3.38 0.49 
ปฏิบตัเิป็น
สว่นมาก 

4. นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมลูดจิิทลั ได้ในทกุ
สถานท่ี ทกุเวลา 

3.50 0.51 
ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 

5. นกัเรียนตรวจสอบข้อมลู/เนือ้หา/คลิปวิดีโอท่ี
เป็นไวรัลก่อนโพส และแสดงความคดิเห็นทกุ
ครัง้ท่ีมีโอกาส 

3.42 0.50 
ปฏิบตัเิป็น
สว่นมาก 

6. นกัเรียนไมโ่พสข้อมลู/เนือ้หาท่ีมีความรุนแรง 
เน่ืองจากทราบว่าข้อมลูจะไมมี่วนัเลือนหายไป 

3.21 0.58 
ปฏิบตัเิป็น
สว่นมาก 

7. นกัเรียนใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสดงออก
เพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนโดยใช้นามแฝง 

1.83 0.56 ปฏิบตัน้ิอย 

8. นกัเรียนแสดงความคิดเห็น ด้วยค าพดูตาม
ความรู้สกึโดยไมไ่ด้กลัน่กรอง 

1.75 0.60 ปฏิบตัน้ิอย 

9. นกัเรียนเลือกท่ีจะแยกความคดิเห็นออกจาก
ข้อเท็จจริงเม่ือมีการใช้ข้อความจากบคุคลอ่ืนใน
สงัคมออนไลน์ 

3.50 0.51 
ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 

10. นกัเรียนใช้ข้อมลูดจิิทลัในสงัคมออนไลน์ใน          
การสร้างสรรค์ผลงาน/ชิน้งาน ของนกัเรียน 

3.63 0.49 
ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 



 252 
 
ตาราง 27 (ตอ่)  

 
 

รายการ 

ระดบัการปฏิบตัพิฤตกิรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ของพลเมืองยคุดจิิทลั (N 

= 24)  
Mean S.D. แปลความ 

11. นกัเรียนใช้ความคดิเห็นของตนเองเป็นหลกั
ใน การตดัสินข้อมลูจากสงัคมออนไลน์ 

1.62 0.49 ปฏิบตัน้ิอย 

12. นกัเรียนใช้ข้อมลูจากส่ือสงัคมออนไลน์ โดย
ไมเ่คยตรวจสอบแหลง่ท่ีมา เพราะถือวา่เป็น
ข้อมลูท่ีผา่นการคดักรองมาแล้ว 

1.75 0.53 ปฏิบตัน้ิอย 

13. นกัเรียนคดัค้านการใช้ข้อมลูจากสงัคม
ออนไลน์ เม่ือไมมี่การอ้างอิงอยา่งถกูต้อง 

3.71 0.46 
ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 

14. นกัเรียนเลือกใช้ข้อมลูจากแหลง่ท่ีมาท่ี
หลากหลาย เพ่ือเปรียบเทียบความถกูต้อง 

3.62 0.49 
ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 

15. นกัเรียนน าประเด็นร้อนจากส่ือสงัคม
ออนไลน์มาพดูคยุแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน เพ่ือให้
ได้รับข้อมลูท่ีแตกตา่งจากตน 

3.63 0.49 
ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 

16. นกัเรียนอาศยัข้อมลูจากแหลง่เดียวกนั ใน
การท างานกลุม่หรือการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

1.58 0.58 ปฏิบตัน้ิอย 

17. นกัเรียนยอมกรอกรหสับตัรประชาชนลง
ในเว็ปไซต์ เพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีตนเองสนใจ 

1.67 0.56 ปฏิบตัน้ิอย 

18. นกัเรียนแสดงความคิดเห็น และ
วิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนได้โดยไมส่นใจวา่ละเมิดใคร
หรือไม ่

1.96 0.75 ปฏิบตัน้ิอย 
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ตาราง 27 (ตอ่)  

 
 

รายการ 

ระดบัการปฏิบตัพิฤตกิรรมการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ของพลเมืองยคุดจิิทลั 

(N = 24)  
Mean S.D. แปลความ 

19. นกัเรียนใช้ค าพดูด้วยถ้อยค าท่ีสภุาพในการ
แสดงความคิดเห็น  

3.54 0.50 ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 

20. นกัเรียนระมดัระวงัในการแสดงความคิดเห็น
ในส่ือสงัคมออนไลน์ของคณุครู 

3.54 0.50 ปฏิบตัเิป็น
ประจ า 

21. นกัเรียนแชร์โพสท่ีมีความลอ่แหลม โดยปิด
การแสดงเป็นสาธารณะ 

1.92 0.58 ปฏิบตัน้ิอย 

22. นกัเรียนแสดงความรู้สกึในด้านลบกบั
นกัการเมืองท่ีไมช่อบ เพราะอยากให้เกิดการรับรู้
ในวงกว้าง 

1.71 0.62 ปฏิบตัน้ิอย 

พฤติกรรมการใช้ส่ืออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายนักเรียน
มัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 5 หลังเรียนด้วยหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  พบว่า 
นกัเรียนปฏิบตัพิฤติกรรมเป็นประจ าในด้านความรู้ดจิิทลั ได้แก่ นกัเรียนเป็นพลเมืองยคุดิจิทลัท่ีใช้
เคร่ืองมือดิจิทัลในการติดต่อส่ือสารในโลกออนไลน์ (Mean = 3.83, S.D.= 0.38) นักเรียน
ระมดัระวงัการโพสข้อความต่าง ๆ ในส่ือสงัคมออนไลน์ เพราะรู้ว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นส่วนตวั
น้อยใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ (Mean = 3.50, S.D. = 0.51) นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลดิจิทลั ได้ในทุก
สถานท่ี ทกุเวลา (Mean = 3.50, S.D. = 0.51)  

นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมเป็นประจ าในด้านกระบวนการดิจิทัล ได้แก่ นักเรียน
เลือกท่ีจะแยก ความคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริงเม่ือมีการใช้ข้อความจากบุคคลอ่ืนในสังคม
ออนไลน์ (Mean = 3.50, S.D. = 0.51) นกัเรียนใช้ข้อมลูดิจิทลัในสงัคมออนไลน์ในการสร้างสรรค์
ผลงาน/ชิน้งานของนกัเรียน (Mean = 3.63, S.D. = 0.49) นกัเรียนคดัค้านการใช้ข้อมูลจากสงัคม
ออนไลน์ เม่ือไม่มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง (Mean = 3.71, S.D. = 0.46) นักเรียนเลือกใช้ข้อมูล
จากแหล่งท่ีมาท่ีหลากหลาย เพ่ือเปรียบเทียบความถกูต้อง (Mean = 3.62, S.D. = 0.49) นกัเรียน



 254 
 
น าประเด็นร้อนจากส่ือสงัคมออนไลน์มาพดูคยุแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน เพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีแตกตา่ง
จากตน (Mean = 3.62, S.D. = 0.49) 

นกัเรียนปฏิบตัิพฤติกรรมเป็นประจ าในด้านคณุลกัษณะดิจิทลั ได้แก่ นักเรียนใช้
ค าพูดด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพในการแสดงความคิดเห็น (Mean = 3.54, S.D. = 0.50) นักเรียน
ระมัดระวังในการแสดง  ความคิดเห็นในส่ือสังคมออนไลน์ของคุณครู  (Mean = 3.54, S.D. = 
0.50) 

นกัเรียนปฏิบตัิน้อยในพฤติกรรมเชิงลบท่ีแสดงออกถึงการมีสมรรถนะพลเมืองยุค
ดิจิทลั ได้แก่ นกัเรียนใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสดงออกเพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนโดยใช้นามแฝง (Mean 
= 1.83, S.D. = 0.56) นักเรียนแสดงความคิดเห็น ด้วยค าพูดตามความรู้สึกโดยไม่ได้กลั่นกรอง 
(Mean = 1.75, S.D. = 0.60) นกัเรียนใช้ความคิดเห็นของตนเองเป็นหลกัในการตดัสินข้อมลูจาก
สงัคมออนไลน์ (Mean = 1.62, S.D. = 0.49) นกัเรียนใช้ข้อมูลจากส่ือสังคมออนไลน์ โดยไม่เคย
ตรวจสอบแหล่งท่ีมา เพราะถือว่าเป็นข้อมูลท่ีผ่านการคัดกรองมาแล้ว (Mean = 1.75, S.D. = 
0.53) นักเรียนอาศัยข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน ในการท างานกลุ่มหรือการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน 
(Mean = 1.58, S.D. = 0.58) นักเรียนยอมกรอกรหัสบัตรประชาชนลงในเว็ปไซต์ เพ่ือให้ได้รับ
ข้อมลูท่ีตนเองสนใจ (Mean = 1.67, S.D. = 0.56) นกัเรียนแสดงความคดิเห็น และวิพากษ์วิจารณ์
ผู้ อ่ืนได้โดยไม่สนใจว่าละเมิดใครหรือไม่ (Mean = 1.92, S.D. = 0.58) นักเรียนแชร์โพสท่ีมีความ
ล่อแหลม โดยปิดการแสดงเป็นสาธารณะ  (Mean = 1.92, S.D. = 0.58) และนักเรียนแสดง
ความรู้สึกในด้านลบกับนักการเมืองท่ีไม่ชอบ เพราะอยากให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง (Mean = 
1.71, S.D. = 0.62) 

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้หลกัสตูร  
หลังจบการเรียนด้วยหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย

ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
นกัเรียนท าแบบประเมินความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูร ปรากฏผลดงัตาราง  
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ตาราง 28 ผลการประเมินความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูร 

 
รายการ 

ระดบัความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูร 
(N = 24)  

Mean S.D. แปลความ 
ด้านเป้าหมายของหลกัสตูร 
หลงัเรียนด้วยหลกัสตูรนีแ้ล้ว 

   

1. นกัเรียนรู้จกัสภาพสงัคมดิจิทลั การเข้าถึงดิจิทลั                 
การกระจายตวัของข้อมลู ร่องรอยดิจิทลั และลกัษณะ     
การระรานทางไซเบอร์ 

3.67 0.57 ระดบัมากท่ีสดุ 

2. นกัเรียนมีกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ                    
เพื่อความฉลาดรู้ดิจิทลั การท างานสว่นบคุคลและ   การ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน และปฏิบติัตามกระบวนการรักษา
ความปลอดภยัในโลกดิจิทลัได้  

3.79 0.42 ระดบัมากท่ีสดุ 

3. นกัเรียนรับรู้และสร้างแนวทางการปฏิบติัตนให้เกิด
มารยาทในการใช้สื่อดิจิทลัและความรับผิดชอบสว่น
บคุคลในการใช้สื่อดิจิทลัได้  

3.83 0.39 ระดบัมากท่ีสดุ 

ด้านเป้าหมายของหลกัสตูร รวม 3.76 0.27 ระดบัมากท่ีสดุ 
ด้านเนือ้หาในหลกัสตูร    
4. เนือ้หาท่ีใช้ในการอภิปรายเหมาะสมกบัวยัและเป็น
เร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ 

3.63 0.65 ระดบัมาก 

5. เนือ้หาท่ีใช้อภิปรายเกิดขึน้จริงและมีการ shared              
ในสงัคมออนไลน์ และสามารถน ามาอภิปรายไตร่ตรอง
ได้ 

3.33 0.64 ระดบัมาก 

6. เนือ้หาประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียง (controversial 
issues) มีทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยและเห็นตา่ง ไม่มีค าตอบท่ี
ถกูต้องเสมอไป 

3.63 0.65 ระดบัมากท่ีสดุ 

7. เนือ้หาเป็นประเด็นท่ีมีข้อมลูออนไลน์สนบัสนนุ 3.38 0.58 ระดบัมาก 
8. เนือ้หาเป็นประเด็นท่ีชว่ยเสริมสร้างสมรรถนะ
พลเมือง   ยคุดิจิทลั ทัง้ความรู้ กระบวนการ และ 
คณุลกัษณะ  

3.58 0.50 ระดบัมากท่ีสดุ 
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ตาราง 28 (ตอ่)  

 
 

รายการ 

ระดบัความพงึพอใจในการใช้
หลกัสตูร (N = 24)  

Mean S.D. แปลความ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง 
(ตอ่)  

   

ด้านเนือ้หาในหลกัสตูร รวม 3.51 0.31 ระดบัมากท่ีสดุ 
การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง    
9. นกัเรียนได้อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบั
เพ่ือนในห้องเรียน 

3.58 0.51 ระดบัมากท่ีสดุ 

10. นกัเรียนได้รับข้อมลูใหม ่ๆ ท่ีไมเ่คยรู้มาก่อนจาก   
การอภิปรายไตร่ตรอง 

3.83 0.38 ระดบัมากท่ีสดุ 

11. นกัเรียนยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตา่งจากผู้อื่น
หลงัจากการอภิปรายไตร่ตรอง 

3.75 0.44 ระดบัมากท่ีสดุ 

12. นกัเรียนรู้จกัการระดมสมองหรือลงข้อสรุปร่วมกบั   
เพ่ือน ๆ ในห้องเพ่ือสร้างฉนัทนามติ 

3.83 0.38 ระดบัมากท่ีสดุ 

13. นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการพดูน าเสนองานและการ
อภิปรายในระหวา่งท ากิจกรรม 

3.67 0.48 ระดบัมากท่ีสดุ 

14. การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรองท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนและเกิดแจงจงูใจในการเรียน 

3.79 0.51 ระดบัมากท่ีสดุ 

15. การจดักาเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรองสง่เสริมการท างานเป็นกลุม่ และการร่วมมือ
ระหวา่งกนั 

3.79 0.42 ระดบัมากท่ีสดุ 

16. นกัเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนเอง
ระหวา่งการอภิปรายไตร่ตรอง  

3.71 0.55 ระดบัมากท่ีสดุ 

ด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรอง รวม 

3.74 0.22 ระดบัมากท่ีสดุ 
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ตาราง 28  (ตอ่)  

 
 

รายการ 

ระดบัความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูร  
(N = 24)  

Mean S.D. แปลความ 
การวดัและประเมินผล    
17. การวดัและประเมินผลครอบคลมุทัง้ความรู้ 
กระบวนการ และ คณุลกัษณะ 

3.38 0.49 ระดบัมาก 

18. ใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเพ่ือให้ได้
ข้อมลูในการประเมินท่ีเพียงพอ 

3.54 0.51 ระดบัมากท่ีสดุ 

19. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการวดั และ
ประเมินผลในการสอน  

3.29 0.46 ระดบัมาก 

20. มีการวดัและประเมินผลอย่างตอ่เน่ืองควบคูไ่ป
กบั    การจดัการเรียนรู้ 

3.38 0.65 ระดบัมาก 

ด้านการวดัและประเมินผลรวมรวม 3.40 0.27 ระดบัมาก 
รวมทกุด้าน 3.60 0.14 ระดบัมากท่ีสดุ 

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้หลกัสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายของกลุ่มเป้าหมายนกัเรียนมธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 5 หลงัเรียนในหลกัสตูร พบวา่ ด้านเป้าหมาย
ของหลักสูตร หลังเรียนด้วยหลักสูตรนี แ้ล้วนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด                  
(Mean = 3.76, S.D. = 0.27) โดยมีความพึงพอใจในทุกรายการและมีความคิดเห็นว่าหลังจาก
เรียนด้วยหลกัสตูรนีแ้ล้วนกัเรียนเกิดสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัทัง้ด้านความรู้ดิจิทลั กระบวนการ
ดิจิทัล และ คุณลักษณะดิจิทัล (Mean = 3.67, S.D. = 0.57 ; Mean = 3.79, S.D. = 0.42 และ 
Mean = 3.83, S.D. = 0.39 ตามล าดบั) 

ด้านเนือ้หาในหลักสูตร หลังจากเรียนด้วยหลักสูตรนีแ้ล้วนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด (Mean = 3.51, S.D. = 0.31) โดยมีความพึงพอใจในเนือ้หาท่ีใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองมากท่ีสุด เพราะเป็นเนือ้หาประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียง 
(controversial issues) มี ทั ้ง ผู้ ท่ี เห็ น ด้ วย แล ะ เห็ น ต่ า ง  ไม่ มี ค าตอบ ท่ี ถู ก ต้ อ ง เสม อ ไป                         
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(Mean = 3.63, S.D. = 0.65) และเป็นเนือ้หาเป็นประเด็นท่ีช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุค
ดจิิทลั ทัง้ความรู้ กระบวนการ และ คณุลกัษณะ (Mean = 3.58, S.D. = 0.31) 

ด้านการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง หลงัเรียนด้วยหลกัสูตรนีแ้ล้ว
นกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ (Mean = 3.74, S.D. = 0.22) โดยมีความพึงพอใจราย
ข้อทกุรายการ  

ด้านการวัดและประเมินผล หลังเรียนด้วยหลักสูตรนีแ้ล้วนักเรียนมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก (Mean = 3.40, S.D. = 0.27) โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองการใช้วิธีการและ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมลูในการประเมินท่ีเพียงพอ (Mean = 3.54, S.D. = 0.51) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรอง          
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายเป็นการวิจยั
และพฒันา (Research and Development) โดยมีวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ดงันี ้

1. เพ่ื อศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของนักเรียน
มธัยมศกึษา           ตอนปลาย 

2. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรอง               
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

4. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

โดยการวิจยัมีกระบวนการ ดงันี ้
ระยะท่ี 1 การศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัเพ่ือใช้เป็นข้อมลู

พืน้ฐานในการพัฒนาหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือสร้าง
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นการใช้วิธีผสานวิธีโดยใช้                     
การออกแบบการพัฒนาทฤษฎี (theory-development design) โดยการเก็บข้อมูลวิจัยทัง้ข้อมูล
เชิงคณุภาพและข้อมลูเชิงปริมาณในการศกึษาข้อมลูพืน้ในการพฒันาหลกัสตูร  

ระยะท่ี 2 การออกแบบและยกร่างหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายเป็นการออกแบบหลักสูตรและจัดองค์ประกอบของหลักสูตร และสร้างแบบทดสอบ
สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั  

ระยะท่ี 3 การทดลองน าร่องหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนัก เรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เป็นการน าหลกัสตูรฉบบัร่างและแบบทดสอบสมรรถนะพลเมือง ยคุดิจิทลัไปทดลองน าร่อง
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กบักลุ่มท่ีใกล้เคียงกบักลุ่มเป้าหมายนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้
ในการน าหลกัสตูรไปใช้ 

ระยะท่ี 4 การใช้และศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง
ร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการน าหลักสูตรให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจคุณภาพของหลักสูตรและ
แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัและทดลองน าหลกัสูตรท่ีได้พฒันาแล้วไปทดลองใช้กับ
กลุม่เป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัเพ่ือศกึษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร 

ผลของการวิจยั 
ผลการวิจยัสรุปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัมีสาระส าคญั ดงันี ้
 

 ตอนท่ี 1 องค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัของนักเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย  

ผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบของ
สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของไทยมีดงันี ้

1. ความรู้ดิจิทัล (digital knowledge) เป็นสาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการร่วม
สมยัท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคมดิจิทลัท่ีนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทยควรจะต้องศกึษาและท า
ความเข้าใจ จากการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบดงัตอ่ไปนี ้  

1.1 สภาพสงัคมดจิิทลั (digital society) ลกัษณะของสงัคมดจิิทลั ได้แก่ 
- สังคมดิจิทัลเป็นสังคมเสมือนท่ีใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเป็นส่ือการในการ

ตดิตอ่ส่ือสาร  
- พืน้ท่ีในสงัคมดิจิทลั (เว็ปไซต์ ส่ือสงัคมออนไลน์) เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ี

ทกุคนเข้าถึงได้และมีความเป็นสว่นตวัน้อยท่ีสดุ  
- พืน้ท่ีในสงัคมดจิิทลัมีข้อมลูมากมายให้นกัเรียนได้ศึกษา 

1.2 การเข้าถึงดิจิทลั (digital accessibility) การเข้าถึงข้อมูลดิจิทลัเป็นข้อมูล
ท่ีเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีท่ีมาหลากหลาย จึงจะต้องผ่านการกลั่นกรองและคดัสรรก่อน
น าไปใช้ 

1.3 การกระจายตวัของข้อมูลดิจิทัล (digital infusion) ข้อมูลดิจิทัลกระจาย
ตวัอย่างไร้ทิศทางไม่หยุดนิ่ง เปรียบเสมือนไวรัส (viral information) เม่ือข้อมูลถูกเผยแพร่ไปแล้ว
ไมส่ามารถเรียกคืนกลบัมาได้   
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1.4 ร่องรอยดิจิทัล (digital footprint) เม่ือข้อมูลถูกเผยแพร่ในสังคมดิจิทัล
แล้วจะไมมี่วนัเล่ือนหายเปรียบเสมือนรอยเท้าของผู้ใช้ท่ีจะคงอยูใ่นโลกดิจิทลัตลอดไป 

1.5 การระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying) ลักษณะการระราน ท่ี เป็น
พฤติกรรมท่ีผู้ ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสดงออกเพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนให้เกิดผลด้านทางจิตใจ ถือเป็นการ
คกุคามเพื่อให้เกิดผลกระทบตอ่จิตใจของผู้ถกูกระท า 

- วิธีการในการในการระรานทางไซเบอร์เกิดขึน้โดยการเขียนข้อความใช้
รูปภาพหรือวิดีโอ โต้ตอบกันด้วยค าพูดท่ีไม่ได้กลั่นกรอง เป็นการกระท าไปตามอารมณ์ เพ่ือให้
ผู้ถกูกระท าเสียหาย ขดักบัหลกัทางศีลธรรม 

2. ด้านกระบวนการดิจิทลั (digital process) เป็นการปฏิบตัิเพ่ือการเรียนรู้และ
พฒันาท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ส่ือดจิิทลั 

2.1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการรู้เท่าทันสังคมดิจิทัล (critical 
thinking for digital literacy) 

- นักเรียนมีการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล การแยกแยะ
ข้อเท็จจริงและข้อคดิเห็นจากข้อมลูในสงัคมดจิิทลัก่อนน าข้อมลูไปใช้ 

- นักเรียนมีการเลือกสรรข้อมูลในสังคมดิจิทัล ท่ีเป็นประโยชน์มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง และน าข้อมูลท่ีตนเองเลือกสรรแล้วไปเผยแพร่ต่อให้ผู้ อ่ืนหรือ
พฒันาผลงานให้ดีขึน้ 

- นกัเรียนมีการตดัสินใจบนพืน้ฐานของข้อมลูท่ีถกูต้องและการยอมรับใน
หลกัการเบือ้งต้นว่าความคิดของตนเองไม่ใช่ความคิดท่ีถูกต้องท่ีสุด ดงันัน้จึงจะต้องอาศยัข้อมูล
รอบด้านประกอบการตดัสินใจ 

- นกัเรียนได้มีการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมลูเป็นวิธีการคดัสรรข้อมลู
ในโลกดจิิทลั เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์กบัการเรียนและการพฒันาตนเอง 

- นักเรียนอ้างอิงแหล่งท่ีมาของข้อมูล โดยระบุช่ือเว็บไซต์ ช่ือผู้ ให้ข้อมูล 
วนัและเวลาท่ีท าการสืบค้น การค้นข้อมลู ท าให้ข้อมลูท่ีได้จากโลกดจิิทลัมีความนา่เช่ือถือมากขึน้ 

2.2 การท างานส่วนบคุคลและการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน (individual and group 
working) 

- นกัเรียนคดัลอกข้อมลูทัง้หมดจากแหล่งข้อมลูเดียว โดยไม่ได้วิเคราะห์
และอภิปรายความคิดเห็นเพิ่มเติม ถือเป็นการคัดลอกผลงานและการขโมยความคิดของผู้ อ่ืน 
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(plagiarism)ซึ่งการคัดลอกผลงานยังชีน้ าว่ามีการละเมิดสิทธิทางปัญญา (digital rights) ของ
ผู้ผลิตผลงานอีกด้วย 

- มีการน าข้อมลูมาอภิปรายแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนซึ่งถือเป็นทกัษะของการ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคมดิจิทลั ซึ่งการอภิปรายแลกเปล่ียนจะท าให้เกิดมุมมองท่ีหลากหลาย
และชว่ยเกิด การยอมรับความคดิเห็นท่ีแตกตา่งจากตนเองได้ 

- นกัเรียนมีการท างานกลุ่มและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยอาศยัข้อมูล
ในสังคมดิจิทัลไม่ควรใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียว มีการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่ง อ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือ
ความถกูต้อง แมน่ย าของข้อมลู 

2.3 ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (digital security) การกรอกข้อมูลส่วนตัว 
อาทิ ท่ีอยู่ รหัสบัตรประชาชน และรหัสบัญชีธนาคารลงในเว็ปไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ และ
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงอาจจะท าให้ข้อมูลร่ัวไหล และตกเป็นเหย่ือของ
มิจฉาชีพได้ 

3. ด้านคุณลักษณะดิจิทัล (digital characteristic) ลักษณะการรับรู้เชิงบวก
น าไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิดีท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ส่ือดจิิทลั 

3.1 มารยาทในการใช้ส่ือดจิิทลั (digital etiquettes) 
- การไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการน าเสนอ

ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยจ าเป็น
จะต้องค านงึถึงสิทธิของผู้ใช้คนอ่ืนโดยไมล่ะเมิดสิทธิผู้ อ่ืน 

- การให้เกียรติผู้ อ่ืน นักเรียนใช้ส่ือดิจิทัลจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
ด้วยการใช้ค าพูดภาษาเขียน รูปภาพ และการแสดงความคิดเห็นด้วยภาษาท่ีสุภาพ โดยการไม่
หมิ่นประมาท หรือใช้ค าพดูไมส่ภุาพในการแสดงความคดิเห็น 

- การปฏิบตัิตนต่อผู้ อ่ืนตามสถานภาพของบคุคล  การปฏิบตัิตนต่อผู้ อ่ืน
ตามสภาพบุคคล เช่นเดียวกับชีวิตจริง เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ด้วยความเคารพ ให้ทัง้ในสังคม
ดจิิทลั และสงัคมปกติ 

- หลีกเล่ียงการการน าเสนอส่ือลามกอนาจารในส่ือดิจิทัลของตนเอง 
เพราะถือเป็นพฤติกรรมเส่ียงท าให้ผู้ ไม่หวงัดีสามารถเข้าถึงข้อมลูส่วนตวัในส่ือสงัคมออนไลน์ของ
เรา และถือเป็นการขดัตอ่วฒันธรรมอนัดี 

3.2 ความ รับผิดชอบส่วนบุคคลในการใช้ ส่ื อดิจิทัล  (digital individual 
responsibilities) ผู้ ใช้ระวงัว่าผู้ อ่ืนย่อมได้รับผลกระทบจากการกระท าของตนเอง เพราะพืน้ท่ีใน
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สงัคมดิจิทลัเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีทกุคนเข้าถึงได้ พลเมืองยคุดิจิทลัต้องรับผิดชอบกบัการน าเสนอ
ข้อมลูของตน 

ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบท่ีสามารถวัดประเมินโดยกลุ่ม
ตวัอยา่งครูมธัยมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 
1 และเขต 2 จ านวน 750 คน  สรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้ 

1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบด้านความรู้ดิจิทลัท่ีสามารถ
วดัประเมินได้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.11, S.D. = 0.39) โดยครูมธัยมศกึษาเห็นว่า
องค์ประกอบด้านความรู้ดิจิทลัท่ีมีความเหมาะสมสามารถวดัประเมินได้มากท่ีสดุ ประกอบไปด้วย 
สภาพสังคมดิจิทัล (digital society) การเข้าถึงดิจิทัล (digital access) และ ร่องรอยในสังคม
ดจิิทลั (digital footprint)  

1.2 องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัล (Digital 
Process) ท่ีสามารถวดัประเมินได้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.37, S.D. = 0.42) โดย
ครูมธัยมศกึษาเห็นว่าองค์ประกอบด้านกระบวนดิจิทลัท่ีมีความเหมาะสมสามารถวดัประเมินได้
มากท่ีสุด ประกอบไปด้วย การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการรู้เท่าทันสังคมดิจิทัล (critical 
thinking for digital literacy) และ การท างานส่วนบุคคลและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ( individual 
and group working)  

1.3 องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลด้านคุณลักษณะดิจิทัล (Digital 
Characteristic) ท่ีสามารถวัดประเมินได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.32, S.D. = 
0.52) โดยครูมธัยมศึกษาเห็นว่าองค์ประกอบด้านคณุลกัษณะดิจิทลัท่ีมีความเหมาะสมสามารถ
วดัประเมินได้มากท่ีสดุ คือ มารยาทในการใช้ส่ือดจิิทลั (digital etiquettes) 

 ตอนท่ี 2 การพฒันาหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรอง
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีได้จากการวิจยั มีองค์ประกอบ
ของหลกัสตูร ดงันี ้

2.1 วิสยัทศัน์ของหลกัสตูร 
2.2 หลกัการของหลกัสตูร 
2.3 เป้าหมายและจดุมุง่หมายของหลกัสตูร 
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2.4 บทบาทของนักเรียนและครูในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรอง  

2.5 ค าอธิบายรายวิชา 
2.6 การก าหนดหนว่ยการเรียนรู้  
2.7 การวดัและประเมินผลหลกัสตูร 

ตอนท่ี 3 การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็น
ศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทัลส าหรับนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลาย 

3.1 การศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรโดยการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ  
การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการ

อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายโดยให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจคุณภาพหลักสูตรโดยใช้แบบประเมินคุณภาพของ
หลกัสตูร พบวา่ 

คุณภาพหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดบัมีความเหมาะสมมากท่ีสุด (Mean = 
3.60, S.D. = 0.89) โดยผู้ เช่ียวชาญยังเห็นว่าองค์ประกอบของหลักสูตรมีคุณภาพในระดบัมาก
ท่ีสดุอีกหลายประการ ได้แก่  

(1) ด้านการออกแบบหลักสูตรและการจัดองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ 
ท่ีมาและความส าคญัสอดคล้องกบับริบทของสงัคมดจิิทลั เป้าหมายของหลกัสตูรด้านกระบวนการ 
เป้าหมายของหลกัสตูรด้านคณุลกัษณะดจิิทลั และ ค าอธิบายรายวิชา  

(2) บทเรียนในหลักสูตรท่ีมีคุณภาพในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ บทเรียนท่ี 7 
“ภาษีสินค้าออนไลน์: การล่มสลายของแผงลอยและร้านค้า” บทเรียนท่ี 8 “ร้านสะดวกซือ้: 
สนับสนุนหรือขัดขวางเศรษฐกิจชุมชน” และ บทเรียนท่ี 9 “Circular Economy : การหมุนเวียน
พลาสตกิ แนวคดิใหมเ่พ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ”  

(3) การออกแบบหลกัสตูรโดยภาพรวมมีคณุภาพในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ การ
ออกแบบกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองสอดคล้องกบัหลกัการในการพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุ
ดจิิทลั การออกแบบเนือ้หามีความทนัสมยัเป็นประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียงเหมาะสมกบัการอภิปราย 
และการออกแบบหลกัสตูรเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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3.2 การศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การศึกษาประสิทธิภาพของหลกัสูตรโดยค านวณหาประสิทธิภาพของหลกัสูตร 

E1 ท่ีเกิดจากแบบสะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองหลังจากจบการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในแตล่ะบทเรียน และค านวณหาประสิทธิภาพของผลลพัธ์ E2 โดย
พิจารณาจากการทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัหลงัเรียน จากสูตรการหาค่าประสิทธิภาพ
ของหลกัสตูร ได้ผล E1/ E2 เทา่กบั 79.07/81.70 

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการ
อภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

การศกึษาประสิทธิผลของหลกัสตูร คือ สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัทัง้ 3 ด้าน คือ 
ด้านความรู้ดิจิทลั ด้านทกัษะดิจิทลั และด้านคณุลกัษณะดิจิทลั สามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมลูประกอบไปด้วย  

4.1 ผลการทดสอบระดบัสมรรถะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียน 
หลังการใช้หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรอง 

นกัเรียนมีระดบัสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนการใช้หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็น
ศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (F (3,21) = 
70.242, p < .001)  

เม่ือทดสอบรายคูด้่วยวิธีบอนเฟอโรนี พบว่า ระดบัคะแนนสมรรถนะพลเมืองยุค
ดิจิทลัหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสตูรทัง้ 3 ด้าน คือด้านความรู้ดิจิทลั
ด้านกระบวนการดจิทัล และด้านคุณลักษณะดิจิทัลสูงกว่าระดับคะแนนก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

4.2 ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของพลเมืองยคุดิจิทลั  
พฤติกรรมการใช้ส่ืออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายนักเรียน

มธัยมศกึษาชัน้ปีท่ี 5 หลงัเรียนด้วยหลกัสตูรเป็นการประเมินตนเอง ดงันี ้
(1) นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมเป็นประจ าในด้านความรู้ดิจิทัล ได้แก่ การใช้

เคร่ืองมือดิจิทลัในการติดต่อส่ือสารในโลกออนไลน์ การระมดัระวงัการโพสข้อความต่าง ๆ ในส่ือ
สงัคมออนไลน์ เพราะรู้วา่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นสว่นตวัน้อยใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ และการสืบค้นข้อมลู
ดจิิทลัได้ในทกุสถานท่ี ทกุเวลา  
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(2) นกัเรียนปฏิบตัิพฤติกรรมเป็นประจ าในด้านกระบวนการดิจิทลั ได้แก่ การ
เลือกท่ีจะแยกความคิดเห็นออกจากข้อเท็จจริงเม่ือมีการใช้ข้อความจากบุคคลอ่ืนในสังคม
ออนไลน์ การใช้ข้อมูลดิจิทัลในสังคมออนไลน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิน้งานของนักเรียน 
คดัค้านการใช้ข้อมูลจากสงัคมออนไลน์ เม่ือไม่มีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง การเลือกใช้ข้อมูลจาก
แหล่งท่ีมาท่ีหลากหลาย เพ่ือเปรียบเทียบความถูกต้อง และการน าประเด็นร้อนจากส่ือสังคม
ออนไลน์มาพดูคยุแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน เพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีแตกตา่งจากตน  

(3) นกัเรียนปฏิบตัิพฤติกรรมเป็นประจ าในด้านคณุลักษณะดิจิทลั ได้แก่ การ
ใช้ค าพูดด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพในการแสดงความคิดเห็น และการระมัดระวังในการแสดงความ
คดิเห็นในส่ือสงัคมออนไลน์ของคณุครู  

(4) นักเรียนปฏิบัติน้อยในพฤติกรรมเชิงลบท่ีแสดงออกถึงการมีสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจิทลั ได้แก่ การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสดงออกเพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนโดยใช้นามแฝง 
การแสดงความคิดเห็น ด้วยค าพูดตามความรู้สึกโดยไม่ได้กลั่นกรอง การใช้ความคิดเห็นของ
ตนเองเป็นหลกัในการตดัสินข้อมูลจากสงัคมออนไลน์ การใช้ข้อมูลจากส่ือสงัคมออนไลน์ โดยไม่
เคยตรวจสอบแหล่งท่ีมา เพราะถือว่าเป็นข้อมูลท่ีผ่านการคดักรองมาแล้ว การอาศยัข้อมูลจาก
แหล่งเดียวกนั ในการท างานกลุม่หรือการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน การยินยอมกรอกรหสับตัรประชาชน
ลงในเว็ปไซต์ เพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีตนเองสนใจ การแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนได้
โดยไม่สนใจว่าละเมิดใครหรือไม่ การแชร์โพสท่ีมีความล่อแหลม โดยปิดการแสดงเป็นสาธารณะ 
และการแสดงความรู้สกึในด้านลบกบันกัการเมืองท่ีไมช่อบ เพราะอยากให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง  

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้หลกัสตูร 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรของกลุ่มเป้าหมายนักเรียน

มัธยมศึกษาชัน้ปีท่ี 5 หลังเรียนในหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในด้าน
เป้าหมายของหลักสูตร ด้านเนือ้หาในหลักสูตร และด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรอง โดยนกัเรียนมีความพงึพอใจน้อยในด้านการวดัและประเมินผล 

การอภิปรายผล  
ผลการวิจยัเก่ียวกับการพฒันาหลกัสูตรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปราย

ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย             
มีประเดน็ส าคญัท่ีสามารถอภิปรายได้ดงันี ้
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ผลการศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย  

สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั หมายถึง ความรู้ กระบวนการ และคณุลกัษณะ ของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทยซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทลัในการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์และรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั ประกอบไปด้วย
สมรรถนะส าคญั ดงันี ้ 

1. องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลด้านความรู้ดิจิทัลเป็นสาระ ข้อมูล 
แนวคดิ หลกัการร่วมสมยัท่ีเก่ียวข้องกบัสงัคมดจิิทลั มีองค์ประกอบดงันี ้

สภาพสังคมดิจิทัล (digital society) ลักษณะของสังคมดิจิทัลเป็นสังคม
เสมือนท่ีใช้เคร่ืองมือดจิิทลัเป็นส่ือการในการติดตอ่ส่ือสาร พืน้ท่ีในสงัคมดิจิทลั (เว็ปไซต์ ส่ือสงัคม
ออนไลน์) เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีทุกคนเข้าถึงได้และมีความเป็นส่วนตวัน้อยท่ีสุดและเป็นพืน้ท่ีใน
สังคมดิจิทัลมีข้อมูลมากมายให้นักเรียนได้ศึกษา ผลจากการประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดบัประเมินได้มากท่ีสุด สอดคล้องกบัการอธิบายลกัษณะ
สภาพสงัคมดิจิทลัของ ฮอลแลนด์สเวิร์ธ, ดาวดี และโดโนแวน (Hollandsworth et al., 2011, 34-
37) ซึง่ได้ศกึษาวิจยัและให้ค าอธิบายสภาพสงัคมดิจิทลัไว้โดยเรียกสงัคมดิจิทลัวา่ “หมู่บ้านดิจิทลั 
(digital village)” คือเป็นสงัคมเสมือนท่ีไม่มีอยูอ่ยา่งชดัเจน พลเมืองท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านแห่งนีใ้ช้
ส่ือสงัคมออนไลน์และอินเตอร์เน็ตโดยใช้เคร่ืองมือดิจิทลัในการเข้าถึงข้อมูล เรียกว่า พลเมืองยุค
ดิจิทลั การเป็นพลเมืองท่ีดีในหมู่บ้านดิจิทลัแห่งนีจ้ะต้องเป็นพลเมืองท่ีเข้าใจมากกว่าความเข้าใจ
ในการใช้เทคโนโลยี แตจ่ะต้องเป็นพลเมืองท่ีมีความกระตือรือร้นและใช้ส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือ
ดจิิทลัได้อย่างปลอดภยัเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และพฒันาตนเอง และแนวคิดของ มอสเบอเกอร์ 
ทอลเบิร์ท และแม็กนีล (Mossberger et al., 2008, 1-2) ท่ีได้อธิบายไว้ว่าการเป็นพลเมืองใน
สงัคมดิจิทลัจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเข้าถึงข้อมลูในระบบออนไลน์ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีดิจิทลั 
เช่น ส่ือสงัคมออนไลน์ โทรศพัท์แบบ smart phone ถือเป็นเคร่ืองมือและเทคโนโลยีท่ีพลเมืองยุค
ดจิิทลัใช้อยา่งสม ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ เพื่อเตมิเตม็ความรู้ของตนเองน าไปสูก่ารพฒันาหน้าท่ี
พลเมืองของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีดจิิทลัเหล่านีเ้ข้าไปเป็นสว่นหนึง่ของชีวิตและการท างาน  

การเข้าถึงดิจิทัล (digital accessibility) การเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลเป็นข้อมูลท่ี
เข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีท่ีมาหลากหลาย จึงจะต้องผ่านการกลั่นกรองและคัดสรรก่อน
น าไปใช้ ผลจากการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยูใ่นระดบัประเมิน
ได้มากท่ีสุด สาเหตท่ีุการเข้าถึงเคร่ืองมือดิจิทลัเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสามารถวดัและประเมิน



 268 
 
ได้อย่างชดัเจนเป็นเพราะนกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยและประเทศอ่ืน ๆ ทั่ว
โลก เป็นพลเมืองยคุดจิิทลัท่ีเรียกว่า “Digital Natives” หมายถึง ชนพืน้เมืองดจิิทลัท่ีเป็นคนรุ่นใหม่
ท่ีเกิดมาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเข้าใจเทคโนโลยีเหล่านีไ้ด้โดยสัญชาตญาณ แตกต่างจาก
ครูผู้สอนหรือวยัผู้ ใหญ่ท่ีเป็นพลเมืองยุคดิจิทลัท่ีเรียกว่า “Digital Immigrants” หมายถึง ผู้อพยพ
ในยคุดจิิทลัท่ีเป็นคนในรุ่นท่ีเพิ่งรู้จกัเทคโนโลยีดจิิทลัต้องปรับตวัให้เข้ากบัโลกสมยัใหมเ่พราะไมไ่ด้
เกิดมาพร้อมกับเคร่ืองมือดิจิทัลไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อัตโนมัติเหมือนคนกลุ่มแรก 
(Ribble, 2011, 1) การเข้าถึงข้อมูลโดยสัญชาตญาณของพลเมืองยุคดิจิทัลสร้างทัง้โอกาสและ
พืน้ท่ีส าคัญท่ีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ติดต่อสัมพันธ์กันและสร้างตัวตนของตนเองขึน้มา 
(Carcasson, 2010, 13) ในประเด็นนีผ้ลจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญเพ่ือหาองค์ประกอบของ
สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย พบว่า ผู้ เช่ียวชาญเห็นว่า
เด็กไทยยงัไม่ได้เป็นชนพืน้เมืองดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายของไทย
สามารถเข้าถึงข้อมลูดิจิทลัได้ แตย่งัขาดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวิเคราะห์  และมารยาทท่ี
เหมาะสมในการใช้ส่ือดจิิทลั   

การเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลยงัท าให้ส่ือดิจิทัลมีอิทธิพลกับพลเมืองยุคดิจิทัลมาก
ยิ่งขึน้ ดังท่ี เออซ์เทด (Erstad, 2010, 40) อธิบายว่า การเข้าถึงข้อมูลดิจิทิทัลส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมดิจิทลัในปัจจุบนัโดยเฉพาะเว็บไซต์ซึ่งถือเป็นส่ือดิจิทัลท่ีก้าวหน้าในด้าน
ของการเข้าถึงข้อมลูแทนท่ียคุของหนงัสือด้วยระบบอินเตอร์เน็ตท่ีรวดเร็วกว่า ทัง้ยงัเปิดโอกาสให้
ผู้ ใช้ได้จัดหาและแลกเปล่ียนข้อมูลในระบบออนไลน์ ยกตวัอย่างเช่น สารานุกรมออนไลน์อย่าง 
wikipedia ซึ่งผู้ ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา การเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศเหล่านีเ้ป็นผลท าให้ผู้ ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่จะต้องปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมและมีความรับผิดชอบตอ่การสร้างเนือ้หาบนโลกออนไลน์ท่ีตนเองสร้างขึน้ 

อย่างไรก็ตามลกัษณะของซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว มีท่ีมา
หลากหลาย จึงจะต้องผ่านการกลัน่กรองและคดัสรรก่อนน าไปใช้จึงเป็นสิ่งท่ีชนพืน้เมืองดิจิทัล
จะต้องเข้าใจลักษณะของข้อมูลดิจิทัลเช่นนีด้ังค าอธิบายของพระไพศาล  วิสาโล (2554, 31-
32,61) ซึ่งอธิบายไว้ว่า เราไม่อาจอยู่รอดได้หรือแข่งขนักับใครในสงัคมได้หากปราศจากซึ่งข้อมูล 
แต่เราต้องรู้จักรู้เท่าทันข้อมูลโดยไม่หลงไปกับมายาภาพท่ีอาจเกิดขึน้จากปฏิสัมพันธ์กับ
คอมพิวเตอร์และจากการโฆษณาท่ีเป็นชุดข้อมูลท่ีมาในหลายรูปแบบ โดยจะต้องควบคมุสติคือ
ปัญญา อนัได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจในความเป็นจริงของตนเอง เคารพและเช่ือมัน่ในศยัภาพและ
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สติปัญญาของตนเองในฐานผู้คดัสรรข้อมูลจึงจะสามารถเป็นนายของคอมพิวเตอร์และส่ือดิจิทลั
ได้อยา่งแท้จริง   

การกระจายตัวของข้อมูลดิจิทัล (digital infusion) ข้อมูลดิจิทัลกระจาย
ตวัอย่างไร้ทิศทางไม่หยุดนิ่ง เปรียบเสมือนไวรัส (viral information) เม่ือข้อมูลถูกเผยแพร่ไปแล้ว
ไม่สามารถเรียกคืนกลบัมาได้  ผลจากการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะใน
ข้อนีอ้ยู่ในระดบัประเมินได้มากการให้ความรู้เร่ืองการกระจายขวัของข้อมลูดิจิทลัจะท าให้นกัเรียน
รู้เท่าทนัลกัษณะของข้อมลูท่ีเป็นไวรัล (viral information) ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปในการใช้
ส่ือสงัคมออนไลน์ในปัจจุบนั ข้อมูลไวรัลนีห้ลายข้อมูลเป็นข้อมูลในลกัษณะท่ีเป็นข้อมูลข่าวสาร
เท็จ (fake news) หากพลเมืองยุคดิจิทัลรู้ไม่เท่าทันข้อมูลในลักษณะนีจ้ะเกิดปัญหาท่ีเรียกว่า 
“ปัญหาความเหล่ือมล า้ของข้อมูลดิจิทลั (digital divide)” ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการรับรู้ข้อมูล
ดิจิทลัไม่เท่าเทียมกนั ผู้ ใช้แต่ละคนได้รับข้อมลูคนละชดุกนัน ามาซึ่งความเข้าใจผิดพลาดและเกิด
ความคดิเห็นท่ีขดัแย้งกนัในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ (Ohler, 2010, 36) 

ร่องรอยดิจิทลั (digital footprint) เม่ือข้อมูลถูกเผยแพร่ในสงัคมดิจิทลัแล้วจะ
ไม่มีวันเล่ือนหายเปรียบเสมือนรอยเท้าของผู้ ใช้ท่ีจะคงอยู่ในโลกดิจิทัลตลอดไป ผลจากการ
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดบัประเมินได้มากท่ีสดุ การให้
ความรู้ในเร่ืองร่องรอยดิจิทลัจะท าให้นกัเรียนรู้จกัระมดัระวงัตนเองในการแสดงความคิดเห็น การ
โพสหรือแบ่งปัน รูปภาพ คลิปวีดิโอ และการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์มากยิ่งขึน้ เพราะข้อมูลท่ีอยู่ใน
พืน้ท่ีสาธารณะอย่างสังคมออนไลน์และสังคมดิจิทัลจะไม่มีวันหายไป การท าความเข้าใจกับ
ลกัษณะข้อมลูท่ีเรียกวา่ร่องรอยดจิิทลัส าหรับนกัเรียนไทยจ าเป็นจะต้องอธิบายให้นกัเรียนในฐานะ
พลเมืองยคุดิจิทลัเข้าใจในประเด็นนีเ้ช่นเดียวกบันกัเรียนในสหรัฐอเมริกาดงัท่ีผลจากงานวิจยัของ 
ฮอลแลนด์สเวิร์ธ โดโนแวน และ เวลช์ (Hollandswroth et al., 2017, 524-530) ซึง่ค้นพบว่า ครูใน
สหรัฐอเมริกาให้ความตระหนกัเป็นพิเศษในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาให้นกัเรียนเกิดมารยาทใน
การใช้ส่ือสังคมออนไลน์โดยใช้ความร่วมมือกับครอบครัวของนักเรียนเพ่ือพัฒนาการรับรู้ใน
ประเดน็เก่ียวกบัร่องรอยทางดจิิทลัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ให้มากขึน้  

การระรานทางไซเบอร์ (cyberbullying) ลกัษณะการระรานท่ีเป็นพฤติกรรมท่ี
ผู้ใช้ส่ือสงัคมออนไลน์แสดงออกเพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนให้เกิดผลด้านทางจิตใจ ถือเป็นการคกุคามเพ่ือให้
เกิดผลกระทบตอ่จิตใจของผู้ถกูกระท า วิธีการในการในการระรานทางไซเบอร์เกิดขึน้โดยการเขียน
ข้อความใช้รูปภาพหรือวิดีโอ โต้ตอบกนัด้วยค าพดูท่ีไม่ได้กลัน่กรอง เป็นการกระท าไปตามอารมณ์ 
เพ่ือให้ผู้ ถูกกระท าเสียหายขัดกับหลักทางศีลธรรม ผลจากการประเมินความเหมาะสมของ
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องค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดบัประเมินได้มาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฮอลแลนด์ส
เวิร์ธ, ดาวดี และ โดโนแวน (Hollandsworth et al., 2011, 34-37) และงานวิจยัเพ่ือตดิตามผลการ
ประเมินของ ฮอลแลนด์สเวิร์ธ, โดโนแวน และ เวลช์ (Hollandswroth et al., 2017, 524-530) ซึ่ง
งานวิจยัทัง้สองครัง้ระบุไว้ตรงกนัว่าการป้องกันการระรานทางไซเบอร์เป็นประเด็นความรู้ดิจิทลัท่ี
ครูในสหรัฐอเมริกาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพลเมืองยุคดิจิทัลและมีการระบุไว้ใน
มาตรฐานของมลรัฐ โดยผลการวิจยัใน ปี ค.ศ. 2017 ยงัถือวา่ประเดน็ในเร่ืองของการระรานทางไซ
เบอร์เป็นประเด็นความรู้ดิจิทลัท่ีถูกใช้ในการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาพลเมืองยุคดิจิทลัมากท่ีสุด
อีกด้วย  

นอกจากนัน้ในงานวิจัยของ โจนส์ และ มิทเชลล์ (Jones & Mitchell, 2016, 
2063-2079) พบว่า องค์ประกอบท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของพลเมืองออนไลน์ (online civic 
engagement) คือ ความพยายามหยุดยัง้เร่ืองราวดราม่า (dramas) ออนไลน์ซึ่งมีความสัมพันธ์
เชิงลบกับการล่วงละเมิดออนไลน์ (online harassment perpetration) และมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการเสพข้อมลูออนไลน์อย่างถูกวิธี (bystander behaviors) ลกัษณะ
พฤติกรรมตามองค์ประกอบดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการหยดุยัง้การระรานทางไซเบอร์ได้เป็น
อยา่งดี และงานวิจยัท่ีพฒันามาตรวดัพลเมืองยคุดจิิทลัในโมเดลเชิงสาเหตท่ีุเรียกวา่ S.A.F.E. ของ 
คิม และ ชอย (Kim & Choi, 2018, 155-171) ท่ีระบุว่าการระรานทางไซเบอร์เป็นองค์ประกอบ
ด้านหลกัจริยธรรมในสงัคมดิจิทลั (ethics for digital environment: E) ท่ีพลเมืองยคุดิจิทลัจะต้อง
มีพฒันาให้เกิดขึน้อีกด้วย    

2. องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลด้านกระบวนการดิจิทัล เป็นการ
ปฏิบตัเิพ่ือการเรียนรู้และพฒันาอยา่งเป็นขัน้ตอนเก่ียวกบัการใช้ส่ือดจิิทลั มีองค์ประกอบดงันี  ้

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการรู้เท่าทนัสงัคมดิจิทลั (critical thinking for 
digital literacy) นักเรียนมีการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูล การแยกแยะข้อเท็ จจริงและ
ข้อคิดเห็นจากข้อมูลในสังคมดิจิทัลก่อนน าข้อมูลไปใช้ นักเรียนมีการตัดสินใจบนพืน้ฐานของ
ข้อมลูท่ีถกูต้องและการยอมรับในหลกัการเบือ้งต้นว่าความคิดของตนเองไม่ใช่ความคิดท่ีถูกต้อง
ท่ีสุด ดงันัน้จึงจะต้องอาศยัข้อมูลรอบด้านประกอบการตดัสินใจ และ นักเรียนอ้างอิงแหล่งท่ีมา
ของข้อมลู โดยระบช่ืุอเว็บไซต์ ช่ือผู้ให้ข้อมลู วนัและเวลาท่ีท าการสืบค้น การค้นข้อมลู ท าให้ข้อมลู
ท่ีได้จากโลกดิจิทลัมีความน่าเช่ือถือมากขึน้ ในประเด็นเหล่านี ้ผลจากการประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดบัประเมินได้มาก ส่วนองค์ประกอบเร่ืองนักเรียนมี 
การเลือกสรรข้อมลูในสงัคมดจิิทลัท่ีเป็นประโยชน์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาตนเอง และน าข้อมลู
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ท่ีตนเองเลือกสรรแล้วไปเผยแพร่ต่อให้ผู้ อ่ืนหรือพัฒนาผลงานให้ดีขึน้ และ นักเรียนได้มีการ
ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของข้อมูลเป็นวิธีการคดัสรรข้อมูลในโลกดิจิทลั  เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์กับ 
การเรียนและการพฒันาตนเองมีผลจากการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะใน
ข้อเหล่านีอ้ยูใ่นระดบัประเมินได้มากท่ีสดุ สอดคล้องกบัแนวคิดของ โอเลอร์ (Ohler, 2010, 36) ซึ่ง
อธิบายว่า ประเด็นเหล่านีเ้ป็นจดุเน้นส าคญัของสมรรถนะพลเมืองในโลกยคุดจิิทลัท่ีจะต้องเน้นให้
นักเรียนเป็นผู้ ท่ีมีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinker) อันเป็นทักษะท่ีถือเป็นแกน
ส าคัญในการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล ได้แก่ การเลือกรับข้อมูล การสะท้อนผลข้อมูลการ
สงัเคราะห์เนือ้หาในข้อมลู และการควบคมุสถานการณ์ตา่ง ๆ (proactive) โดยใช้ข้อมลู เพราะการ
รู้จกัคดัสรรข้อมลูท่ีเหมาะสมเป็นกระบวนการส าคญัในสงัคมดจิิทลัท่ีมีข้อมลูมากมาย หลากหลาย 
การเข้าถึงหรืออ้างอิงข้อมลูจากแหง่เดียวนัน้ไม่เพียงพอ ซึ่งทกัษะการคิดอย่างมีวิจารญาณจะช่วย
เสริมสร้างสิ่งเหล่านีใ้ห้นกัเรียนได้รู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัและใช้ข้อมูลสารสนเทศในสงัคมดิจิทลัให้เกิด
ประโยชน์ได้อยา่งแท้จริง  

นอกจากนัน้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์องค์ประกอบส่ือ
ดิจิทัลในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย คุณภาพความน่าเช่ือถือ ความน่า
ไว้วางใจ ความคิดเห็น และผลกระทบของข้อความท่ีปราฏในส่ือยงัเป็นองค์ประกอบส าคญัของ
การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศท าให้ใช้ส่ือดิจิทลัเหล่านัน้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพอีกด้วย ( (Hobbs, 
2011, 11-12) เป้าหมายของการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือการพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัซึ่ง
ถือเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานของการมีส่วนร่วมในชุมชน และเป็นสิ่งส าคัญส าหรับสังคมยุค
ประชาธิปไตยในปัจจบุนั ซึ่งเป็นยคุท่ีจะต้องพฒันาสมรรถนะของพลเมืองรุ่นใหมท่ัง้สมรรถนะท่ีใช้
ในโลกออนไลน์ควบคู่ไปกับสมรรถนะในสังคมท่ีพลเมืองเหล่านีอ้าศัยอยู่จริงควบคู่กันไปด้วย 
(Carlsson, 2010, 17)ดังนัน้ การคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือการรู้เท่าทันส่ือดิจิทัลจึงเป็นสิ่ง
ส าคญัและเป็นประเด็นท่ีครูในสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 90 จดัการเรียนรู้โดยจดัให้นกัเรียนประเมิน
ข้อมลูดจิิทลัเว็ปไซต์ โดยท่ีมีการระบไุว้เป็นมาตรฐานของมลรัฐ (Hollandsworth et al., 2011, 37-
47)  

การท างานส่วนบุคคลและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ( individual and group 
working) นักเรียนคัดลอกข้อมูลทัง้หมดจากแหล่งข้อมูลเดียว โดยไม่ได้วิเคราะห์และอภิปราย
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ถือเป็นการคดัลอกผลงานและการขโมยความคิดของผู้ อ่ืน (plagiarism) ซึ่ง
การคดัลอกผลงานยังชีน้ าว่ามีการละเมิดสิทธิทางปัญญา (digital rights) ของผู้ผลิตผลงานอีก
ด้วย ผลจากการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดบัประเมินได้
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มากท่ีสดุตรงกบัผลส ารวจของครูในสหรัฐอเมริกาจากงานวิจยัของ ฮอลแลนด์สเวิร์ธ ดาวดี และ โด
โนแวน (Hollandsworth et al., 2011, 37-47) ท่ีค้นพบว่า ครูร้อยละ 95 ในสหรัฐอเมริกาสอน
กระบวนการตรวจสอบและการระมดัระวงัการคดัลอกผลงานผู้ อ่ืนโดยเฉพาะการคดัลอกผลงาน
จากข้อมลูออนไลน์ ซึ่งครูในสหรัฐอเมริการ้อยละ 44 ยงัระบดุ้วยว่ากระบวนการนีมี้ความส าคญัท่ี
จะต้องพฒันาให้นกัเรียนเกิดความเข้าใจและปฏิบตัิได้จนมีการระบุไว้ในมาตรฐานแกนกลางของ
มลรัฐ ในงานวิจยัต่อเน่ืองเพ่ือติดตามผลการประเมินของ ฮอลแลนด์สเวิร์ธ โดโนแวน และ เวลช์ 
(Hollandswroth et al., 2017, 524-530) ยังพบด้วยว่า ประเด็นเร่ืองการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานและการขโมยความคิดของผู้ อ่ืนเป็นกระบวนการดิจิทัลท่ีครูทั่ว
สหรัฐอเมริกาใช้ในการจดัการเรียนรู้มากท่ีสดุอีกด้วย  

นอกจากนัน้การไมข่โมยความคิดของผู้ อ่ืนยงัเป็นองค์ประกอบหนึ่งในมาตรวดั
พลเมืองยุคดิจิทลัในโมเดลเชิงสาเหตท่ีุเรียกว่า S.A.F.E. ของ คิม และ ชอย (Kim & Choi, 2018, 
155-171) คือ องค์ประกอบด้านหลกัจริยธรรมในสงัคมดจิิทลั (ethics for digital environment: E) 
มีองค์ประกอบย่อยท่ีเก่ียวข้องกบัการไม่ขโมยความคิดของผู้ อ่ืนถือเป็นมารยาทในการใช้ส่ือสงัคม
ดจิิทลัตามองค์ประกอบท่ีคณะผู้วิจยัพฒันาขึน้ 

องค์ประกอบท่ีส าคญัของ การท างานส่วนบุคคลและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน
อีกประการหนึ่ง คือ การน าข้อมลูมาอภิปรายแลกเปล่ียนกบัเพ่ือนซึ่งถือเป็นทกัษะของการท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมดิจิทลั ซึ่งการอภิปรายแลกเปล่ียนจะท าให้เกิดมมุมองท่ีหลากหลายและช่วย
เกิดการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากตนเองได้ และ นักเรียนมีการท างานกลุ่มและการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยอาศยัข้อมลูในสงัคมดิจิทลัไม่ควรใช้ข้อมลูจากแหล่งเดียวมีการตรวจสอบ
ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนเพิ่มเติม เพ่ือความถูกต้อง แม่นย าของข้อมูล ผลจากการประเมินความ
เหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดบัประเมินได้มาก การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนใน
สังคมดิจิทัลโดยการน าข้อมูลมาอภิปรายแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันจะท าให้เกิดมุมมองท่ี
หลากหลายและเกิดการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากความคิดเห็นของตนเองซึ่งถือเป็น
กระบวนการส าคญัท่ีจะเป็นจดุเร่ิมต้นของการแบง่ปันองค์ความรู้และการแก้ไขปัญหาของชมุชนทัง้
ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัชาต ิและนานาชาติ ถือเป็นการแสดงออกในฐานะพลเมืองยคุ
ดจิิทลั เพราะลกัษณะสงัคมดิจิทลัในปัจจบุนัมีสามารถตดิตอ่ส่ือสารกนัภายใต้เคร่ืองมือดจิิทลั การ
รับรู้ปัญหาจึงไม่ได้เกิดขึน้เพียงแคก่ารรับรู้สิ่งท่ีเกิดขึน้ในระดบัครอบครัวหรือสงัคมในประเทศของ
ตนเองเท่านัน้การท างานร่วมกันจึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของการการแสดงออกของพลเมืองยุคดิจิทลั
อยา่งแท้จริง (Hobbs, 2011, 11-12) 
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นอกจากนัน้การท างานส่วนบุคคลและการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนโดยการ
อภิปรายแลกเปล่ียนข้อมลูและการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลยงัเป็นหนึ่งในมาตรฐานของ
พลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนกัเรียนของ องค์กรสงัคมนานาชาติเพ่ือการศึกษาด้านเทคโนโลยี (The 
International Society for Technology in Education: ISTE, as cited in  UNESCO, 2016, 14-
15) ซึ่งระบุไว้ว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกกฎหมายและถูกต้องตาม
หลักการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี มีทัศนคติเชิงบวกในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการท างานกลุ่มการ
เรียนรู้ และการผลิตผลงาน 

ความปลอดภยัในโลกดิจิทลั (digital security) การกรอกข้อมลูส่วนตวั อาทิ ท่ี
อยู่ รหสับตัรประชาชน และรหสับญัชีธนาคารลงในเว็ปไซต์ ส่ือสงัคมออนไลน์ และแอปพลิเคชัน่
ตา่ง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงอาจจะท าให้ข้อมลูร่ัวไหล และตกเป็นเหย่ือของมิจฉาชีพได้ ผลจาก
การประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดบัประเมินได้มาก ตรงกบั
องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของ ริบเบิล (Ribble, 2011, 9) ซึ่งอธิบายไว้ว่าความ
ปลอดภัยของพลเมืองยุคดิจิทัลคือการระมัดระวงัการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตวัของ
ตนเอง ไม่แบ่งปันข้อมูลเหล่านีใ้นส่ือสงัคมออนไลน์และส่ือดิจิทลั ได้แก่ บ้านเลขท่ี เบอร์โทรศพัท์ 
หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูล เป็นความ
ปลอดภัยพืน้ฐานของพลเมืองยุคดิจิทัล ซึ่งจะต้องหมายรวมถึงความปลอดภัยในการใช้
อินเตอร์เน็ต และการรู้จกัใช้โปรแกรมในการก าจดัไวรัส (Tan, 2011, 32) การสร้างความปลอดภัย
ในโลกดิจิทัลยงัเป็นองค์ประกอบหนึ่งในมาตรวดัพลเมืองยุคดิจิทัลในโมเดลเชิงสาเหตุท่ีเรียกว่า 
S.A.F.E. ของ คิม และ ชอย (Kim & Choi, 2018, 155-171) คือ องค์ประกอบด้านการสร้างอัต
ลกัษณ์ของตนเองในสงัคมดจิิทลั (self-identity: S) เพ่ือจดัการอตัลกัษณ์และช่ือเสียงของตนเองใน
โลกออนไลน์ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยในโลกดิจิทลั ได้แก่ การประสบ
ผลส าเร็จในการใช้ดจิิทลัอยา่งปลอดภยัและการป้องกนัข้อมลูสว่นบคุคล   

3. องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลด้านคณุลักษณะพลเมืองยุคดิจิทัล 
เป็นลกัษณะการรับรู้เชิงบวกน าไปสู่การปฏิบตัิท่ีดีท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ส่ือดิจิทัล มีองค์ประกอบ
ดงันี ้

มารยาทในการใช้ส่ือดิจิทลั (digital etiquettes) การให้เกียรติผู้ อ่ืน นกัเรียนใช้
ส่ือดิจิทลัจะต้องให้เกียรติซึ่งกนัและกนั ด้วยการใช้ค าพดูภาษาเขียน รูปภาพ และการแสดงความ
คิดเห็นด้วยภาษาท่ีสุภาพ โดยการไม่หมิ่นประมาท หรือใช้ค าพูดไม่สุภาพในการแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งมีผลจากการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดับ
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ประเมินได้มากท่ีสุด และการไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการน าเสนอ
ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยจ าเป็น
จะต้องค านงึถึงสิทธิของผู้ใช้คนอ่ืนโดยไมล่ะเมิดสิทธิผู้ อ่ืนและการปฏิบตัตินตอ่ผู้ อ่ืนตามสถานภาพ
ของบุคคล  การปฏิบตัิตนต่อผู้ อ่ืนตามสภาพบุคคล เช่นเดียวกับชีวิตจริง เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์
ด้วยความเคารพ ให้ทัง้ในสงัคมดิจิทลัและสงัคมปกติซึ่งมีผลจากการประเมินความเหมาะสมของ
องค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดบัประเมินได้มาก ลกัษณะของมารยาทในการใช้ส่ือดิจิทลั 
เป็นมาตรฐาน ขัน้ตอนและความประพฤติท่ีเหมาะสมในการใช้ส่ือดจิิทลัและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตา่ง 
โดยค านึงถึงสิทธิและความคิดเห็นของผู้ อ่ืนในโลกออนไลน์ รวมทัง้ตระหนักว่าการแสดงความ
คิดเห็นส่วนตัวในโลกออนไลน์นัน้อาจจะกระทบถึงความรู้สึกของผู้ อ่ืน (Ribble, 2011, 9) การ
พฒันาให้นกัเรียนรู้จกัมาตรฐานและมารยาทในการใช้ส่ือดจิิทลัจะช่วยให้นกัเรียนในฐานะพลเมือง
ดิจิทลันัน้เข้าใจบรรทดัฐานของพฤติกรรมท่ีตนเองควรแสดงออกในสงัคมดิจิทลัโดยการพิจารณา
เลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม (Tan, 2011, 11; Winn, 2011, 31) การพัฒนามารยาทใน
การใช้ส่ือดจิิทลัยงัเป็นองค์ประกอบหนึง่ในมาตรวดัพลเมืองยคุดิจิทลัในโมเดลเชิงสาเหตท่ีุเรียกว่า 
S.A.F.E. ของ คิม และ ชอย (Kim & Choi, 2018, 155-171) คือ องค์ประกอบด้านหลกัจริยธรรม
ในสงัคมดิจิทลั (ethics for digital environment: E) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยท่ีเก่ียวข้องกับมารยาท
ในการใช้ส่ือดิจิทลั ได้แก่ ความตระหนกัในเร่ืองการใช้ดจิิทลั จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี มายาท
ดจิิทลั และการตดิตอ่กบัผู้ อ่ืนด้วยความเคารพ  

มารยาทในการใช้ส่ือดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของ
ไทยอีกประการหนึ่ง คือ การหลีกเล่ียงการการน าเสนอส่ือลามกอนาจารในส่ือดิจิทัลของตนเอง 
เพราะถือเป็นพฤติกรรมเส่ียงท าให้ผู้ ไม่หวงัดีสามารถเข้าถึงข้อมลูส่วนตวัในส่ือสงัคมออนไลน์ของ
เรา และถือเป็นการขดัตอ่วฒันธรรมอนัดี ซึง่มีผลจากการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ
สมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดบัประเมินได้มากท่ีสุดตรงกับข้อค้นพบจากงานวิจยัท่ีใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analyses: CFAs) ในสหรัฐอเมริกาของ โจนส์ และ 
มิทเชลล์ (Jones & Mitchell, 2016, 2063-2079) ท่ีได้ยืนยนัองค์ประกอบของพฤติกรรมออนไลน์ท่ี
แสดงออกถึงความเป็นพลเมืองยคุดิจิทลั คือ พฤติกรรมการให้ความเคารพออนไลน์ (Respectful 
Behavior Online) เป็นพฤติกรรมการใช้ภาษาท่ีเหมาะสมในการแสดงความเห็นต่าง การ
ระมดัระวงัในการโพสต์รูปภาพล้อเลียนหรือรูปภาพลามกอนาจารออนไลน์ จะต้องเคารพความ
คดิเห็นซึ่งกนัและกนั การโพสต์แสดงความคดิเห็นออนไลน์จะต้องผา่นการกลัน่กรองแล้ว ไมใ่ช่การ
แสดงความคดิเห็นท่ีเพิ่มข้อขดัแย้งและดถูกูเหยียดหยามกนั   
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ความ รับ ผิ ด ชอบ ส่ วนบุ คค ล ใน การใช้ ส่ื อ ดิ จิ ทั ล  (digital individual 
responsibilities) ผู้ ใช้ระวงัว่าผู้ อ่ืนย่อมได้รับผลกระทบจากการกระท าของตนเองเพราะพืน้ท่ีใน
สงัคมดิจิทลัเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีทกุคนเข้าถึงได้ พลเมืองยคุดิจิทลัต้องรับผิดชอบกบัการน าเสนอ
ข้อมูลของตนผลจากการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะในข้อนีอ้ยู่ในระดบั
ประเมินได้มาก ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นบทบาทตาม
สถานภาพของพลเมืองยคุดิจิทลัท่ีจะต้องร่วมกนัสร้างสรรค์สงัคมโดยการยอมรับและเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของสังคมออนไลน์ ให้ความส าคญักับความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง เม่ือกระท า
การใด ๆ ในสงัคมออนไลน์แล้ว สถานภาพในสงัคมออนไลน์ก็เหมือนกบัสถานภาพในสงัคมปกต ิ
คือ สมาชิกทกุคนมีความเทา่เทียมกนั ดงันัน้ความรับผิดชอบจงึถือเป็นหวัใจส าคญัของพลเมืองยคุ
ดิจิทัล (Alberta Government, 2013, online) ความรับผิดชอบส่วนบุคคลนีจ้ึงมาควบคู่กับสิทธิ 
กล่าวคือ การเคารพความอิสระของผู้ ใช้เคร่ืองมือออนไลน์และเทคโนโลยีดิจิทัลคนอ่ืน ๆ รู้จัก
ปกป้องสิทธิของผู้ อ่ืนในการเข้าถึงพืน้ท่ีสาธารณะในสงัคมดิจิทลั ไม่ท าลายความเป็นส่วนตวัของ
ผู้ อ่ืน ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักก าหนดความเป็นส่วนตัวของตนเองควบคู่กันไปด้วย (Ribble, 
2011, 19) การพัฒนาความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการใช้ส่ือดิจิทลัยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
มาตรวดัพลเมืองยคุดิจิทลัในโมเดลเชิงสาเหตท่ีุเรียกวา่ S.A.F.E. ของ คิม และ ชอย (Kim & Choi, 
2018, 155-177) คือ องค์ประกอบด้านการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองในสังคมดิจิทัล (self-
identity: S) ซึ่งมีองค์ประกอบย่อยท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลในการใช้ส่ือดิจิทัล 
ได้แก่ การมีสิทธิและความเทา่เทียมพืน้ฐาน และการน าเสนอการจดัการดจิิทลัรายบคุคล 

ผลการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นหลกัสูตรท่ีออกแบบและ
พฒันาขึน้ตามแนวทางการศกึษาเพ่ือพฒันาพลเมืองยคุดิจิทลัท่ีมีสว่นร่วมตอ่สงัคม (participatory 
digital citizenship) ซึ่งพฒันาขึน้เป็นหลกัสตูรท่ีเป็นบทเรียนเฉพาะ (isolated lesson) ในลกัษณะ
ของหลกัสูตรรายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยยึด
หลกัส าคญัในการออกแบบหลกัสตูรท่ีเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนกัเรียนในการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์และส่ือดจิิทลัอยา่งปลอดภยั  เน้นการสร้างความเคารพความคิดเห็นท่ีแตกตา่งจาก
ตนเองโดยเป็นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยตรงแบบระบบปิด (offline lesson) โดยไม่ต้อง
สร้างบทเรียนเป็นโปรแกรมออนไลน์ (Mattson, 2017, 8-9) 
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วิสยัทศัน์ หลกัการ และเป้าหมายของหลกัสูตรเน้นการพัฒนาสมรรถนะพลเมือง
ยุคดิจิทัลทัง้ความรู้ดิจิทัล กระบวนการดิจิทัล และคณุลักษณะดิจิทัล โดยใช้แนวคิดของการจัด
หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง (society-centered curriculum) เป็นการจัดการศึกษาท่ี
มุง่เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยการคดิ การแก้ปัญหาและการปฏิบตั ิและเน้นกิจกรรมท่ีมีปฏิสมัพนัธ์
กับสังคม (Ellis, 2004, 71-73; Ornstein & Hunkins, 2013, 170) ในงานวิจยัฉบบันีค้ าว่า “สงัคม 
(society)” คือ “สงัคมดิจิทลั (digital society)” ซึ่งเป็นสงัคมท่ีมีการติดตอ่ส่ือสารกนัผ่านเคร่ืองมือ
ดิจิทัล (digital device) และเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology) ลักษณะของสังคมมีพืน้ท่ีท่ี
เรียกว่าส่ือสังคมออนไลน์ (social media) ใช้เป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีพลเมืองคือผู้ ใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์และส่ือดิจิทัลทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พลเมืองในสังคมดิจิทัลใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเป็น
เคร่ืองมือส าคัญท่ีช่วยให้พลเมืองมีส่วนร่วมและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสังคม และ
พลเมืองเหลา่นีเ้ป็นผู้ควบคมุสงัคม (Proulx & Goldenberg, 2012, 319-320) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งสเริมให้นกัเรียนได้ศึกษาค้นคว้าประเด็นส าคญัท่ีเกิดขึน้ในสงัคมจริงและปรากฏเป็นประเด็นท่ี
เป็นข้อถกเถียงในสังคมดิจิทัล อยู่ในรูปของประเด็นทางสังคม (social issues) สถานการณ์
ปัจจบุนั (day-to-day) (Ellis, 2004, 74-75) การพฒันาหลกัสตูรครัง้นีจ้ึงให้การจดัการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองซึ่งเป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันากระบวนอภิปรายด้วย
เหตแุละผลท่ีมีข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริง น าไปสู่การเสนอทางเลือกเพ่ือแก้ไขปัญหาในสงัคมด้วย
มมุมองท่ีรอบด้าน (Avery et al., 2012, 4-5) การจดัการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนได้อภิปรายประเด็น
ปัญหาในสังคมท่ีปรากฏข้อมูลในสังคมดิจิทัลนีต้รงกับแนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
พลเมืองยคุดิจิทลัซึ่งเป็นข้อเสนอจากงานวิจยัของ โจนส์ และ มิทเชลล์ (Jones & Mitchell, 2016, 
2063-2079) ท่ีน าเสนอแนวทางการจดัหลกัสตูรเพ่ือพฒันาพลเมือง ยุคดิจิทลัไว้ว่า หลกัสูตรควร
จะเป็นหลกัสตูรท่ีเฉพาะเจาะจง ใช้กลยทุธ์การสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ เชิงรุก มีผลลพัธ์และเป้าหมาย
เพ่ือพฒันาพลเมืองยคุดจิิทลัท่ีเน้นการเคารพและการสง่เสริมสนบัสนนุซึง่กนัและกนั กลา่วคือ เปิด
โอกาสให้นักเรียนและครูได้อภิปรายคุณค่าของการเคารพในความคิดเห็นและการสนับสนุน
สง่เสริมผู้ อ่ืนในโลกออนไลน์ รวมไปถึงการอภิปรายและการแสดงความคิดเห็นท่ีให้นกัเรียนเห็นถึง
วิธีการท่ีเหมาะสมในการแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เป้าหมายของหลักสูตรจะต้องให้นักเรียน
จ าแนกสิ่งท่ีควรท า และไม่ควรท าในโลกออนไลน์ได้ นอกจากนัน้การก าหนดประเด็นและ
สถานการณ์เพ่ือให้นกัเรียนได้วิเคราะห์ แลกเปล่ียนข้อมลู เพ่ือการเลือกรับข้อมูลและใช้เคร่ืองมือ
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ดิจิทลัได้อย่างถูกวิธีเป็นวิธีการจดัหลกัสตูรและวีธีสอนท่ีเหมาะสมและเข้ากับการด าเนินชีวิตประ
วนัวนัของเยาวชนท่ีเป็นพลเมืองยคุดจิิทลัในปัจจบุนั (Oxley, 2010, 6-7)   

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลักสูตรผู้ วิจัยคัดสรร
บทเรียนท่ีเหมาะสมกบัการอภิปรายไตร่ตรองโดยใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกเนือ้หาท่ีใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง ได้แก่ เป็นเนือ้หาท่ีเหมาะสมกบัวยัและน่าสนใจส าหรับ
นกัเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นประเด็นท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมท่ีมีการแบ่งปันกันในส่ือสังคม
ออนไลน์และสามารถน ามาอภิปรายได้  เป็นประเด็นท่ีมีข้อถกเถียง (controversial issues) ซึ่งไม่
มีค าตอบท่ีถูกต้องเสมอไป เป็นประเด็นท่ีมีข้อมูลออนไลน์สนับสนุน และเป็นประเด็นท่ีช่วย
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ทัง้ความรู้ดจิิทลั กระบวนการดจิิทลั และคณุลกัษณะดจิิทลั 
การคดัเลือกเนือ้หาท่ีเหมาะสมกบัการอภิปรายไตร่ตรองช่วยให้กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองเกิด
ผลส าเร็จนกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริงในการอภิปรายประเด็นปัญหาท่ีเป็นเร่ืองราวรอบตวัปรากฎใน
ส่ือสงัคมออนไลน์  

กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองท่ีใช้ในการจัดการเรียน รู้ในหลักสูตรเป็น
กระบวนการท่ีพัฒนามาจากการอภิปรายไตร่ตรองในห้องเรียนท่ีภาคีเครือข่ายการอภิปราย
ไตร่ตรองแห่งสหรัฐอเมริกาคิดค้นขึน้ (Deliberating in a Democracy in the Americas, 2012, 
online) ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ 8 ขัน้ตอน ได้แก่ การน าเข้าสู่การอภิปราย การอ่านข้อมูล
อย่างละเอียด การกระจ่างข้อเท็จจริง การน าเสนอจดุยืน การทบทวนจดุยืน การอภิปรายอย่างเส รี 
การสร้างฉันทนามติ และการสะท้อนผลของนกัเรียน กระบวนการเหล่านีต้รงกับหลกัการพืน้ฐาน
ของประชาธิปไตยแบบอภิปรายไตร่ตรอง (deliberation democracy) ท่ีนกัรัฐศาสตร์อย่าง คาวาลิ
เย (Cavalier, 2011, 9) อธิบายไว้ว่า ประชาธิปไตยอภิปรายไตร่ตรองเป็นประชาธิปไตยท่ีเน้นการ
ลงมือปฏิบตัเิพ่ือการแก้ปัญหาจริงในชมุชนโดยมีหลกัการส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 

(1) การอภิปรายไตร่ตรองน าไปสู่การสร้างแนวคิดและเปิดโอกาสในการรับฟัง
ความคิดเห็นจากสมาชิกในชมุชนทกุภาคส่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงข้อมลูและการเผชิญหน้า
กบัทางเลือกท่ียากล าบากในการตดัสินใจในประเดน็ส าคญัทางการเมือง  

(2) แนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองเน้นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนรวมในการ
เสวนาสาธารณะซึง่เป็นการตดัสินใจของสาธารณชน ไมใ่ช้ความคดิเห็นของคนใดคนหนึง่เทา่นัน้  

(3) แนวคิดการอภิปรายไตร่ตรองให้ความส าคญักบัความคิดเห็นของสมาชิกทุก
คน พลเมืองทกุคนท่ีเข้าร่วมจึงจะต้องเป็นผู้ ฟังในเชิงรุก เกิดกระบวนการระดมสมอง และการแก้ไข
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ปัญหาร่วมกัน น าไปสู่สถานการณ์ท่ีทุกฝ่ายพึงพอใจแล้วสร้างข้อตกลงร่วมกัน ทุกฝ่ายอยู่ใน
สภาวการณ์ของผู้ชนะกบัผู้ชนะ (win-win situation)   

ผลการศกึษาประสิทธิภาพของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

ผลการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรโดยผู้ เช่ียวชาญคุณภาพหลักสูตรใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ ส่วนการตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรรายข้อใน
ประเด็นส าคัญในระดับมี  ความเหมาะสมมากท่ีสุด ได้แก่ การออกแบบกิจกรรมการอภิปราย
ไตร่ตรองสอดคล้องกบัหลกัการในการพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั มีการออกแบบเนือ้หามี  
ความทนัสมยัเป็นประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียงเหมาะสมกับการอภิปราย และการออกแบบหลกัสูตร
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย การตรวจสอบคณุภาพหลกัสตูรในประเด็น
ดงักล่าวถือเป็นจดุเดน่ของหลกัสตูรและสะท้อนให้เห็นว่าสามารถน าหลกัสตูรไปพฒันาสมรรถนะ
พลเมืองยคุดจิิทลัได้ตามความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ  

การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรท่ีเกิดจากการทดสอบย่อยระหว่างการ
อภิปรายไตร่ตรองในห้องเรียนกับการทดสอบหลังเรียนได้ผลเท่ากับ 79.07/81.70 เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้เกณฑ์มาตรฐานเอาไว้ 80/80 ซึ่ง ชยัยงค์ พรหมวงศ์ (2556, 8) อนุโลมให้มีความ
คลาดเคล่ือนต ่าหรือสูงกว่าค่าประสิทธิภาพท่ีตัง้ไว้เกิน 2.5 แสดงว่าหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็น
ศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายมีประสิทธิภาพ   

เม่ือพิจารณาคะแนนจากแบบสะท้อนผลกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองหลงัจบการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในแตล่ะบทเรียนจ านวน 9 ครัง้ (E1) เท่ากบั 79.07 แสดง
ว่านกัเรียนเข้าใจประเด็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับการอภิปรายไตร่ตรองเพราะเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้อง
กับประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในสังคมและปรากฏข้อมูลในสงัคมดิจิทัล สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลาติเมอร์ และ เฮมป์สัน (Latimer & Hempson, 2012) ท่ีได้จดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรองกบันกัศกึษาในมลรัฐแมสซาชเูซต ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช้ประเด็นปัญหาท่ี
เก่ียวข้องกับผลกระทบของห้างค้าปลีกขนาดใหญ่อย่าง Wal-Mart ท่ีผูกขาดการค้าในอเมริกา 
หลงัจากจบการอภิปรายไตร่ตรองกลุม่ทดลองมีความรู้เพิ่มด้านกลยทุธ์ของห้างค้าปลีกเพิ่มขึน้จาก
ร้อยละ 13.5 เป็นร้อยละ 34.6 แม้จะท าการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักศึกษา แต่
คณะผู้วิจยัได้อธิบายไว้ว่าการอภิปรายไตร่ตรองไม่เพียงแตเ่หมาะสมส าหรับนกัศกึษาในวิทยาลยั
เทา่นัน้แตย่งัเหมาะสมกบัการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนระดบัมธัยมศกึษาอีกด้วย   
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ผลของการหาประสิท ธิภาพของหลักสูตรจากการทดลองใช้หลักสูตรกับ
กลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกบัการตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรจากผู้ เช่ียวชาญท่ีเห็นว่าหลกัสตูร
มีคณุภาพในภาพรวมในระดบัดีมากโดยมีผลการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรรายข้อยังแสดงให้
เห็นว่า การออกแบบกิจกรรมการอภิปรายไตร่ตรองสอดคล้องกบัหลกัการในการพฒันาสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจิทลัและเห็นว่าหลกัสูตรมีการออกแบบเนือ้หามีความทนัสมยัเป็นประเด็นท่ีเป็นข้อ
ถกเถียงเหมาะสมกับการอภิปรายไตร่ตรองในประเด็นนีถื้อเป็นจุดเด่นของหลกัสูตรเพราะการใช้
การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลักสูตรโดยใช้บทเรียนท่ีมีเนือ้หาเป็น
ประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียงท่ีเกิดขึน้ในสังคมดิจิทัล ช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลให้
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายเพราะการอภิปรายไตร่ตรองเป็นการอภิปรายท่ีเน้นการแสดงความ
คิดเห็นพืน้ฐานของข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมลูในการอภิปรายไตร่ตรองนัน้จะต้องผ่านกระบวนการ
ใน การสืบสอบข้อมูล (productive inquiry) ท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตและประเด็นสาธารณะซึ่งถือเป็น
การอภิปรายเพ่ือทักษะประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแตกต่างจากการใช้โวหารในบรรยากาศ
ประชาธิปไตยปกตท่ีิเน้นการอภิปรายเพ่ือเอาชนะ (Murphy, 2004, 74-97)  

การพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัให้นกัเรียนเกิดเป็นพลเมืองท่ีใช้ส่ือดจิิทลัได้
อยา่งรู้เทา่ทนัและมีสว่นร่วมในการแสดงความคดิเห็นในประเดน็ท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมดิจิทลั ท าให้
นกัเรียนมีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมโดยการน าเสนอข้อตกลงร่วมกนัเก่ียวกบัประเด็น
ปัญหา เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีใช้ข้อมูลรอบด้านเป็นข้อตกลงร่วมท่ีเรียกว่าฉันทามติการ
อภิปรายไตร่ตรองจึงเป็นการฝึกปฏิบตัิการมีส่วนร่วมในสังคมดิจิทัลอย่างมีเหตผุล ช่วยให้เข้าใจ
มมุมองตอ่ประเด็นปัญหาท่ีมีความหลากหลายและเป็นประชาธิปไตย สร้างความเข้าใจและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนโดยการใช้ทัง้ความคิดเห็น ความรู้ และเพิ่มเติมระดับของการมีส่วนร่วมใน
สงัคมดิจิทัลได้อีกด้วย การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองจึงมีความเหมาะสม
ส าหรับการเตรียมนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายให้เป็นพลเมืองท่ีมีส่วนร่วมในสังคม (Latimer & 
Hempson, 2012, 372-388) 

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลักสูตรจึงกลายเป็น
จุดเด่นและเป็นปัจจัยส าคญัท่ีท าให้เกิดหลักสูตรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ แนวคิดในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอธิบายไตร่ตรองเน้นถึงประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในระดับบุคคล 
(individual) คือ   มีความรู้ในประเด็นท่ีอภิปรายเพิ่มเติมและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มท่ีเข้าร่วมการ
อภิปรายไตร่ตรองในการแลกเปล่ียนมมุมองและทศันคติภายใต้การตดัสินใจอย่างมีข้อมลู รวมทัง้
ประโยชน์ต่อการสนับสนุนวิถีชีวิตประชาธิปไตยในวงกว้าง (broader democratic polity) คือ 
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พัฒนาส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นท่ี ร่วมกันอภิปรายด้วยมุมมองท่ีหลากหลาย เพิ่ม
ประสิทธิภาพในกาพัฒนาความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในชุมชนเป็นการแก้ปัญหา
ด้วยฉันทนามติ ไม่ใช่การโต้เถียงกันด้วยอารมณ์ หรือการโต้วาทีท่ีมุ่งผลเพ่ือการแพ้ชนะการ
อภิปรายไตร่ตรองเน้นการน าเสนอข้อเท็จจริงให้ผู้ เข้าร่วมการอภิปรายได้ทบทวนจดุยืนของตนเอง
และเตรียมตวัในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยใช้ความ
คิดเห็นของสมาชิกทุกคนมาประกอบกัน (Avery et al., 2013, 106; List & Sliwka, 2011, 114; 
วนัชยั วฒันศพัท์ & ถวิลวดี บรีุกลุ, 2555, 50) 

ผลการศึกษาประสิทธิผลของหลกัสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั  

1. ผลการทดสอบระดบัสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียน 
การประสิทธิผลหลังการใช้หลักสูตรระดับสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลของ

นกัเรียนสูงกว่าก่อนการใช้หลกัสูตรอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐาน 
เป็นไปตามแนวคิดการจดัหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางซึ่งเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียน
กับครู โดยนักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีหากจัดการศึกษาในหลักสูตรเพ่ืออธิบายสภาพสังคม
รอบตวัของนกัเรียน ส่งผลให้นกัเรียนเข้าใจในบทบาทของตนเองในฐานะพลเมือง การจดัหลกัสตูร
ท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ของนกัเรียนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สงัคมอย่างแท้จริง และถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเตรียมนกัเรียนให้เป็นพลเมืองท่ีดีในบริบท
ตามท่ีสงัคมก าหนด (Alanazi, 2016, 1-5) การจดัหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางเน้นไปท่ีการ
พฒันาท่ีตวันกัเรียนตามพฒันาการและเป็นแนวทางการจดัหลกัสตูรท่ีเหมาะสมในยคุของพิพฒันา
การนิยม (progressive era) ซึ่งเป็นยุคท่ีมุ่งพัฒนา การจัดการศึกษาเพ่ือรับใช้สังคมในวงกว้าง
และเป็นการศึกษาท่ีใช้ในการแก้ประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในสังคม (Tahirsylaj, 2017, 620-
627)   

การเรียนรู้โดยการอภิปรายไตร่ตรองในหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง
ร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองช่วยให้นักเรียนเกิดสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัเพิ่มขึน้ เพราะเป็น
กระบวนการท่ีช่วยให้นกัเรียนได้แลกเปล่ียนข้อมูลโดยปราศจากอคติ ได้คิดรอบด้าน และร่วมกัน
ลงฉันทนามติเพ่ือน าเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ตรงกับงานวิจยัของ เอวาร่ี, เลอวีน และ 
ซิมมอนซ์ (Avery et al., 2013, 106) ท่ีสรุปผลจากการสนทนากลุ่มกับนักเรียนแล้วพบว่า การ
อภิปรายไตร่ตรองท าให้นักเรียนมีความรู้ด้านพลเมืองเพิ่มขึน้ ช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการ
แสดงความคิดเห็นและช่วยให้นักเรียนเคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืน โดยเฉพาะความคิดเห็นท่ี
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แตกต่างจากตนเอง เม่ือสอบถามความคิดเห็นของครูท่ีใช้การจัดการเรียนรู้โดยการอภิปราย
ไตร่ตรอง พบว่า ครูร้อยละ 96 เห็นว่าการอธิปรายไตร่ตรองช่วยพฒันาความเข้าใจในประเด็น ตา่ง 
ๆ ของนักเรียนอย่างลุ่มลึก ครูร้อยละ 93 เห็นว่านักเรียนตดัสินใจบนพืน้ฐานของหลักฐานและ
ตรรกะ และครูร้อยละ 91 เห็นว่านักเรียนเคารพความคิดเห็นของผู้ อ่ืนระหว่างการอภิปราย 
สอดคล้องกบัแนวคิดจากงานวิจยัเชิงคณุภาพของ ไรค์ (Reich, 2007, 187-197) ท่ีอธิบายว่าการ
อภิปรายไตร่ตรองช่วยให้นกัเรียนเกิดค่านิยมประชาธิปไตยท่ีปฏิบตัิได้จริง (Democratic Value-
Orientation) คือ การพัฒนาความอดทนอดกลัน้ต่อความคิดเห็นต่าง การเคารพผู้ อ่ืน และเกิด
กระบวนการในการวิเคราะห์รายละเอียดของปัญหาท่ีต้องการแก้ไข และเกิดแรงจงูใจในการลงมือ
ปฏิบตัเิพ่ือแก้ปัญหานัน้ด้วย   

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลักสูตรส่งผลกับการ
พฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายและท าให้หลกัสตูรมีประสิทธิผลท่ีดี 
เม่ือสังเคราะห์ผลลัพธ์จากหลักสูตรจะพบว่าการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรองในหลักสูตรนัน้เน้นท่ีตัวนักเรียนเป็นส าคัญ กล่าวคือ นักเรียนมีส่วนใน
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในทุกขัน้ตอน ตัง้แตก่ารอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด การ
สังเคราะห์และน าเสนอจุดยืนของกลุ่ม การอภิปรายแลกเปล่ียนจุดยืนของกลุ่ม และการระดม
ความคิดเห็นสร้างฉันทนามติ บทบาทของนกัเรียนในกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองจึงถือเป็นผู้
อภิปรายหลกั โดยมีครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ เตรียมข้อสอบ คดัเลือกบทเรียน และจดัการบรรยากาศใน
การอภิปรายไตร่ตรองเท่านัน้ ผลท่ีได้รับจากการอภิปรายไตร่ตรองจึงเกิดขึน้กับตวันกัเรียนอย่าง
ชดัเจนเป็นไปตามข้อค้นพบของงานวิจยันีแ้ละงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอภิปรายไตร่ตรอง  

นอกจากนัน้หลักสูตรท่ีผู้ วิจยัพัฒนาขึน้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุค
ดิจิทลัของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายโดยพฒันาทัง้ความรู้ กระบวนการ และคณุลกัษณะซึ่ง
เป็นการพฒันาไปพร้อม ๆ กนัทกุส่วนสอดคล้องกับงานวิจยัของ ฮอนแลนด์เวิธ, ดาวดี และ โดโน
แวน (Hollandsworth et al., 2011, 47) ท่ีเสนอไว้ว่า การพฒันาความเข้าใจในสภาพสงัคมดิจิทลั
ของนกัเรียนจ าเป็นจะต้องพฒันาให้นกัเรียนเกิดความตระหนกัว่าพฤติกรรมออนไลน์ของตนเอง
สามารถสร้างผลกระทบต่อผู้ อ่ืนทัง้กลุ่มเพ่ือนสนิท และบุคคลอ่ืน ๆ ในสงัคมดิจิทลัผ่านการใช้ส่ือ
สงัคมออนไลน์ ซึ่งเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบหลักของครูและโรงเรียนท่ีจะต้องออกแบบหลักสูตรหรือ
โปรแกรมเพ่ือเสริมพลัง (empowerment) ให้นกัเรียนสามารถจดัการกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคมดิจิทลัได้ ทัง้เร่ืองการเรียน การท างาน การแลกเปล่ียนข้อมลู และการสร้างปฏิบตัิสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืนด้วยความสนกุสนาน คณุลกัษณะทัง้หมดนีจ้ะต้องเกิดขึน้เช่นเดียวกบัสงัคมดงัเดิมหรือสงัคม
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จริงในปัจจบุนั เป็นการจดัหลกัสตูรให้รู้เท่าทนัดิจิทลั (digital literacy) คือ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจเนือ้หา ข้อมูลออนไลน์ ประเมิน ศึกษาและสร้างสรรค์
ข้อมลูดจิิทลัและใช้ส่ือดจิิทลัเป็นส่ือกลางในการตดิตอ่ส่ือสารโดยสมบรูณ์  

2. ผลการประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของพลเมืองยคุดิจิทลั 
พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายนักเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนด้วยด้วยหลักสูตรท่ีเนสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
รายละเอียดดงันี ้

ด้านความรู้ดิจิทัล นักเรียนปฏิบตัิพฤติกรรมเป็นประจ า คือ เป็นพลเมืองยุค
ดิจิทลัท่ีใช้เคร่ืองมือดิจิทลัในการติดต่อส่ือสารในโลกออนไลน์ ระมดัระวงัการโพสข้อความต่าง ๆ 
เพราะรู้ว่าพืน้ท่ีในโลกออนไลน์เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็นส่วนตวัน้อยทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และ
นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมลูดจิิทลัได้ทกุท่ีทกุเวลา  

ด้านกระบวนการดิจิทัล นักเรียนปฏิบัติพฤติกรรมเป็นประจ าคือ แยกแยะ
ความคดิเห็นออจากข้อเท็จจริงเม่ือมีการใช้ข้อความจากบคุคลอ่ืนในสงัคมออนไลน์ ใช้ข้อมลูดจิิทลั
ในสังคมดิจิทัลมาสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ไม่ใช้ข้อมูลออนไลน์เม่ือไม่มีการอ้างอิงข้อมูล 
เลือกใช้ข้อมูลจากแห่งท่ีมาท่ีมีความหลากหลายเพ่ือเปรียบเทียบความถกูต้อง และน าประเด็นท่ี
เกิดขึน้ในสังคมออนไลน์มาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพ่ือนเพ่ือให้ได้รับข้อมูลท่ีแตกต่าง
หลากหลาย    

ด้านคณุลกัษณะดจิิทลั นกัเรียนปฏิบตัิพฤติกรรมเป็นประจ า คือ ใช้ค าพดูด้วย
ถ้อยค าท่ีสุภาพในการแสดงความคิดเห็น และระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นในส่ือสังคม
ออนไลน์ของคณุครูซึง่ถือเป็นการปฏิบตัิตนกบัผู้ อ่ืนในสงัคมออนไลน์ตามสถานภาพของบคุคล 

นอกจากนัน้นักเรียนยงัหลีกเล่ียงการปฏิบตัิพฤติกรรมออนไลน์ในเชิงลบ ได้แก่ 
ใช้ส่ือออนไลน์ในการแสดงออกถเพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนโดยใช้นามแฝง การแสดงความคิดเห็นด้วยค าพดู
ตามความรู้สึกโดยไม่ได้กลั่นกรอง ใช้ความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักในการตัดสินข้อมูลจาก
สงัคมออนไลน์ ใช้ข้อมูลออนไลน์โดยไม่ตรวจสอบแหล่งท่ีมา รับข้อมลูออนไลน์จากแหล่งเดียวใน
การท างาน ยอมกรอกรหสับตัรประชาชนลงในเว็ปไซต์เพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีตนเองสนใจ แสดงความ
คดิเห็นและวิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนโดยไม่สนใจวา่จะละเมิดใครไรหืไม่ แบง่ปันโพสท่ีมีความล่อแหลม
โดยปิดการแสดงเป็นสาธารณะ และ แสดงความรู้สึกด้านลบกบันกัการเมืองท่ีไม่ชอบเพราะอยาก
ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง  
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พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของนักเรียนสะท้อนประสิทธิภาพของการใช้
หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมือง
ยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการพฒันาสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัใน
ลกัษณะท่ีเป็นองค์ร่วม (holistic views) กลา่วคือการพฒันาไปพร้อม ๆ กนัทัง้ความรู้ กระบวนการ 
และคณุลกัษณะ ตรงกบัข้อค้นพบจากงานวิจยัของ คิม และ ชอย (Kim & Choi, 2018, 155-171) 
ท่ีพบว่ามโนทศัน์ของความเป็นพลเมืองยคุดิจิทลัอยู่ในรูปของพหมุิต ิ(Multidimensional) กล่าวคือ 
องค์ประกอบทัง้ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมต้องพัฒนาไปพร้อม ๆ กันเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ให้กับนักเรียนในฐานะพลเมืองยุคดิจิทัลซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพลเมือง (civic 
education) ในศตวรรษท่ี 21 ให้นักเรียนเจริญเติบโตในโลกดิจิทัลโดยใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในโลกได้อยา่งสร้างสรรค์   

อนึ่ง การประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรทัง้การประเมินจากแบบทดสอบ
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลัก่อนเรียนและหลงัเรียนซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก ในด้าน
ความรู้ดิจิทลัมีค าตอบถูกต้องหนึ่งค าตอบ ในด้านกระบวนการดิจิทลัและคณุลกัษณะดิจิทลัเป็น
แบบทดสอบสถานการณ์ทกุตวัเลือกมีค าตอบ และการประเมินตนเองของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย
โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของพลเมืองยคุดิจิทลัเป็นการประเมินโดย
ใช้แบบสอบถามถือเป็นการประเมินการรับรู้ของตนเอง ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะท่ีสามารถ
น าไปใช้ได้  

นอกเหนือจากการประเมินโดยใช้แบบทดสอบและแบบสอบถามแล้วยังมีแนว
ทางการประเมินผลสมรรถนะท่ีสามารถปฏิบตัิได้อีกแนวทางหนึ่ง คือ การประเมินสมรรถนะยัง
สามารถใช้แนวทางการประเมินตามสภาพจริง(authentic assessment) จากสิ่งท่ีนักเรียนได้
ปฏิบตัิจริง และความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงาน เช่น การประเมินจากการปฏิบตัิ (performance 
assessment)  หรือการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงาน (portfolio assessment) รวมถึงการ
ประเมินตนเอง (self-assessment) และการประเมินโดยเพ่ือน (peer assessment) การวัดและ
ประเมินผลท่ีใช้ในสถานการณ์เป็นฐานเพ่ือให้บริบทการวดัและประเมินเป็นสภาพจริงมากขึน้ เช่น 
อาจเตรียมบริบทเป็นข้อมูล รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว สถานการณ์จ าลอง หรือสถานการณ์เสมือน
จริงในคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามรถประเมินได้หลายประเด็นในสถานการณ์เดียวกัน การประเมินไป
ตามล าดบัขัน้ของสมรรถนะท่ีก าหนด หากไม่ผ่านจะต้องได้รับการซ่อมเสริมจนกระทัง่ผ่านจึงจะ
ก้าวไปสู่ล าดบัขัน้ต่อไป ส าหรับการรายงานผลนัน้เป็นการให้ข้อมูลพฒันาการและความสามารถ
ของนักเรียนตามล าดับขัน้ท่ีนักเรียนท าได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งถือเป็นการประเมินผลฐาน
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สมรรถนะเป็นการด าเนินการท่ีมุ่งวัดสมรรถนะอันเป็นองค์รวมของความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คณุลกัษณะตา่ง ๆ เป็นการวดัจากพฤติกรรมการกระท า การปฏิบตัิท่ีแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใช้ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะต่าง ๆ ตามเกณฑ์การปฏิบัติ (performance 
criteria) ท่ีก าหนดเป็นการวัดอิงเกณฑ์ มิใช่อิงกลุ่มและมีหลักฐานการปฏิบัติ (evidence) ใช้
ตรวจสอบได้  (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2562, 14) 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้หลกัสตูร 
ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้หลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลาง

ร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มเป้าหมายนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 หลงัเรียนในหลกัสูตร พบว่า 
ภาพรวมของหลกัสตูรอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยรายละเอียดของการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้หลกัสตูรในประเดน็ยอ่ยดงันี ้

ด้านเป้าหมายของหลกัสตูร นกัเรียนเห็นวา่หลกัสตูรนีช้ว่ยเสริมสร้างสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจิทัลตามเป้าหมายของหลักสูตรทัง้ความรู้ กระบวนการ และคุณลกัษณะในระดบั
มากท่ีสดุ ซึ่งผลการตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรโดยผู้ เช่ียวชาญ การหาประสิทธิภาพหลกัสตูร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ผลของการหาประสิทธิผลของหลักสูตรโดยการทดสอบระดับสมรรถนะ
พลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียน และผลการประเมินความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูรของนกัเรียนใน
ประเดน็นีเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

ด้านเนือ้หาในหลกัสตูร นกัเรียนพึงพอใจเนือ้หาในหลกัสูตรในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุโดยเฉพาะ เนือ้หาในหลกัสตูรท่ีเป็นข้อถกเถียง (controversial issues) มีทัง้ผู้ ท่ีเห็น
ด้วยและเห็นตา่ง ไม่มีค าตอบท่ีถกูต้องเสมอไป และ เนือ้หาเป็นประเด็นท่ีช่วยเสริมสร้างสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจิทัลทัง้ความรู้ กระบวนการ และคุณลักษณะ ทัง้สองประเด็นนีมี้ผลการประเมิน
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุสอดคล้องกบัผลการส ารวจนกัเรียนจ านวน 2,833 คน ในระหว่าง
ปี ค.ศ.2007-2012 ท่ีเรียนด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในสหรัฐอเมริกาท่ีพบว่านกัเรียนร้อย
ละ 81 มีความมั่นใจเม่ือพูดถึงประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียงซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรอง (Avery et al., 2012, 4) 

ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง นักเรียนพึงพอใจ
การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสตูรมากท่ีสดุในภาพรวมและมากท่ีสดุ
ในทุกรายการโดยนกัเรียนเห็นว่ากระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในห้องเรียน ท าได้รับข้อมูลใหม่ ๆ 
ท่ีไม่เคยรู้มาก่อนเกิดการยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากผู้ อ่ืน รู้จักการระดมสมองหรือลง
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ข้อสรุปร่วมกันเพ่ือสร้างฉันทามติ ได้ฝึกทักษะการพูดน าเสนองานและการอภิปราย มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียน ส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่มและการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกัน และได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นของตนเองในระหว่างการ
อภิปรายไตร่ตรอง สอดคล้องกบัผลการส ารวจนกัเรียนจ านวน 2,833 คน ในระหว่างปี ค.ศ.2007-
2012 ท่ีเรียนด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในสหรัฐอเมริกาท่ีพบว่านักเรียนร้อยละ 90 ได้
พัฒนาความเข้าใจในประเด็นท่ีอภิปราย นักเรียนร้อยละ 89 รู้สึกสนุกสนานกับกระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรอง และได้เรียนรู้กระบวนการในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน และ นกัเรียนร้อยละ 84 มี
ความสามารถในการแสดงจดุยืนและความคิดเห็นของตนเองเพิ่มขึน้ (Avery et al., 2012, 4)และ
งานวิจยัของ ฮลัติน (Hultin, 2017, 26-44) ท่ีค้นพบว่า การอภิปรายไตร่ตรองท่ีมีคณุภาพจะต้อง
อาศยัปฏิสมัพนัธ์ในระหว่างการอภิปรายและการอภิปรายไตร่ตรองจะช่วยให้นกัเรียนได้เรียนรู้ใน
การแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกันและมีการเจรจาอภิปรายความแตกต่างของความคิดเห็นซึ่ง
จะต้องใช้เวลาและพืน้ท่ีส าหรับการตกผลึกและน าเสนอความคิดเห็น นอกจากนัน้การอภิปราย
ไตร่ตรองยงัช่วยให้นกัเรียนเกิดความอดทนอดกลัน้และเคารพในข้อเสนอท่ีแตกต่างจากตนเองอีก
ด้วย  

ด้านการวดัและประเมินผล นกัเรียนพึงพอใจการวดัประเมินผลในหลกัสตูรใน
ระดบัมาก โดยมีเพียงการใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการประเมินท่ี
เพียงพอเท่านัน้ ท่ีนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศกึษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูรจะพบวา่มีจ านวนมากถึง 15 เคร่ืองมือ ได้แก่ 
แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลก่อนเรียน 6 ฉบับ แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุค
ดิจิทลัหลงัเรียน 6 ฉบบั แบบสะท้อนผลการอภิปรายไตร่ตรอง แบบประเมินพฤติกรรมการใช้ส่ือ
ออนไลน์ของพลเมืองยุคดิจิทลั และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้หลกัสูตร ซึ่งครอบคลุม
การวดัและประเมินผลทัง้ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียนด้วยหลกัสตูรภายใต้ระยะเวลาใน
การใช้หลักสูตร 30 คาบเรียน ซึ่งจะมีผลกับการประเมินความพึงพอใจในรายการนีไ้ด้คะแนน  
ความพงึพอใจน้อยกวา่รายการอ่ืน  
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ข้อเสนอแนะในการวิจยั 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลเป็นสมรรถนะท่ีควรจะพัฒนาให้กับนักเรียน

มธัยมศกึษาของไทยโดยไม่ได้เน้นเฉพาะวิธีการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเทา่นัน้ ปัจจบุนันกัเรียนเป็นชน
พืน้เมืองดิจิทัล (digital native) ซึ่งรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีโดยสัญชาตญาณ การสอนการใช้
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จ าเป็นจะต้องพัฒนาทัง้ความรู้ กระบวนการ และ
คณุลกัษณะไปพร้อม ๆ กนัเป็นองค์รวม เพ่ือให้เกิดการพฒันานกัเรียนทัง้ตวับคุคล (holistic view 
of development) ให้นักเรียนเกิดการรู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีดิจิทัล และใช้ส่ือและเคร่ืองมือ
ดจิิทลัเหลา่นีเ้พ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคมได้อยา่งสร้างสรรค์  

2. องค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองดิจิทลัท่ีเหมาะสมกับนักเรียนมธัยมศึกษาของ
ไทยในความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญมีบริบททางวฒันธรรมและคา่นิยมท่ีดีงานของสงัคมไทยเข้ามา
เก่ียวข้อง เช่น มารยาทในการใช้ส่ือดิจิทลั การปฏิบตัิตนตามสถานภาพของบคุคลในสงัคมดิจิทลั
จะต้องปฏิบตัิตนตามสถานภาพบุคคลเช่นเดียวกับสงัคมจริง และการหลีกเล่ียงการน าเสนอส่ือ
ลามกอนาจารในส่ือดิจิทัลของตนเองซึ่งคุณลักษณะดิจิทัลเหล่านีถื้อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
สงัคมไทย การพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบัพลเมืองยคุดิจิทลัของไทยจึงต้อง
ค านงึถึงบริบทของสงัคมและวฒันธรรมควบคูไ่ปกบับริบทของสงัคมดจิิทลัท่ีมีความเป็นสากล  

3. ครู นักการศึกษา และนักพัฒนาหลักสูตรสามารถประยุกต์ใช้หลักสูตรท่ีเน้น
สงัคมเป็นศนูย์กลางไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูรในโรงเรียนได้โดยเฉพาะหลกัสตูรรายวิชาเพิ่มเติม 
ในกรณีท่ีต้องการให้นกัเรียนได้เรียนรู้จากเร่ืองราวรอบตวัและสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมทัง้สงัคมจริง
และสงัคมดิจิทลั การจดัหลกัสูตรจากเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัของนกัเรียนจะท าให้นกัเรียนเกิด
การเรียนรู้ท่ีมีความหมาย (meaningful learning) 

4. การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองเป็นกระบวนการในการ
อภิปรายอีกรูปแบบหนึ่งท่ีช่วยพัฒนากระบวนการประชาธิปไตย คือ การเคารพความคิดเห็นท่ี
แตกต่างของผู้ อ่ืน การวิเคราะห์รายละเอียดของประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในสงัคมและช่วยให้
นกัเรียนรู้จักน าความรู้โดยเฉพาะความรู้จากรายวิชาสงัคมศึกษามาใช้เพ่ือน าเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ครูสงัคมศกึษาและครูในกลุม่สาระอ่ืนสามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ในเนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันาพลเมืองได้  

5. จุดเด่นส าคัญของการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองใน
หลักสูตรนี ้คือ การเลือกประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียง (controversial issues) ซึ่งเป็นประเด็นและ
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สถานการณ์ท่ีมีการแบ่งปันข้อมูลกันในสังคมดิจิทัลมาออกแบบหน่วยการเรียนรู้และบทเรียน
ส าหรับการอภิปรายไตร่ตรองจึงได้ช่ือวา่หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลาง ซึ่งการเลือกเนือ้หามา
สร้างบทเรียนในการอภิปรายไตร่ตรองนัน้จะต้องเลือกเนือ้หาท่ีอยู่ในความสนใจของนกัเรียนเป็น
ประเด็นท่ีไม่มีค าตอบชัดเจน และมีข้อมูลทัง้ฝ่ายท่ีสนับสนุนและคัดค้านสนับสนุน เม่ือน า
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองไปใช้ควรให้ความส าคญักับการคดัสรรประเด็นท่ีจะมาพฒันาเป็น
บทเรียนในการอภิปราย 

6. การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสูตรเน้นการมีส่วน
ร่วมของนกัเรียนในทุกกระบวนการในระหว่างการอภิปรายไตร่ตรอง ตัง้แต่การอ่านและวิเคราะห์
ข้อมลูอย่างละเอียดการสงัเคราะห์และน าเสนอจดุยืนของกลุ่ม การอภิปรายแลกเปล่ียนจดุยืนของ
กลุ่ม และการระดมความคดิเห็นเพ่ือสร้างฉันทนามติ บทบาทของนกัเรียนในกระบวนการอภิปราย
ไตร่ตรองจึงถือเป็นผู้อภิปรายหลกั โดยมีครูเป็นเพียงผู้ ชีแ้นะ เตรียมข้อมูล คดัเลือกบทเรียน และ
จดัการบรรยากาศในการอภิปรายไตร่ตรองเทา่นัน้ เม่ือน าหลกัสตูรไปใช้จึงจะค านึงถึงบทบาทของ
นกัเรียนเป็นหลกัในกระบวนการอภิปรายไตร่ตรอง  

7. การน าหลักสูตรท่ีเน้นสังคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัไปใช้กบักลุ่มเป้าหมายนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายชัน้ปี
ท่ี 5 ผู้วิจยัจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองร่วมกับผู้ประสานงานของโรงเรียนใน
ลักษณะการสอนเป็นทีม (team teaching) เพ่ือช่วยกันวางแผน สร้างบรรยากาศ และอ านวย
ความสะดวกให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายรายกลุ่มย่อย เพราะเนือ้หาในบทเรียนการอภิปราย
ไตร่ตรองมีความแตกต่างจากบทเรียนปกติ เม่ือน าหลกัสูตรไปใช้จึงควรจดัการสอนเป็นทีมหรือ
ปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบับทเรียนและโรงเรียน  

8. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในเวลา
จ านวน 3 คาบเรียน ต่อ 1 บทเรียน หากครูสังคมศึกษาหรือครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนน า
กระบวนการอภิปรายไตร่ตรองไปใช้จึงจ าเป็นจะต้องปรับกระบวนการให้เหมาะสมกบับริบทของ
เนือ้หา ประเด็นท่ีน ามาอภิปราย และบริบทของสงัคมท้องถ่ิน โดยให้ความค านึงถึงข้อจ ากัดด้าน
ระยะเวลา 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป  
ผู้วิจยัของเสนอแนะประเดน็ในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป ดงันี ้

1. ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัล เพ่ือยืนยันองค์ประกอบทางสถิติ ของ
สมรรถนะพลเมืองดจิิทลั ทัง้ความรู้ดจิิทลั กระบวนการดจิิทลั และคณุลกัษณะดจิิทลั 

2. ศึกษาและวิจัยการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลโดยเน้นการจัดการ
เรียนรู้และการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นแบบออนไลน์ โดยพฒันาตอ่ยอดจากงานวิจยัเป็น
โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน่เพ่ือให้ได้นวตักรรมทางการศกึษาในยคุดจิิทลั 

3. ศึกษาการจดัการเรียนรู้โดยใช้การอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือพัฒนาคุณลกัษณะ
ความเป็นพลเมืองโดยเน้นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในร่วมกับคนในชุมชนและพฒันาต่อยอด
ไปสู่การแก้ไขปัญหาจริง เช่น การรณรงค์แก้ไขปัญหาขยะในชุมชนและปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
เป็นต้น เพราะการอภิปรายไตร่ตรองจะน าไปสู่การสร้างฉันทนามติ คือ การยอมรับความเห็นทัง้
ฝ่ายท่ีเสนอและฝ่ายท่ีต่อต้าน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้ าใจหลักการอยู่ ร่วมกันแบบอย่าง
ประชาธิปไตยในชมุชนอยา่งแท้จริง  

4. ศึกษาความคงทนของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลเพิ่มเติม และตรวจสอบ
คุณภาพของหลักสูตรโดยการน าไปทดลองใช้ขยายผลในโรงเรียนอ่ืน ๆ  เพ่ือเป็นการยืนยัน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลกัสตูร  

5. ศกึษาและวิจยัการพฒันาสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัในระดบันโยบายเพราะ
เป็นสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบนัท่ีใช้
การตดิตอ่ส่ือสารผา่นเคร่ืองมือและเทคโนโลยีดจิิทลัเป็นหลกั  

6. การประเมินประสิทธิผลของหลกัสตูรเป็นการประเมินสมรรถนะของหลกัสตูร
จากแบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลก่อนเรียนและหลังเรียน รวมกับการประเมินจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนกลุ่มเป้ามายซึ่งถือเป็นแนวทางการ
ประเมินผลท่ีสามารถน าไปใช้ได้ ในการด าเนินการวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาและวิจัยโดยจะต้อง
ค านงึถึงการประเมินผลสมรรถนะในรูปแบบอ่ืนควบคูไ่ปด้วยโดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง 
(authentic assessment) เช่น  การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ห รือการประเมินจาก
สถานการณ์จ าลองให้ครอบคลมุการประเมินสมรรถนะทัง้ความรู้ กระบวนการ และคณุลกัษณะให้
มากยิ่งขึน้ 
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7. การศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายของไทย ผู้วิจยัให้การสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาสมรรถนะ
พลเมืองยุคดิจิทลั และการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลั
จากครูมัธยมศึกษาในการศึกษาและวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
สมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทลักับกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายเพ่ือเปรียบเทียบกัน 
หรือศึกษาเพ่ือให้ได้มุมมองในการพัฒนาสมรรถนะพลเมืองยุคดิจิทัลท่ีมาจากกลุ่มชนพืน้เมือง
ดจิิทลั (digital native) อยา่งแท้จริง   
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รายช่ือผู้ เช่ียวชาญในการตรวจคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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2. การตรวจสอบคณุภาพของหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบั การอภิปรายไตร่ตรอง
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        สาขาวิชาภาษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์และสงัคม 

                 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

  2. อาจารย์ ดร.กมัปนาท  บริบรูณ์  

      หวัหน้าภาควิชาการศกึษาตลอดชีวิต  

      คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

            3.  อาจารย์ ดร.นฤมล  พระใหญ่ 

                 ภาควิชาแนะแนวและจิตวิทยาการศกึษา 

                 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

  4. อาจารย์ ดร.รังรอง  สมมิตร 

                หวัหน้าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  

                คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

5. อาจารย์ ดร.นนัทิณา  นิลายน  

                 ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน  

                 คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ข. 

ผลการตรวจคณุภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
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สรุปผลการประเมิน IOC (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

 

แบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 
ข้อค าถามองค์ประกอบสมรรถนะ ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เฉลี่ย ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

สภาพสงัคมดิจิทลั  
(Digital Society) 
DK 1 สภาพสงัคมดิจิทลัเป็นสงัคม
เสมือนท่ีใช้เคร่ืองมือดิจิทลัเป็นสื่อกลาง
ในการติดต่อสื่อสาร 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DK 2 พืน้ท่ีในสงัคมดิจิทลัทัง้เว็ปไซต์ สื่อ
สงัคมออนไลน์ และแอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ 
เป็นพืน้ท่ีสาธารณะ ทกุคนสามารเข้าถึง
ได้และเป็นเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเป็น
สว่นตวัน้อยท่ีสดุ 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DK 3 สงัคมดิจิทลัมีข้อมลูมากมากมาย
ซึง่จะช่วยอ านวยความสะดวกให้
นกัเรียนได้ค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามความถนดัและความสนใจ 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DK 4 ข้อมลูดิจิทลัเป็นข้อมลูท่ีเข้าถึงได้
ง่ายสะดวกรวดเร็วเข้าถึงได้ทกุท่ีทกุเวลา
จากแหลง่ท่ีมาท่ีหลากหลายซึง่เป็น
ข้อมลูท่ีจะต้องผ่านการกลัน่กรองและ
คดัสรรก่อนน าไปใช้ 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DK 5 ข้อมลูในสงัคมดิจิทลักระจาย
ตวัอยา่งไร้ทิศทางไมห่ยดุน่ิง
เปรียบเสมือนไวรัลเมื่อข้อมลูถกูเผยแพร่
ไปแล้วไมส่ามารถเรียกคืนกลบัมาได้ 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DK 6 เข้าใจวา่เมื่อข้อมลูถกูเผยแพร่ใน
โลกดิจิทลัแล้วจะไมม่ีวนัเลือนหาย
เปรียบเสมือนรอยเท้าของผู้ ใช้ข้อมลูท่ีจะ
คงอยูใ่นโลกดิจิทลัตลอดไป 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DK 7 การระรานทาง 
ไซเบอร์เป็นพฤติกรรมท่ีผู้ ใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์แสดงออกเพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนให้
เกิดผลทางจิตใจท่ีพบเห็นถือเป็นการ
คกุคามเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจ
ของผู้ถกูกระท า 

1 1 1 1 1 1 

 
 

สอดคล้อง 

 

 

  



 304 
 

 
  

แบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย (ตอ่) 
ข้อค าถามองค์ประกอบสมรรถนะ 

 
ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ เฉลีย่ ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

DK 8 วิธีการในการระรานทางไซเบอร์
เกิดขึน้โดยผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ใช้การ
เขียน รูปภาพ อารมณ์หรือวิดีโอ โต้ตอบกนั
ด้วยค าพดูที่ไม่ได้กลัน่กรองเป็นการกระท า
ไปตามอารมณ์ เพือ่ให้ผู้ถกูกระท าเสยีหาย
ขดักบัหลกัทางศีลธรรมและหลกักฎหมาย 

1 1 1 1 1 1 

 
 

สอดคล้อง 

 
 

ปรับค า 

DP1 นกัเรียนมีการวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือของข้อมลูการแยกแยะข้อเท็จจริง
และข้อคิดเห็นจากข้อมลูในสงัคมดิจิทลัก่อ
น าข้อมลูไปใช้ 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DP2 นกัเรียนมีการเลอืกสรรข้อมลูในสงัคม
ดิจิทลัที่เป็นประโยชน์มาประยกุต์ใช้ในการ
พฒันาตนเอง และน าข้อมลูที่ตนเอง
เลอืกสรรแล้วไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่นหรือ
พฒันาผลงานให้ดีขึน้ 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DP3 นกัเรียนมีการตดัสนิใจบนพืน้ฐานของ
ข้อมลูที่ถกูต้องและการยอมรับในหลกัการ
เบือ้งต้นว่าความคิดของตนเองไม่ใช่
ความคิดที่ถกูต้องที่สดุ  

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DP4 นกัเรียนได้มีการตรวจสอบแหลง่ที่มา
ของข้อมลูเป็นวิธีการคดัสรรข้อมลูในโลก
ดิจิทลั เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์กบัการเรียน
และการพฒันาตนเอง 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DP5 นกัเรียนการอ้างอิงแหลง่ที่มาของ
ข้อมลู โดยระบชุื่อเวปไซต์ ชื่อผู้ให้ข้อมลู 
วนัและเวลาที่ท าการสบืค้น การค้นข้อมลู 
ท าให้ข้อมลูที่ได้จากโลกดิจิทลัมีความ
น่าเชื่อถือมากขึน้ 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DP6 นกัเรียนคดัลอกข้อมลูทัง้หมดจาก
แหลง่ข้อมลูเดียว ถือเป็นการคดัลอก
ผลงานและการขโมยความคิดของผู้อื่น 
(Plagiarism) ซึง่ การคดัลอกผลงานยงัชีน้ า
ว่ามีการละเมิดสทิธิทางปัญญา (Digital 
Rights) ของผู้ผลติผลงานอีกด้วย 

1 0 1 1 1 0.8 

 
สอดคล้อง 

 
ปรับ

ค าอธิบาย 

DP7 มีการน าข้อมลูมาอภิปราย
แลกเปลีย่นกบัเพื่อนซึง่ถือเป็นทกัษะของ
การท างานร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมดิจิทลั ซึง่
การอภิปรายช่วยเกิดการยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างจากตนเองได้ 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DP8 นกัเรียนมีการท างานกลุม่และการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น โดยอาศยัข้อมลูใน
สงัคมดิจิทลัไม่ควรใช้ข้อมลูจากแหลง่เดียว                             

1 1 1 1 1 1 
 
สอดคล้อง 
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แบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย (ตอ่) 

 
ข้อค าถามองค์ประกอบสมรรถนะ ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ เฉลีย่ ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

DP9 การกรอกข้อมลูสว่นตวั อาทิ ที่อยู ่รหสั
บตัรประชาชน และรหสับญัชีธนาคารลง
ในเว็ปไซต์ สือ่สงัคมออนไลน์ และ
แอปพลเิคชัน่ต่าง ๆ เพื่อหลกีเลีย่งความ
เสีย่ง 
อาจจะท าให้ข้อมลูร่ัวไหล และตกเป็นเหยื่อ
ของมิจฉาชีพได้ 

1 1 1 1 1 1 

 
 

สอดคล้อง 

 

มารยาทในการใช้สือ่ดิจิทลั 
(Digital Etiquettes) 
DA1. (1) ทกุคนมีสทิธิเท่าเทียมกนัในการ
น าเสนอข้อมลู การแสดงความคิดเห็น และ                    
การวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นภายใต้กรอบของ
กฎหมาย โดยจ าเป็นจะต้องค านงึถึงสทิธิ
ของผู้ใช้คนอื่นโดยไม่ละเมิดสทิธิผู้อื่น  

1 1 0 1 1 0.8 

 
 
 

สอดคล้อง 

 

DA2 (1). นกัเรียนใช้สือ่ดิจิทลัจะต้องให้
เกียรติซึง่กนัและกนั ด้วยการใช้ค าพดูภาษา
เขียน รูปภาพ และการแสดงความคิดเห็น
ด้วยภาษาที่สภุาพ โดยการไม่หมิ่นประมาท 
หรือใช้ค าพดูไม่สภุาพในการแสดงความ
คิดเห็น 

1 1 1 1 1 1 

 
 

สอดคล้อง 

 

DA3. มีการปฏิบติัตนต่อผู้อื่นตามสภาพ
บคุคล เช่นเดียวกับชีวิตจริง เช่น พ่อแม่ ครู
อาจารย์ด้วยความเคารพ ให้ทัง้ในสงัคม
ดิจิทลั และสงัคมปกติ 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DA4. การปฏิบติัตนต่อผู้ใช้สือ่ดิจิทลัทัง้
เพื่อน พี่น้อง และคนทัว่ไป ยดึหลกัการ
ปฏิบติัตนตามสถานภาพบุคคลทกุคน 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

DA5 มีการแสดงความคิดเห็นใช้ภาษาที่
สภุาพ ตามกาลเทศะ และสถานภาพของบุ
คล 

0 1 1 1 1 0.8 
สอดคล้อง  

DA6 (2) ไม่ควรน าเสนอสือ่ลามก อนาจาร
ทัง้รูปภาพ เพราะถือเป็นการเสีย่งท าให้ผู้ ไม่
หวงัดีสามารถเข้าถงึข้อมลูสว่นตวัในสือ่
สงัคมออนไลน์ของเรา  

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

DA7. ผู้ใช้ระวงัว่าผู้อื่นย่อมได้รับผลกระทบ
จากการกระท าของตนเอง เพราะพืน้ท่ีใน
สงัคมดิจิทลัเป็นพืน้ท่ีสาธารณะที่ทกุคน
เข้าถงึได้พลเมืองยคุดิจิทลัต้องรับผิดชอบ
กบัการน าเสนอข้อมลูของตน 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 
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สรุปผลการประเมิน IOC (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 

แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านความรู้ ชดุท่ี 1 
องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เชี่ยวชาญ เฉลีย่ ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

สภาพสงัคมดิจิทลั  
(Digital Society) 
DK 1 สภาพสงัคมดิจิทลัเป็น
สงัคมเสมือนท่ีใช้เคร่ืองมือ
ดิจิทลัเป็นสือ่กลางในการ
ติดต่อสื่อสาร 

1 1 0 1 1 1 0.8 
สอดคล้อง ปรับแก้ข้อ

ค าถามให้
ชดัเจนขึน้ 

2 1 0 1 1 1 0.8 
สอดคล้อง เรียงข้อค าถามให้

มีค าส าคญั 
Communication 

3 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

4 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

5 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DK 2 พืน้ท่ีในสงัคมดิจิทลั
ทัง้เว็ปไซต์ สื่อสงัคมออนไลน์ 
และแอปพลิเคชัน่ต่าง ๆ เป็น
พืน้ท่ีสาธารณะ ทกุคนสามาร
เข้าถึงได้และเป็นเป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ความเป็นสว่นตวัน้อยท่ีสดุ  

6 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

7 1 1 0 1 1 1 
สอดคล้อง แบง่วรรคตอน

และสะท้อน
สงัคมดิจิทลั 

8 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

9 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

10 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DK 3 สงัคมดิจิทลัมีข้อมลูมาก
มากมายซึง่จะช่วยอ านวยความ
สะดวกให้นกัเรียนได้ค้นหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองตามความ
ถนดัและความสนใจ  

11 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

12 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

13 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

14 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

15 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DK 4 ข้อมลูดิจิทลัเป็นข้อมลูที่
เข้าถงึได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเข้าถงึ
ได้ทกุที่ทกุเวลาจากแหล่งที่มาที่
หลากหลายซึง่เป็นข้อมลูที่จะต้อง
ผ่านการกลัน่กรองและคดัสรรก่อน
น าไปใช้ 

16 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

17 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

18 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

19 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

20 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DK 5 ข้อมลูในสงัคมดิจิทลั
กระจายตวัอยา่งไร้ทิศทางไม่
หยดุน่ิงเปรียบเสมือนไวรัลเมื่อ
ข้อมลูถกูเผยแพร่ไปแล้วไม่
สามารถเรียกคืนกลบัมาได้ 

21 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

22 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

23 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

24 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

25 1 0 0 1 1 0.6 
ไมส่อดคล้อง ปรับตวัเลอืกให้

ถกูต้องเด่นชดั 

DK 6 เข้าใจวา่เมื่อข้อมลูถกู
เผยแพร่ในโลกดิจิทลัแล้วจะไม่
มีวนัเลือนหายเปรียบเสมือน
รอยเท้าของผู้ ใช้ข้อมลูท่ีจะคง
อยูใ่นโลกดิจิทลัตลอดไป 

26 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

27 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

28 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

29 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

30 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
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แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านความรู้ ชดุท่ี 1 (ตอ่)  
องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เช่ียวชาญ เฉล่ีย ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
DK 7 การระรานทาง 
ไซเบอร์เป็นพฤติกรรมท่ีผู้ใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์แสดงออกเพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนให้
เกิดผลทางจิตใจท่ีพบเห็นถือเป็นการ
คกุคามเพ่ือให้เกิดผลกระทบตอ่จิตใจของ
ผู้ถกูกระท า 

31 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับรูปแบบค าถาม 

32 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
33 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

34 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

35 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DK 8 วิธีการในการระรานทางไซเบอร์
เกิดขึน้โดยผู้ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ใช้การ
เขียน รูปภาพ อารมณ์หรือวิดีโอ โต้ตอบ
กนัด้วยค าพดูท่ีไมไ่ด้กลัน่กรองเป็นการ
กระท าไปตามอารมณ์ เพ่ือให้ผู้ถกูกระท า
เสียหายขดักบัหลกัทางศีลธรรมและหลกั
กฎหมาย  

36 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

37 1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง  

38 0 1 1 1 0 0.6 ไมส่อดคล้อง ปรับรูปแบบค าถาม 

39 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับรูปแบบค าถาม 

40 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับรูปแบบค าถาม 

แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านความรู้ ชดุท่ี 2 

องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เชี่ยวชาญ เฉลีย่ ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

สภาพสงัคมดิจิทลั  
(Digital Society) 
DK 1 สภาพสงัคมดิจิทลัเป็นสงัคม
เสมือนท่ีใช้เคร่ืองมือดิจิทลัเป็น
สือ่กลางในการติดต่อสือ่สาร 

1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

2 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

3 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

4 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

5 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DK 2 พืน้ท่ีในสงัคมดิจิทลัทัง้เว็ปไซต์ 
สือ่สงัคมออนไลน์ และแอปพลเิคชัน่
ต่าง ๆ เป็นพืน้ท่ีสาธารณะ ทกุคนสา
มารเข้าถงึได้และเป็นเป็นพืน้ท่ีที่มี
ความเป็นสว่นตวัน้อยที่สดุ  

6 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

7 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

8 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืกให้
ตอบได้ทกุศาสนา 

9 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

10 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DK 3 สงัคมดิจิทลัมีข้อมลูมาก
มากมายซึง่จะช่วยอ านวยความ
สะดวกให้นกัเรียนได้ค้นหาความรู้ได้
ด้วยตนเองตาม    ความถนดัและ
ความสนใจ  

11 -1 1 1 1 1 0.6 ไม่
สอดคล้อง 

ปรับสถานการณ์
ให้สอดคล้องกบั

ค าถาม 

12 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

13 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

14 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

15 0 1 0 1 1 0.6 ไม่
สอดคล้อง 

ควรมีการแปล
ข่าว เพื่อให้เข้าใจ

ง่าย 

DK 4 ข้อมลูดิจิทลัเป็นข้อมลูที่เข้าถึง
ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วเข้าถงึได้ทกุที่
ทกุเวลาจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย
ซึง่เป็นข้อมลูที่จะต้องผ่านการ
กลัน่กรองและคดัสรรก่อนน าไปใช้ 

16 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

17 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

18 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

19 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

20 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับภาษาของข้อ
ค าถาม 
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แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านความรู้ ชดุท่ี 2 (ตอ่) 

องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เช่ียวชาญ เฉลี่ย ความหมาย ข้อเสนอแนะ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

DK 5 ข้อมลูในสงัคมดิจิทลั
กระจายตวัอยา่งไร้ทิศทางไม่
หยดุน่ิงเปรียบเสมือนไวรัล
เมื่อข้อมลูถกูเผยแพร่ไปแล้ว
ไมส่ามารถเรียกคืนกลบัมาได้ 

21 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

22 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

23 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

24 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

25 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DK 6 เข้าใจวา่เมื่อข้อมลูถกู
เผยแพร่ในโลกดิจิทลัแล้วจะ
ไมม่ีวนัเลือนหาย
เปรียบเสมือนรอยเท้าของ
ผู้ ใช้ข้อมลูท่ีจะคงอยูใ่นโลก
ดิจิทลัตลอดไป 

26 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

27 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

28 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

29 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 

30 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DK 7 การระรานทางไซเบอร์
เป็นพฤติกรรมท่ีผู้ ใช้สื่อสงัคม
ออนไลน์แสดงออกเพ่ือท า
ร้ายผู้ อ่ืนให้เกิดผลทางจิตใจท่ี
พบเห็นถือเป็นการคกุคาม
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจ
ของผู้ถกูกระท า 

31 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
32 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

33 -1 1 1 1 1 0.6 ไม่
สอดคล้อง 

ข้อค าถามไม่
สอดคล้อง
กบัตวัเลือก 

34 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
35 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DK 8 วิธีการในการระราน
ทางไซเบอร์เกิดขึน้โดยผู้ ใช้
สื่อสงัคมออนไลน์ใช้การเขียน 
รูปภาพ อารมณ์หรือวิดีโอ 
โต้ตอบกนัด้วยค าพดูท่ีไมไ่ด้
กลัน่กรองเป็น      การกระท า
ไปตามอารมณ์ เพ่ือให้
ผู้ถกูกระท าเสียหายขดักบั
หลกัทางศีลธรรมและหลกั
กฎหมาย  

36 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

37 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

38 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

39 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับข้อ
ค าถาม 

40 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 
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แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านทกัษะ ชดุท่ี 1 

องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เช่ียวชาญ เฉล่ีย ความหมาย ข้อเสนอแนะ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

DP1 นั ก เ รียนมี การวิ เค ราะ ห์ ความ
น่ า เ ช่ื อ ถื อของ ข้อมูลก ารแย กแย ะ
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข้อมูลใน
สงัคมดิจิทลัก่อน าข้อมลูไปใช้ 

1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
2 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

3 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DP2 นกัเรียนมกีารเลือกสรรข้อมลูใน
สงัคมดิจิทลัท่ีเป็นประโยชน์มา
ประยกุตใ์ช้ในการพฒันาตนเอง และน า
ข้อมลูท่ีตนเองเลือกสรรแล้วไปเผยแพร่
ตอ่ให้ผู้ อ่ืนหรือพฒันาผลงานให้ดีขึน้ 

5 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

6 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

7 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

8 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

9 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

10 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DP3 นกัเรียนมกีารตดัสินใจบนพืน้ฐาน
ของข้อมลูท่ีถกูต้องและการยอมรับใน
หลกัการเบือ้งต้นวา่ความคิดของตนเอง
ไมใ่ช่ความคิดท่ีถกูต้องท่ีสดุ  

11 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

12 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

13 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

14 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DP4 นกัเรียนได้มกีารตรวจสอบ
แหลง่ท่ีมาของข้อมลูเป็นวิธีการคดัสรร
ข้อมลูในโลกดิจิทลั เพ่ือใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัการเรียนและการพฒันา
ตนเอง 
 

15 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

16 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

17 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

18 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

19 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DP5 นกัเรียนการอ้างอิงแหลง่ท่ีมาของ
ข้อมลู โดยระบช่ืุอเวปไซต์ ช่ือผู้ให้ข้อมลู 
วนัและเวลาท่ีท าการสืบค้น การค้นข้อมลู 
ท าให้ข้อมลูท่ีได้จากโลกดจิิทลัมีความ
น่าเช่ือถือมากขึน้ 

20 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 

21 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 
22 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับข้อค าถาม 

23 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับข้อค าถาม 

DP6 นกัเรียนคดัลอกข้อมลูทัง้หมดจาก
แหลง่ข้อมลูเดียว ถือเป็นการคดัลอก
ผลงานและการขโมยความคิดของผู้ อ่ืน 
(Plagiarism) ซึ่ง การคดัลอกผลงานยงั
ชีน้ าวา่มีการละเมดิสิทธิทางปัญญา 
(Digital Rights) ของผู้ผลิตผลงานอีก
ด้วย 

24 0 1 1 0 1 0.6 ไมส่อดคล้อง ค าถามไม่
สอดคล้องกบั
ตวัชีว้ดั 

25 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 

26 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 

27 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 

DP7 มีการน าข้อมลูมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนกบัเพ่ือนซึ่งถือเป็นทกัษะของ
การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมดิจิทลั ซึ่ง
การอภิปรายช่วยเกิดการยอมรับความ
คิดเหน็ท่ีแตกตา่งจากตนเองได้ 

28 0 0 1 1 1 0.6 ไมส่อดคล้อง ปรับตวัเลือก
และข้อค าถาม 

29 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

30 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 
31 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
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แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านทกัษะ ชดุท่ี 1 (ตอ่)  

องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เชี่ยวชาญ เฉลีย่ ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
DP8 นกัเรียนมีการท างานกลุ่มและ
การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน โดยอาศยั
ข้อมลูในสงัคมดิจิทลัไม่ควรใช้
ข้อมลูจากแหล่งเดียว                             

32 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

33 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

34 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

35 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
DP9 การกรอกข้อมลูส่วนตวั อาท ิท่ี
อยู ่รหสับตัรประชาชน และรหสั
บญัชีธนาคารลงในเว็ปไซต์ ส่ือ
สงัคมออนไลน์ และแอปพลิเคชัน่
ต่าง ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียง 
อาจจะท าให้ข้อมูลร่ัวไหล และตก
เป็นเหย่ือของมิจฉาชีพได้ 

36 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

37 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

38 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

39 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

40 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

 

แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านทกัษะ ชดุท่ี 2 

องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เช่ียวชาญ เฉล่ีย ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
DP1 นักเรียนมีการวิเคราะห์
ความน่าเช่ือถือของข้อมูลการ
แ ย ก แ ย ะ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง แ ล ะ
ข้อคิดเห็นจากข้อมูลในสังคม
ดิจิทลัก่อน าข้อมลูไปใช้ 

1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

2 0 1 0 1 1 0.6 ไม่
สอดคล้อง 

ปรับตวัเลือกและค าถาม
ให้สอดคล้องกบัตวัชีว้ดั 

3 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
4 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

5 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DP2 นกัเรียนมกีารเลือกสรร
ข้อมลูในสงัคมดจิิทลัท่ีเป็น
ประโยชน์มาประยกุตใ์ช้ในการ
พฒันาตนเอง และน าข้อมลูท่ี
ตนเองเลือกสรรแล้วไปเผยแพร่
ตอ่ให้ผู้ อ่ืนหรือพฒันาผลงาน
ให้ดีขึน้ 

6 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

7 1 1 -1 1 1 0.6 ไม่
สอดคล้อง 

ค าถามไมเ่หมาะสมกบั
นกัเรียน 

8 1 0 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับข้อค าถามให้ตรงกบั
ตวัชีว้ดั 

9 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

10 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DP3 นกัเรียนมกีารตดัสินใจบน
พืน้ฐานของข้อมลูท่ีถกูต้องและ
การยอมรับในหลกัการเบือ้งต้น
วา่ความคิดของตนเองไมใ่ช่
ความคิดท่ีถกูต้องท่ีสดุ  

11 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับข้อค าถามให้ตรงกบั
ตวัชีว้ดั 

12 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

13 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

14 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DP4 นกัเรียนได้มกีาร
ตรวจสอบแหลง่ท่ีมาของข้อมลู
เป็นวิธีการคดัสรรข้อมลูในโลก
ดิจิทลั เพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์
กบัการเรียนและการพฒันา
ตนเอง 

15 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับโจทย์ 
16 1 -1 1 1 1 0.6 ไม่

สอดคล้อง 
ค าถามไมเ่หมาะสมกบั

นกัเรียน 
17 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

18 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
19 1 0 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับโจทย์ 
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แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านทกัษะ ชดุท่ี 2 (ตอ่)  

องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เชี่ยวชาญ เฉลีย่ ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

DP5 นกัเรียนการอ้างอิงแหลง่ที่มา
ของข้อมลู โดยระบชุื่อเวปไซต์ ชือ่
ผู้ให้ข้อมลู วนัและเวลาที่ท าการ
สบืค้น การค้นข้อมลู ท าให้ข้อมลูที่
ได้จากโลกดิจิทลัมีความน่าเชื่อถือ
มากขึน้ 

20 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

21 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

22 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

23 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DP6 นกัเรียนคดัลอกข้อมลูทัง้หมด
จากแหลง่ข้อมลูเดียว ถือเป็นการ
คดัลอกผลงานและการขโมย
ความคิดของผู้อื่น (Plagiarism) ซึง่ 
การคดัลอกผลงานยงัชีน้ าว่ามีการ
ละเมิดสทิธิทางปัญญา (Digital 
Rights) ของผู้ผลติผลงานอีกด้วย 

24 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

25 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

26 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

27 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

DP7 มีการน าข้อมลูมาอภิปราย
แลกเปลีย่นกบัเพื่อนซึง่ถือเป็น
ทกัษะของการท างานร่วมกบัผู้อื่น
ในสงัคมดิจิทลั ซึง่การอภิปรายช่วย
เกิดการยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่างจากตนเองได้ 

28 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

29 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

30 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

31 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DP8 นกัเรียนมีการท างานกลุม่
และการท างานร่วมกบัผู้อื่น โดย
อาศยัข้อมลูในสงัคมดิจิทลัไม่ควร
ใช้ข้อมลูจากแหลง่เดียว                             

32 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

33 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

34 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

35 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DP9 การกรอกข้อมลูสว่นตวั อาทิ 
ที่อยู่ รหสับตัรประชาชน และรหสั
บญัชีธนาคารลงในเว็ปไซต์ สือ่
สงัคมออนไลน์ และแอปพลเิคชัน่
ต่าง ๆ เพื่อหลกีเลีย่งความเสีย่ง 
อาจจะท าให้ข้อมูลร่ัวไหล และตก
เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ 

36 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

37 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

38 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

39 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

40 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
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แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านคณุลกัษณะ ชดุท่ี 1 

องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เชี่ยวชาญ เฉลีย่ ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

มารยาทในการใช้สือ่ดิจิทลั 
(Digital Etiquettes) 
DA1. (1) ทกุคนมีสทิธิเท่าเทียมกนัใน
การน าเสนอข้อมูล การแสดงความ
คิดเห็น และ                    การ
วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นภายใต้กรอบของ
กฎหมาย โดยจ าเป็นจะต้องค านงึถงึสทิธิ
ของผู้ใช้คนอื่นโดยไม่ละเมิดสทิธิผู้อื่น  

1 0 1 1 0 1 0.6 

ไม่สอดคล้อง ตวัเลอืกข้อ ก.ซึง่เป็นข้อ
ที่ได้คะแนนมากที่สดุ 
กลบัไม่มีประเด็นที่
เก่ียวกบัการน าเสนอ 

2 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

3 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

4 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

5 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

6 1 1 1 0 1 0.8 

สอดคล้อง แยกไม่ได้ว่าใช้ภาษา
สภุาพและประเด็นพืน้ที่
สว่นตวันัน้ประเด็นไหน

ส าคัญกว่ากนั  

DA2 (1). นกัเรียนใช้สือ่ดิจิทลัจะต้องให้
เกียรติซึง่กนัและกนั ด้วยการใช้ค าพดู
ภาษาเขียน รูปภาพ และการแสดงความ
คิดเห็นด้วยภาษาที่สภุาพ โดยการไม่
หมิ่นประมาท หรือใช้ค าพดูไม่สภุาพใน
การแสดงความคิดเห็น 

7 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

8 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก 

9 1 1 -1 0 1 0.4 
ไม่สอดคล้อง ปรับเฉลยให้มีความ

เหมาะสม 

10 1 1 1 0 1 0.8 
สอดคล้อง ปรับเฉลยให้มีความ

เหมาะสม 

11 1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง ตวัเลอืก ข ใช้ภาษาไม่

ถกูตามหลกัไวยากรณ์ 

12 1 1 0 1 1 0.8 

สอดคล้อง ปรับการให้ค าอธิบาย
เฉลย โดยเฉลยข้อ ง. 
การกลา่วหาผู้อื่นว่า
หลอกลวงจะเป็นการ

ละเมิดไหม 

DA3. มีการปฏิบติัตนต่อผู้อื่นตามสภาพ
บคุคล เช่นเดียวกบัชีวิตจริง เช่น พ่อแม่ 
ครูอาจารย์ด้วยความเคารพ ให้ทัง้ใน
สงัคมดิจิทัล และสงัคมปกติ 
 

13 1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง ปรับค าอธิบายเฉลย ข้อ 

ค. อาจจะไม่ใช่การ
ประชดประชนั 

14 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

15 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

16 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

17 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับค าอธิบายเฉลย 

18 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับค าอธิบายเฉลย 

19 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับค าอธิบายเฉลย 

20 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

21 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ปรับค าอธิบายเฉลย 

22 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

23 -1 1 1 1 1 0.6 
ไม่สอดคล้อง ปรับค าอธิบายเฉลย โดย

ให้เรียงล าดบัคะแนน
เฉลยใหม่ 

24 1 1 -1 1 1 0.6 
ไม่สอดคล้อง ปรับตวัเลอืก โดย

เปลีย่นตวัเลอืก ข. เป็น 
น่าสงสารสมหญิงมาก 

DA4 ไม่ควรน าเสนอสือ่ลามก อนาจาร
ทัง้รูปภาพ เพราะถือเป็นการเสีย่งท าให้ผู้
ไม่หวงัดีสามารถเข้าถงึข้อมูลสว่นตัวใน
สือ่สงัคมออนไลน์ของเรา 

25 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง ปรับค าถามตัดค าว่า ไม่ 

26 1 1 0 1 1 0.8 
สอดคล้อง ปรับข้อค าถามและ

ตวัเลอืกให้เป็นลกัษณะ
ของค าวิจารณ์ 

27 1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง ปรับตวัเลอืกให้มีความ

สอดคล้อง 

28 1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง ปรับตวัเลอืกให้มีความ

เหมาะสม 

29 1 1 0 1 
 

1 
0.8 

สอดคล้อง ปรับค าอธิบายเฉลย 

30 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
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แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านคณุลกัษณะ ชดุท่ี 1 (ตอ่)  

องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เช่ียวชาญ เฉลี่ย ความหมาย ข้อเสนอแนะ 
คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

DA4 ไมค่วรน าเสนอ
สื่อลามก อนาจารทัง้
รูปภาพ เพราะถือเป็น
การเสี่ยงท าให้ผู้ ไมห่วงั
ดีสามารถเข้าถึงข้อมลู
สว่นตวัในสื่อสงัคม
ออนไลน์ของเรา (ต่อ)  

31 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

32 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับค าอธิบายเฉลย 

33 1 1 0 1 1 0.8 
สอดคล้อง ปรับตวัเลือกให้ตรงกบั

ตวัชีว้ดั 

34 0 1 0 1 1 0.6 สอดคล้อง ปรับข้อค าถาม 

35 
 

-1 1 -1 1 1 0.2 

ไมส่อดคล้อง ข้อสอบและตวัเลือก
เป็นการชีน้ าให้

นกัเรียนกระท าผิดใน
สงัคมดิจิทลั สมควรท่ี
จะตดัข้อสอบข้อนีอ้อก 

DA5. ผู้ ใช้ระวงัวา่ผู้ อ่ืน
ยอ่มได้รับผลกระทบ
จากการกระท าของ
ตนเอง เพราะพืน้ท่ีใน
สงัคมดิจิทลัเป็นพืน้ท่ี
สาธารณะท่ีทกุคน
เข้าถึงได้พลเมืองยคุ
ดิจิทลัต้องรับผิดชอบ
กบัการน าเสนอข้อมลู
ของตน 

36 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
37 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

38 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

39 1 1 -1 1 1 0.6 

สอดคล้อง ปรับข้อค าถามให้ช่ือ
ของบคุคลใน
สถานการณ์ไม่

คล้ายกนัจนเกินไป 

40 1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง  
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สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านคณุลกัษณะ ชดุท่ี 2 

องค์ประกอบสมรรถนะ ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เช่ียวชาญ เฉลี่ย ความหมาย ข้อเสนอแนะ 
คนท่ี 

1 
คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 
มารยาทในการใช้สือ่ดิจิทลั 
(Digital Etiquettes) 
DA1. (1) ทกุคนมีสทิธิเท่า
เทียมกนัในการน าเสนอ
ข้อมลู การแสดงความ
คิดเห็น และ                    
การวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
โดยจ าเป็นจะต้องค านึงถงึ
สทิธิของผู้ใช้คนอื่นโดยไม่
ละเมิดสทิธิผู้อื่น  

1 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

2 0 1 1 -1 1 0.4 ไมส่อดคล้อง ค าถามไม่
เหมาะสมกบั
นกัเรียน 

3 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

4 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 
5 0 1 1 0 1 0.6 ไมส่อดคล้อง ค าถามไม่

สอดคล้องกบั
ตวัชีว้ดั 

6 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 

DA2  นกัเรียนใช้สื่อ
ดิจิทลัจะต้องให้เกียรติ
ซึง่กนัและกนั ด้วยการ
ใช้ค าพดูภาษาเขียน 
รูปภาพ และการแสดง
ความคิดเห็นด้วยภาษา
ท่ีสภุาพ โดยการไมห่มิ่น
ประมาท หรือใช้ค าพดู
ไมส่ภุาพในการแสดง
ความคิดเห็น 

7 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
8 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

9 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 

10 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 
11 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

12 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

DA3. มีการปฏิบติัตน
ต่อผู้ อ่ืนตามสภาพ
บคุคล เช่นเดียวกบัชีวิต
จริง เช่น พอ่แม ่ครู
อาจารย์ด้วยความ
เคารพ ให้ทัง้ในสงัคม
ดิจิทลั และสงัคมปกติ 
 

13 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

14 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
15 1 0 -1 1 1 0.4 ไมส่อดคล้อง ควรตดัออกเพราะ

โจทย์ไมเ่หมาะสม
กบัวยัและตวัชีว้ดั 

16 1 1 0 0 1 0.6 ไมส่อดคล้อง ค าถามไมต่รงกบั
ตวัชีว้ดั  

17 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

18 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

19 1 1 0 0 1 0.6 ไมส่อดคล้อง ปรับค าถามใหมไ่ม่
ตรงกบัตวัชีว้ดั 

20 1 1 0 0 1 0.6 ไมส่อดคล้อง ปรับค าถามใหมไ่ม่
ตรงกบัตวัชีว้ดั 

21 1 1 0 1 1 0.8 ไมส่อดคล้อง ปรับตวัเลือก 

22 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

23 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
24 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 
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แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัด้านคณุลกัษณะ ชดุท่ี 2 (ตอ่)  

องค์ประกอบ
สมรรถนะ 

ข้อสอบ ความเห็นข้อผู้ เช่ียวชาญ เฉลี่ย ความหมาย ข้อเสนอแนะ 
คนท่ี 1 คนท่ี 

2 
คนท่ี 

3 
คนท่ี 

4 
คนท่ี 

5 

DA4 ไมค่วรน าเสนอ
สื่อลามก อนาจารทัง้
รูปภาพ เพราะถือเป็น
การเสี่ยงท าให้ผู้ ไมห่วงั
ดีสามารถเข้าถึงข้อมลู
สว่นตวัในสื่อสงัคม
ออนไลน์ของเรา 

25 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 

26 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

27 1 -1 1 1 1 0.6 ไมส่อดคล้อง ค าถามไมต่รงกบั
ตวัชีว้ดั 

28 0 -1 1 0 1 0.2 ไมส่อดคล้อง ค าถามก ากวม ไม่
ตรงกบัตวัชีว้ดั 
และนกัเรียน 

29 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  

30 0 1 0 1 1 0.6 ไมส่อดคล้อง ค าถามก ากวม
ตวัเลือกถกูไม่

ชดัเจน 
31 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 

32 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 

33 
 

1 1 0 0 1 0.6 ไมส่อดคล้อง โจทย์ก ากวม  ไม่
เหมาะกบันกัเรียน 

3 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 
35 
 

0 1 1 0 1 0.6 ไมส่อดคล้อง ค าถามไมเ่หมาะ
กบัตวัชีว้ดั 

DA5 ผู้ ใช้ระวงัวา่ผู้ อ่ืน
ยอ่มได้รับผลกระทบ
จากการกระท าของ
ตนเอง เพราะพืน้ท่ีใน
สงัคมดิจิทลัเป็นพืน้ท่ี
สาธารณะท่ีทกุคน
เข้าถึงได้พลเมืองยคุ
ดิจิทลัต้องรับผิดชอบ
กบัการน าเสนอข้อมลู
ของตน 

36 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง ปรับตวัเลือก 
37 0 1 0 1 1 0.6 ไมส่อดคล้อง ค าถามไมต่รงกบั

ตวัชีว้ดั 

38 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
39 1 -1 -1 0 1 0 ไมส่อดคล้อง ค าถามก ากวม 

เฉลยใกล้เคียงกนั
มากเกินไป ควร

ตดัออก 

40 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง  
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สรุปผลการประเมิน IOC (Index of Item-Objective Congruence: IOC)  

แบบประเมินพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของพลเมืองยคุจิิทลั 

ข้อค าถามองค์ประกอบสมรรถนะ ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ เฉลีย่ ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. นกัเรียนเป็นพลเมืองยคุดิจิทลัที่ใช้
เคร่ืองมือดิจิทลัในการติดต่อสือ่สารในโลก
ออนไลน์ 

1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง  

2. นกัเรียนระมดัระวงัการโพสข้อความต่าง ๆ 
ในสือ่สงัคมออนไลน์ เพราะรู้ว่าเป็นพืน้ท่ีที่มี
ความเป็นสว่นตวัน้อย ใคร ๆ ก็เข้าถงึได้  

1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง  

3. นกัเรียนคดัสรรข้อมลูที่เป็นประโยชน์ใน
การเรียนหรือความสนใจ 

1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง  

4. นกัเรียนสามารถสบืค้นข้อมลูดิจิทลั ได้ใน
ทกุสถานท่ี ทกุเวลา 

1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง  

5. นกัเรียนตรวจสอบข้อมลู/เนือ้หา/คลปิ
วิดีโอที่เป็นไวรัลก่อนโพส และแสดงความ
คิดเห็นทกุครัง้ที่มีโอกาส 

1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง  

6. นกัเรียนไม่โพสข้อมลู/เนือ้หาท่ีมีความ
รุนแรง เน่ืองจากทราบว่าข้อมลูจะไม่มีวนั
เลอืนหายไป 

1 1 1 1 0 0.8 
สอดคล้อง  

7. นกัเรียนใช้สือ่สงัคมออนไลน์ในการ
แสดงออกเพื่อท าร้ายผู้อื่นโดยใช้นามแฝง 

1 1 1 0 1 0.8 
สอดคล้อง  

8. นกัเรียนแสดงความคิดเห็นด้วยค าพดูตาม
ความรู้สกึโดยไม่ได้กลัน้กรอง 

1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง  

9. นกัเรียนเลอืกที่จะแยกความคิดเห็นออก
จากข้อเท็จจริงเมือ่มีการใช้ข้อความจาก
บคุคลอื่นในสงัคมออนไลน์ 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

10. นกัเรียนใช้ข้อมลูดิจิทลัในสงัคมออนไลน์
ในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิน้งาน ของนกัเรียน 

1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง  

11. นกัเรียนใช้ความคิดเห็นของตนเองในการ
ตดัสนิข้อมลูจากสงัคมออนไลน์ 

1 1 1 1 1 1 
สอดคล้อง  

12. นกัเรียนใช้ข้อมลูจากสือ่สงัคมออนไลน์ 
โดยไม่เคยตรวจสอบแหลง่ที่มา เพราะถือว่า
เป็นข้อมลูที่ผ่านการคดักรองมาแล้ว 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

13. นกัเรียนคดัค้านการใช้ข้อมลูจากสงัคม
ออนไลน์ เมือ่ไม่มีการอ้างอิงอย่างถกูต้อง 

1 0 1 1 1 0.8 
 

สอดคล้อง 
 

14. นกัเรียนเลอืกใช้ข้อมลูจากแหลง่ที่มาที่
หลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบความถกูต้อง 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

15. นกัเรียนน าประเด็นร้อนจากสือ่สงัคม
ออนไลน์มาพดูคยุแลกเปลีย่นกบัเพื่อน 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

16. นกัเรียนอาศยัข้อมลูจากแหลง่เดียวกนั 
ในการท างานกลุม่หรือการท างานร่วมกบั
ผู้อื่น 

1 0 1 1 1 0.8 
 

สอดคล้อง 
 

  



 317 
 

 
  

แบบประเมินพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของพลเมืองยคุจิิทลั (ตอ่)  

ข้อค าถามองค์ประกอบสมรรถนะ ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ เฉลีย่ ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

17. นกัเรียนอนญุาต/กรอกข้อมลูสว่นตวัใน
การสมคัร     เว็ปไซต์ที่สนใจ 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

18. นกัเรียนแสดงความคิดเห็น และ
วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่นได้โดยไม่สนใจว่าละเมิด
ใครหรือไม ่

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

19. นกัเรียนใช้ค าพดูด้วยถ้อยค าที่สภุาพใน
การแสดงความคิดเห็น  

0 1 1 1 1 0.8 
 

สอดคล้อง 
 

20. นกัเรียนระมดัระวงัในการแสดงความ
คิดเห็นในสือ่สงัคมออนไลน์ของคณุครู 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

21. นกัเรียนจะใช้ถ้อยค าหยอกล้อกบัเพื่อน
ในสือ่สงัคมออนไลน์เมื่อมีโอกาส 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

22. นกัเรียนเลอืกใช้ค าพดูให้มีความ
เหมาะสมกบัสถานะของบุคคล 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

23. นกัเรียนแชร์โพสที่มีความลอ่แหลม โดย
ปิดการแสดงเป็นสาธารณะ 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

24. นกัเรียนแสดงความรู้สกึในด้านลบกบั
นกัการเมืองที่ไมช่อบ เพราะอยากให้เกิดการ
รับรู้ในวงกว้าง 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
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แบบประเมินความพงึพอใจของหลกัสตูร   

ข้อค าถามองค์ประกอบสมรรถนะ ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ เฉลี่ย ความหมาย ข้อเสนอแนะ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 

3 
คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

1. นกัเรียนรู้จกัสภาพสงัคมดิจิทลั การ
เข้าถึงดิจิทลั การกระจายตวัของข้อมลู 
ร่องรอยดิจิทลั และลกัษณะการระราน
ทางไซเบอร์ 

1 1 1 1 0 0.8 

 
สอดคล้อง 

 

2. นกัเรียนมีกระบวนการคิดอยา่งมี
วิจารณญาณเพื่อการรู้เท่าทนัสงัคม
ดิจิทลั การท างานสว่นบคุคลและการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน และปฏิบติัตาม
กระบวนการรักษาความปลอดภยัใน
โลกดิจิทลัได้  

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

3. นกัเรียนรับรู้และสร้างแนวทางการ
ปฏิบติัตนให้เกิดมารยาทในการใช้สื่อ
ดิจิทลัและความรับผิดชอบสว่นบคุคล
ในการใช้สื่อดิจิทลัได้  

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

4. เนือ้หาท่ีใช้ในการอภิปรายเหมาะสม
กบัวยัและเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจ 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

5. เนือ้หาท่ีใช้อภิปรายเกิดขึน้จริงและมี          
การ shared ในสงัคมออนไลน์ และ
สามารถน ามาอภิปรายไตร่ตรองได้ 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

6. เนือ้หาประเด็นท่ีเป็นข้อถกเถียง 
(controversial issues) มีทัง้ผู้ ท่ีเห็น
ด้วยและเห็นต่าง ไมม่ีค าตอบท่ีถกูต้อง
เสมอไป 

1 1 1 1 1 1 

 
สอดคล้อง 

 

7. เนือ้หาเป็นประเด็นท่ีมีข้อมลู
ออนไลน์สนบัสนนุ 

1 1 1 0 1 0.8 
 

สอดคล้อง 
 

8. เนือ้หาเป็นประเด็นท่ีช่วยเสริมสร้าง
สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั ทัง้ความรู้ 
กระบวนการ และ คณุลกัษณะ  

1 1 1 0 1 0.8 
 
 

สอดคล้อง 

 

9. นกัเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกบัเพื่อนในห้องเรียน 

1 1 1 0 1 0.8 
 
สอดคล้อง 
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แบบประเมินความพงึพอใจของหลกัสตูร (ตอ่)    

ข้อค าถามองค์ประกอบสมรรถนะ ความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญ เฉลีย่ ความหมาย ข้อเสนอแนะ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

10. นกัเรียนได้รับข้อมลูใหม ่ๆ ท่ีไมเ่คย
รู้มาก่อนจากการอภิปรายไตร่ตรอง 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

11. นกัเรียนยอมรับความคิดเห็นท่ี
แตกต่างจากผู้ อ่ืนหลงัจากการอภิปราย
ไตร่ตรอง 

1 1 1 1 1 1 

 

สอดคล้อง 
 

12. นกัเรียนรู้จกัการระดมสมองหรือลง
ข้อสรุปร่วมกบัเพื่อน ๆ ในห้องเพ่ือสร้าง
ฉันทนามติ 

1 1 1 1 1 1 

 

 

สอดคล้อง 

 

13. นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการพดู
น าเสนองานและการอภิปรายใน
ระหวา่งท ากิจกรรม 

1 1 1 1 1 1 

 

สอดคล้อง 
 

14. การจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรองท าให้นกัเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนและเกิดแจงจงู
ใจในการเรียน 

1 1 1 1 1 1 

 
 
 

สอดคล้อง 

 

15. การจดักาเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
อภิปรายไตร่ตรองสง่เสริมการท างาน
เป็นกลุม่ และการร่วมมือระหวา่งกนั 

1 1 1 1 1 1 

 
 

สอดคล้อง 

 

16. นกัเรียนได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นของตนเองระหวา่งการอภิปราย
ไตร่ตรอง 

1 1 1 1 1 1 

 

สอดคล้อง 
 

17. การวดัและประเมินผลครอบคลมุ
ทัง้ความรู้ กระบวนการ และ 
คณุลกัษณะ 

1 1 1 1 1 1 

 

สอดคล้อง 
 

18. ใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ี
หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมลูในการ
ประเมินท่ีเพียงพอ 

1 1 1 1 1 1 

 

สอดคล้อง 
 

19. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมใน
การวดั และประเมินผลในการสอน  

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

20. มีการวดัและประเมินผลอยา่ง
ต่อเน่ืองควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1 
 

สอดคล้อง 
 

 

  



 320 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

ตวัอยา่งหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรอง 

เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

  



 321 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศูนย์กลางร่วมกับการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ

พลเมืองยุคดิจิทัลส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถติดต่อเพื่อขอรับฉบับสมบูรณ์ ได้ที่  

map.soc.1@gmail.com**  
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**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยุค

ดิ จิ ทั ล ส า ห รับ นั ก เ รีย นมั ธ ย ม ศึ ก ษ าต อนป ลาย  ส าม ารถติ ด ต่ อ เพื่ อ ข อ รับ ฉบั บ สมบู รณ์ ได้ ที่  

map.soc.1@gmail.com**  
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**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุ

ดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถติดตอ่เพื่อขอรับฉบบัสมบรูณ์ได้ที่ 

map.soc.1@gmail.com**  
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**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุ

ดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถติดตอ่เพื่อขอรับฉบบัสมบรูณ์ได้ที่ 

map.soc.1@gmail.com**  
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**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุ
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**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุ

ดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถติดตอ่เพื่อขอรับฉบบัสมบรูณ์ได้ที่ 

map.soc.1@gmail.com**  
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**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุ

ดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถติดตอ่เพื่อขอรับฉบบัสมบรูณ์ได้ที่ 

map.soc.1@gmail.com**  
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**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุ

ดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถติดตอ่เพื่อขอรับฉบบัสมบรูณ์ได้ที่ 

map.soc.1@gmail.com**  
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**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุ

ดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถติดตอ่เพื่อขอรับฉบบัสมบรูณ์ได้ที่ 

map.soc.1@gmail.com**  
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**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุ

ดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถติดตอ่เพื่อขอรับฉบบัสมบรูณ์ได้ที่ 

map.soc.1@gmail.com**  
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**ผู้สนใจหลกัสตูรที่เน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุ

ดิจิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถติดตอ่เพื่อขอรับฉบบัสมบรูณ์ได้ที่ 

map.soc.1@gmail.com**  
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ภาคผนวก ง 

- แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างลกัษณะองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั 

- แบบสอบถามสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัก่อนเรียน  

(ด้านความรู้ดจิิทลั กระบวนการดจิิทลั และคณุลกัษณะดิจิทลั)  

- แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัหลงัเรียน  

(ด้านความรู้ดจิิทลั กระบวนการดจิิทลั และคณุลกัษณะดิจิทลั) 

- แบบสอบถามพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของพลเมืองยคุดจิิทลั 

- แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูร   
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แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างลกัษณะองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 

ปริญญานิพนธ์ เร่ือง การพฒันาหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

วตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ 

  การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือตอบค าถามการวิจยั และ วตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี ้
 

ค าถามการวิจยั :  “ข้อ 1 สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลายของประเทศไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง” 
วตัถุประสงค์การวิจยั:  “ข้อ 1 เพ่ือศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลาย” 

 

ข้อค าถาม  

1. สภาพปัจจบุนัของสงัคมดิจิทลัในประเทศไทยมีลกัษณะอย่างไร และการเปลี่ยนแปลงทาง

สงัคมสง่ผลกบันกัเรียนในฐานะ “พลเมืองยคุดิจิทลั” อย่างไร 

 2. สภาพการใช้สื่อดิจิทลัและสือ่ Social Media ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายปัจจบุนั

มีลกัษณะเช่นใด ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้สื่อเหล่านีเ้ป็นอย่างไร 

  *3. “สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั” ในบริบทของนกัเรียนไทยควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง  

  *4. นกัเรียนควรเตรียมความพร้อมในการด าเนินชีวิตในสงัคมดิจิทลั และมีแนวทางในการปฏิบตัิ

ตนอย่างไรในการใช้สื่อดิจิทลั ในประเดน็เหลา่นีอ้ย่างไร   

   4.1 การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร  

   4.2 ความปลอดภยัในการใช้สือ่ดิจิทลั  

  4.3 การท างานรายงานบคุคลและการท างานร่วมกบัผู้อื่น  

   4.4 มารยาทและกฎข้อบงัคบัในการใช้สื่อดิจิทลั  

   4.5 ความรับผิดชอบสว่นบคุคลในการใช้สื่อ Social Media  

   4.6 ประเดน็อื่น ๆ  

  5. จดุเดน่ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของไทยในการด้านการด าเนินชีวิตในสงัคม

ดิจิทลั และการปฏิบตัิตนในการใช้สื่อดิจิทลัเป็นอย่างไร  

     รุจน์   ฦาชา นิสิตดษุฎีบณัฑิต   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
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เรียน  ผู้ตอบแบบสอบถามทกุทา่น (ครูมธัยมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต
กรุงเทพมหานคร) 
 
 ด้วยข้าพเจ้า  นายรุจน์  ฦาชา นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้คณะ
ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ท าปริญญานิพนธ์เร่ือง “หลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกับการอภิปราย
ไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย” ซึง่ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับคือการได้ข้อค้นพบ
เก่ียวกับข้อมูลสมรรถนะพลเมืองในยุคดิจิทลัท่ีสามารถน ามาเป็นข้อมูลในการพฒันานักเรียนมัธยมศกึษาตอนปลายท่ีสอดคล้องกับสภาพ
สงัคมและบริบทของสงัคมไทย  

 ในการนีผู้้วิจยัมีความจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนปลายในบริบทของประเทศไทยท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ เม่ือได้ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วยัจะน าสมรรถะพลเมืองยุคดิจิทลัส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายในบริบทประเทศไทยไปจดัท าเป็นหลกัสูตรฯ ต่อไป  (การวิจยัในระยะท่ี 1)  จึงใคร่ขอความอนเุคราะห์ทา่นในฐานะเป็น
ครูระดบัชัน้มธัยมศกึษา ท าแบบสอบถาม เร่ือง สมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลัท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย ซึง่ถือว่าเป็น
ผู้ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในเร่ืองดงักลา่วเป็นอย่างดี สามารถที่จะเป็นผู้ให้ข้อมลูได้อย่างถกูต้อง แม่นย า กรุณาตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามประกอบด้วยค าถามหลายสว่น จงึขอความกรุณาให้ทา่นพิจารณาตอบตามความเป็นจริงของท่านให้มากท่ีสดุ โดย
ข้อมูลและค าตอบทัง้หมดจะถูกปกปิดเป็นความลบั และจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการศกึษาครัง้นีโ้ดยออกมาเป็นภาพรวมของการวิจยั
เท่านัน้ จึงไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านหรือหน่วยงานของผู้ตอบ เน่ืองจากไม่สามารถน ามาสืบค้นเจาะจงหาท่านได้ ท่านมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบ
ค าถามข้อใดข้อหนึง่ หากทา่นไม่สบายใจท่ีจะตอบค าถามนัน้ หรือไม่ตอบแบบสอบถามทัง้หมด โดยไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานใด ๆ ของ
ทา่น ทา่นมีสทิธ์ิท่ีจะไม่เข้าร่วมการวิจยัก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตผุล   
 หากทา่นมีข้อสงสยัเก่ียวกบัการวิจยัหรือแบบสอบถาม สามารถติดตอ่สอบถามได้ท่ี อาจารย์รุจน์  ฦาชา ภาควิชาหลกัสตูรและการ
สอน คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 114  ซอยสขุมุวิท 23 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ในวนัและเวลาราชการ หรือ 
ตดิตอ่ท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 061-941-9554 

โครงการวิจยันีไ้ด้รับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ใบรับรองเลขท่ี SWUEC 280/60E 

หากทา่นได้รับการปฏิบตัิท่ีไม่ตรงตามท่ีระบไุว้ หรือมีข้อร้องเรียน ทา่นสามารถตดิตอ่ไปยงัประธาคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยัในมนษุย์ หรือผู้แทน ได้ท่ี สว่นงานพิจารณาจริยธรรมวิจยัในมนษุย์ สถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั อาคาร ศาสตราจารย์ ดร.
สาโรช บวัศรี ชัน้ 20 โทร  649-5000 ต่อ 11015-11018  โทรสาร: (02) 259-1822 
                   ขอขอบพระคณุท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                                                                               นายรุจน์   ฦาชา 

         ผู้วิจยั   

  

เอกสารชีแ้จงอาสาสมคัรผู้ เข้าร่วมโครงการวิจยัโดยการตอบแบบสอบถาม 
และการพิทกัษ์สทิธิผู้ เข้าร่วมการวิจยั 

(Information sheet) 
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แบบสอบถาม  
เร่ือง สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายของไทย 

ค าชีแ้จง  
  ให้ทา่นท าเคร่ืองหมาย (/) ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความเป็นจริงของทา่น  
 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐาน  
1. เพศ 
   หญิง       ชาย 
2. สถานศกึษาของทา่นตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีการศกึษาใด  
   สพม. 1      สพม.2 
  ระบ ุช่ือโรงเรียน_________________________________________ 
3. รายวิชาท่ีทา่นปฏิบตัิการสอนอยูใ่นกลุม่สาระการเรียนรู้ใด 
   สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม    วิทยาศาสตร์ 
   ภาษาไทย       ภาษาตา่งประเทศ  
   คณิตศาสตร์      สขุศกึษาและพลศกึษา 
   ศลิปะ       การงานอาชีพ และเทคโนโลยี  
6. ทา่นปฏิบตักิารสอนในชว่งชัน้ใด 
   ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น     ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
   ทัง้สองชว่งชัน้  
4. ประสบการณ์ในการสอน  
   1-5 ปี        6-10 ปี  
  10-15 ปี       15 ปีขึน้ไป  
5. วิทยฐานะ  
   ครูผู้ชว่ย       ค.ศ.1  
   ค.ศ. 2 (ครูช านาญการ)    ค.ศ. 3 (ช านาญการพิเศษ) 
   ค.ศ. 4 (ครูเช่ียวชาญ)     ค.ศ.5 (ครูเช่ียวชาญพิเศษ) 
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ตอนท่ี 2 สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั สมรรถนะพลเมืองดจิิทลั (digital competencies) 
 
ค าชีแ้จง: ให้ทา่นพิจารณาความเหมาะสมท่ีสามารถวดัและประเมินผลได้ของสมรรถนะพลเมือง       
ยคุดจิิทลั ซึง่ประกอบด้วย ความรู้   กระบวนการ และคณุลกัษณะของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอน
ปลาย 
  - 4 หมายถึง ความรู้/กระบวนการ/คณุลกัษณะมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสดุ  
 - 3 หมายถึง ความรู้/กระบวนการ/คณุลกัษณะมีความเหมาะสมในระดบัมาก 
  - 2 หมายถึง ความรู้/กระบวนการ/คณุลกัษณะมีความเหมาะสมในระดบัพอใช้ 
  - 1 หมายถึง ความรู้/กระบวนการ/คณุลกัษณะมีความเหมาะสมในระดบัไมเ่หมาะสม 
 
 

 
ที ่

 
ความรู้ดิจิทลั 

(digital knowledge) 

ระดบัของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 
ด้านความรู้ของนกัเรียน 

4  3  2  1  
    1. สภาพของสงัคมดิจิทลั (digital society) นกัเรียนของทา่นมคีวามรู้ ความเข้าใจในประเด็นส าคญั 
ดงันี ้ 
1.1 สงัคมดจิิทลัเป็นสงัคมเสมือน (visual) ที่ใช้เคร่ืองมอื

ดิจิทลั (digital devices) เป็นสือ่กลางในการ
ติดตอ่สือ่สาร 

    

1.2 พืน้ท่ีในสงัคมดิจิทลัทัง้เว็ปไซต์ สือ่สงัคมออนไลน์ และ
แอปพลเิคชัน่ตา่ง ๆ เป็นพืน้ท่ีสาธารณะ ทกุคน
สามารถเข้าถึงได้และเป็นพืน้ท่ีที่มีความเป็นสว่นตวั
น้อยที่สดุ    

    

1.3  สงัคมดจิิทลัมีข้อมลูมากมายซึง่จะช่วยอ านวย          
ความสะดวกให้นกัเรียนได้ค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ตาม ความถนดัและความสนใจ 

    

2. การเข้าถงึดิจิทลั (digital access) นกัเรียนของทา่นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นส าคญั ดงันี ้
2.1 ข้อมลูดิจิทลัเป็นข้อมลูที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว 

เข้าถงึได้ทกุที่ ทกุเวลาจากแหลง่ที่มาที่หลากหลาย ซึง่
เป็นข้อมลูที่จะต้องผา่นการกลัน่กรองและคดัสรรก่อน
น าไปใช้   

    

3. การกระจายตวัของข้อมลูดจิิทลั (digital infusion) นกัเรียนของทา่นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็น
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ที ่

 
ความรู้ดิจิทลั 

(digital knowledge) 

ระดบัของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 
ด้านความรู้ของนกัเรียน 

4  3  2  1  
ส าคญั ดงันี ้
3.1 เข้าใจวา่ข้อมลูในสงัคมดจิิทลักระจายตวัอยา่งไร้

ทิศทางเมื่อข้อมลูถกูเผยแพร่ไปแล้วเรียกคืนกลบัมา
ไมไ่ด้ 

    

4. ร่องรอยในสงัคมดจิิทลั (digital footprint) นกัเรียนของทา่นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นส าคญั 
ดงันี ้
4.1 เข้าใจวา่เมื่อข้อมลูถกูเผยแพร่ในโลกดิจิทลัแล้วจะไมม่ี

วนั เลอืนหายเปรียบเสมือนรอยเท้า (footprint) ของ
ผู้ใช้ข้อมลูที่จะคงอยูใ่นโลกดจิิทลัตลอดไป 

    

5. การระรานทางไซเบอร์ (cyber bullying) นกัเรียนของทา่นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นส าคญั 
ดงันี ้
5.1  เข้าใจวา่การขม่เหงรังแกทางไซเบอร์เป็นพฤติกรรมที่

ผู้ใช้สือ่สงัคมออนไลน์แสดงออกเพื่อท าร้ายผู้อื่นให้
เกิดผลด้านทางจิตใจของผู้ถกูกระท าและผู้ใช้คนอื่น ๆ 
ที่พบเห็น ถือเป็นการคกุคามที่ผู้กระท าจงใจหาไป
เผยแพร่ในสือ่สงัคมออนไลน์เพื่อให้เกิดผลกระทบตอ่
จิตใจของผู้ถกูกระท า 

    

5.2 วิธีการในการขม่เหงรังแกทางไซเบอร์เกิดขึน้โดยผู้ใช้
สือ่สงัคมออนไลน์ใช้ค าพดูทีเ่ป็นภาษาเขียนการใช้
รูปภาพและโต้ตอบกนัด้วยค าพดูที่ไมไ่ด้กลัน้กรอง เป็น
การกระท าไปตามอารมณ์ เพื่อให้ผู้ถกูกระท าเสยีหาย 
ขดักบัหลกัทางศีลธรรมและหลกักฎหมาย 

    

1. การคิดอยา่งมวีิจารณญาณเพือ่การรู้เทา่ทนัสงัคมดิจิทลั (critical thinking for digital literacy) 
นกัเรียนของทา่นมี กระบวนการ ที่ส าคญั ดงันี ้
1.1 นกัเรียนมกีารวิเคราะห์ความนา่เช่ือถือของข้อมลู 

สามารถจ าแนกแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก
ข้อมลูในสงัคมดิจิทลักอ่นน าข้อมลูไปใช้ 

    

1.2 นกัเรียนมกีารเลอืกสรรข้อมลูในสงัคมดิจิทลัที่เป็น
ประโยชน์มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาตนเอง และน า
ข้อมลูที่ตนเองเลอืกสรรแล้วไปเผยแพร่ตอ่ให้ผู้อื่นหรือ
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ความรู้ดิจิทลั 

(digital knowledge) 

ระดบัของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 
ด้านความรู้ของนกัเรียน 

4  3  2  1  
พฒันาผลงานให้ดีขึน้ 

1.3 นกัเรียนมกีารตดัสนิใจบนพืน้ฐานของข้อมลูที่ถกูต้อง
และการยอมรับในหลกัการเบือ้งต้นวา่ความคดิของ
ตนเองไมใ่ชค่วามคดิที่ถกูต้องที่สดุ 

    

1.4 นกัเรียนได้มกีารตรวจสอบแหลง่ที่มาของข้อมลูเป็น
วิธีการคดัสรรข้อมลูในโลกดจิิทลั เพื่อใช้ให้เกิด
ประโยชน์กบัการเรียนและการพฒันาตนเอง 

    

1.5 นกัเรียนอ้างอิงแหลง่ที่มาของข้อมลูโดยระบช่ืุอเวปไซต์ 
ช่ือผู้ให้ข้อมลู วนัและเวลาทีก่ารค้นข้อมลู 

    

2. การท างานสว่นบคุคลและการท างานร่วมกบัผู้อื่น (individual and group working) นกัเรียนของ
ทา่นมี ทกัษะ/กระบวนการท่ีส าคญั ดงันี ้
2.1 การคดัลอกข้อมลูทัง้หมดจากแหลง่ข้อมลูเดยีว โดย

ไมไ่ด้วิเคราะห์และอภิปรายความคิดเห็นเพิ่มเติม ถือ
เป็นการคดัลอกผลงานและการขโมยความคดิของผู้อื่น 
(plagiarism) ซึง่การคดัลอกผลงานยงัชีน้ าวา่มีการ
ละเมิดสทิธิทางปัญญา (digital rights) ของผู้ผลติ
ผลงานอีกด้วย 

    

2.2 นกัเรียนมกีารน าข้อมลูมาอภิปรายแลกเปลีย่นกบั
เพื่อนนกัเรียนถือเป็นทกัษะของการท างานร่วมกบัผู้อื่น
ในสงัคมดิจิทลั การอภิปรายแลกเปลีย่นจะท าให้เกิด
มมุมองหลากหลาย 

    

2.3 การกรอกข้อมลูสว่นตวั อาทิ ที่อยู ่รหสับตัรประชาชน 
และรหสับญัชีธนาคารลงในเว็ปไซต์  สือ่สงัคมออนไลน์ 
และแอปพลเิคชัน่ตา่ง ๆ  เพื่อหลกีเลีย่งความเสีย่ง
อาจจะท าให้ข้อมลูร่ัวไหล และตกเป็นเหยื่อของ
มิจฉาชีพได้ 

    

1. มารยาทในการใช้สือ่ดิจิทลั (digital etiquettes) นกัเรียนของทา่นมีมารยาทในการติดตอ่สือ่สารและ
การแลกเปลีย่นข้อมลูโดยใช้เคร่ืองมือดจิิทลัเป็นสือ่กลาง ได้แก ่
1.1 การไมล่ะเมดิสทิธิของผู้อื่น ทกุคนมีสทิธิเทา่เทยีมกนั

ในการน าเสนอข้อมลู การแสดงความคิดเห็น และการ
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ความรู้ดิจิทลั 

(digital knowledge) 

ระดบัของสมรรถนะพลเมืองยคุดิจิทลั 
ด้านความรู้ของนกัเรียน 

4  3  2  1  
วิพากษ์วจิารณ์ผู้อื่นภายใต้กรอบของกฎหมายโดยไม่
ละเมิดสทิธิทธิของผู้อื่น 

1.2 การให้เกียรติผู้อื่น  
นกัเรียนใช้สือ่ดิจิทลัจะต้องให้เกียรติซึง่กนัและกนั ด้วย
การใช้ค าพดูภาษาเขียน รูปภาพและการแสดงความ
คิดเห็นด้วยภาษาที่สภุาพ โดยการไมห่มิ่นประมาท 
หรือใช้ค าพดูไมส่ภุาพในการแสดงความคิดเห็น 

    

1.3 การปฏิบตัิตนตามสถานภาพยอ่มจะต้องปฏิบตัิตนโดย
การเคารพ ให้เกียรติตอ่พวกทา่นทัง้ในสงัคมดจิิทลัและ
สงัคมปกติเช่นเดยีวกนั เป็นต้น การปฏิบตัิตนตอ่ผู้ใช้
สือ่ดิจิทลัทัง้เพื่อน พ่ีน้อง และคนทัว่ไป ยดึหลกัการ
ปฏิบตัิตนตามสถานภาพของบคุคลทกุคน 

    

1.4 หลกีเลีย่งการน าเสนอสือ่ลามกอนาจารในสือ่ดิจิทลั
ของตนเอง เพราะถือเป็นพฤติกรรมเสีย่งท าให้ผู้ไมห่วงั
ดีสามารถเข้าถงึข้อมลูสว่นตวัในสือ่สงัคมออนไลน์ของ
เรา และถือเป็นการขดัตอ่วฒันธรรมอนัดี 

    

2. ความรับผิดชอบสว่นบคุคลในการใช้สือ่ดิจิทลั (digital individual responsibilities) นกัเรียนของ
ทา่นมีความรับผิดชอบสว่นบคุคลในการใช้สือ่ดจิิทลั ดงันี ้
2.1 ผู้ใช้ระวงัวา่ผู้อื่นยอ่มได้รับผลกระทบจากการกระท า

ของตนเอง เพราะพืน้ท่ีในสงัคมดจิิทลัเป็นพืน้ท่ี
สาธารณะที่ทกุคนเข้าถึงได้ สภาพของข้อมลูในสงัคม
ดิจิทลัมีความวอ่งไวและไร้ทิศทาง พลเมืองยคุดจิิทลั
ต้องรับผิดชอบกบัการน าเสนอข้อมลูของตน 

    

 

สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัอื่น ๆ  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

***************ขอขอบพระคณุทา่นท่ีสละเวลาท าแบบสอบถาม******************* 
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โรงเรียนวดัอินทาราม 

แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัก่อนเรียน  

 

ค าชีแ้จง: แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ในการวดัและ

ประเมินผลหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย แบง่ออกเป็น 3 ฉบบัย่อย ดงันี ้

 

  - ฉบบัท่ี 1 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านความรู้ดจิิทลัก่อนเรียน จ านวน 

15 ข้อ (ข้อท่ี 1-15) เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 

  - ฉบบัท่ี 2 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านกระบวนการดจิิทลัก่อนเรียน 

จ านวน 10 ข้อ (ข้อท่ี 16-30) เป็นแบบทดสอบปรนยัแบบสถานการณ์ 4 ตวัเลือก  

  - ฉบบัท่ี 3 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านคณุลกัษณะดจิิทลัก่อนเรียน 

จ านวน 10 ข้อ (ข้อท่ี 30-45) เป็นแบบทดสอบปรนยัแบบสถานการณ์ 4 ตวัเลือ  

 

 เม่ือได้รับแบบทดสอบแล้วให้นกัเรียนตรวจสอบความครบถ้วนของแบบทดสอบ จากนัน้

กากบาท (x) ข้อท่ีถกูต้องลงในกระดาษค าตอบ 

         

      ขอให้นกัเรียนตัง้ใจท าอยา่งเตม็ความสามารถ 

         อาจารย์รุจน์  ฦาชา  

             ผู้วิจยั 

         คณุครูอรวรรณ จลุมว่ง  

                                                                                         ผู้ประสานงานโรงเรียนวดัอินทราราม  
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ฉบบัท่ี 1 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านความรู้ดจิิทลัก่อนเรียน 
 

1.บคุคลในข้อใดมีลกัษณะพฤตกิรรม ไมต่รง กบัการเป็นพลเมืองยคุดจิิทลั  

ก.สมทรงตรวจสอบวา่ตนเองล็อกเอาท์ (Log out) ทกุครัง้หลงัจากการใช้เฟซบุ๊ก 

(Facebook) และ อินสตาแกรม (Instagram) ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาธารณะ 

ข.สมภพตรวจสอบแหลง่ท่ีมาของข้อมลูทกุครัง้ก่อนกดแบง่ปันข้อมลูในโลกออนไลน์ 

ค.สมศกัดิใ์ช้บริการธุรกรรมออนไลน์ (E-banking) โดยกดบนัทกึข้อมลูทางการเงินลงใน

อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือความสะดวกในการโอนเงินเม่ือใช้ซือ้ของในเว็บไซต์ (website) ใหม่ๆ  

ง.สมศรีพยายามใช้อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วนัละไมเ่กิน 8 ชัว่โมง เพ่ือถนอมสายตา ทกุครัง้

ท่ีเขาใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานกวา่หนึง่ชัว่โมงเขาต้องพกัสายตา 
 

2. “นายปราการแบง่ปัน (Share) คลิปวิดีโอสนุขั 2 ตวัไล่กดักนัจนเลือดสาดกระเด็นลงใน Twitter 

ของตนเอง” เหตกุารณ์ดงักล่าวเหมาะสมหรือไม ่เพราะเหตใุด  
 ก.เหมาะสม เพราะการจะแชร์คลิปวิดีโอหรือภาพใดถือวา่เป็นความชอบส่วนบคุคล 

 ข.เหมาะสม เพราะถือวา่ Twitter ดงักลา่วเป็น Twitter ของปราการ 

 ค.ไมเ่หมาะสม เพราะท าให้คนทัว่ไปท่ีเข้ามาเห็นรู้สกึไมดี่ 

 ง.ไมเ่หมาะสม เพราะถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัคิอมพิวเตอร์ 
 

3.ข้อความใดตอ่ไปนี ้ไมค่วร โพสต์ลงในส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Media)  

 ก.โตแล้วจะไปไหนคนเดียวก็ได้ 

 ข.เกลียดจงัเลย นดัตบมนัดีมะ 

 ค.เม่ือทกุคนไมรั่กฉนั ฉนัก็จะไมรั่กทกุคนเหมือนกนั 

 ง.เราบงัคบัให้ใครมาเลือกเรา มารักเราไมไ่ด้หรอกนะ  
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4.แหลง่ข้อมลูออนไลน์ในสงัคมดจิิทลัใดตอ่ไปนี ้มีความนา่เช่ือถือและสามารถน ามาอ้างอิงได้  
 ก.MGR Online เพราะเป็นเว็บไซต์หนงัสือพิมพ์ซึง่สามารถตรวจสอบแหลง่ท่ีมา สถานท่ี

ท าการชดัเจน 

 ข.Wikipedia เพราะมีข้อมลูท่ีละเอียด หลากหลาย เป็นข้อมลูเชิงลกึพร้อมภาพประกอบ 

 ค.Blog-spot เพราะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมองค์ความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์จริงของ

ผู้ เขียน 

 ง.Pantip เพราะสมาชิกทกุคนสามารถน าเสนอข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์และนา่สนใจได้ 
 

5.ข้อใดแสดงถึงความเป็นพลเมืองยคุดจิิทลัของนกัเรียน  

 ก.เดก็ชายไก่ สืบค้นข้อมลูจากตู้หนงัสือในห้องสมดุ 

 ข.เดก็หญิงแจว๋ เปิดหาข่าวในหนงัสือพิมพ์เพ่ือใช้ประกอบการน าเสนอ 

 ค.เด็กชายน า้ลงเรียนเพิ่มเติมวิชาประวตัศิาสตร์อยธุยาในหลกัสตูรเรียนออนไลน์ 

(MOOC) 

 ง.เดก็หญิงตา่ย น าเสนอโครงงานโดยใช้ฟิวเจอร์บอร์ด 
 

6.เหตกุารณ์ในข้อใดแสดงถึงการกลัน่กรองและคดัสรรข้อมลูดจิิทลัจาก Social Media ก่อน

น าไปใช้  
 ก.บญุชว่ยแชร์ขา่วท่ีได้รับตอ่กนัมาทางไลน์โดยไมไ่ด้อ่านและตรวจดขู้อเท็จจริงของขา่ว

นัน้ก่อน 

 ข.บญุเชิดดวูนั เวลาและแหล่งท่ีมาของขา่วก่อนท าการแชร์ลงบน Facebook ของตน 

 ค.บญุชยัน าข่าว Gossip Issue มาโพสต์ในทวิตเตอร์ของตน 

 ง.บญุตา สง่ตอ่ขา่วการรักษามะเร็งด้วยน า้มะนาวผา่นทาง E-mail ของตน 
 

7.คณุครูท่านหนึง่พยายามท่ีจะใช้ Kahoot ในการทดสอบนกัเรียนก่อนเร่ิมเรียน แตน่กัเรียนบางคน

ยงัไมมี่สมาร์ทโฟนท่ีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ เหตกุารณ์ดงักลา่วเป็นปัญหาในการเข้าถึง

ดจิิทลั (Digital Access) อย่างไร  

 ก. ปัญหาเร่ืองสญัญาอินเตอร์เน็ต เพราะโทรศพัท์สมาร์ทโฟนไมมี่สญัญาณ  

 ข. ปัญหาเร่ืองความยากจน ทกุคนควรมีเป็นแอปพลิเคชนันีเ้พราะจะต้องท าการทดสอบ 
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 ค. ปัญหาเร่ืองการเข้าถึงดจิิทลั จ าเป็นท่ีจะต้องมีอปุกรณ์และอินเทอร์เน็ตในการเช่ือมตอ่ 

 ง. ปัญหาเร่ืองการส่ือสารในยคุดจิิทลัเพราะ นกัเรียนควรต้องแจ้งครูก่อนได้วา่ไมมี่สมาร์ท

โฟน 

8.ข้อใด ไมไ่ด้ แสดงถึงลกัษณะของการกระจายตวัของข้อมลูดจิิทลับ้าง 

 ก.ข้อมลูในสงัคมดจิิทลักระจายตวัอย่างไร้ทิศทาง 

ข.ข้อมลูดจิิทลัเปรียบเสมือนไวรัล 

 ค.ข้อมลูดจิิทลัเม่ือเผยแพร่แล้วสามารถเรียกคืนกลบัมาได้    

ง.ข้อมลูดจิิทลัเม่ือเผยแพร่แล้วไมส่ามารถเรียกคืนกลบัมาได้ 
 

9.เหตกุารณ์ใดมีลกัษณะตรงกบัข้อความท่ีวา่ “ข้อมลูในสงัคมดจิิทลักระจายตวัอยา่งไร้ทิศทาง”  

 ก.มะลิพิมพ์งานใน Microsoft Word และบนัทกึลงแผน่ CD 

 ข.พิกลุสง่ E-mail ไปให้เพ่ือนของตนท่ีแคนาดา 

 ค.กล้วยไม้โอนเงินผ่านพร้อมเพย์ไปให้คณุแม่ 

 ง.ชบาร้องเพลงและมีคนแชร์ออกไปมากกวา่ 5 แสนยอดแชร์ 
 

10.เหตกุารณ์ใดสะท้อนการมีอยูข่องตวัตนในโลกดจิิทลัของพลเมืองยคุดจิิทลั  

 ก.กวางลบท่ีอยู ่ไอดีแอดเดรสทกุครัง้หลงัเลิกใช้งาน 

 ข.ปลาแชร์ความทรงจ าในอดีตเม่ือ 3 ปีก่อนในหน้า Facebook ของตนเองเพ่ือร าลกึอดีต 

 ค.หมกึแชร์เพลงจาก Joox เพ่ือรับวีไอพีโดยตัง้คา่เฉพาะฉนั 

 ง.ลิงเก็บรวบรวมเอกสารตา่งๆของตนไว้ในโฟลเดอร์หน้า desktop 
 

11. “James Gunn ผู้ก ากบัหนงัเร่ือง Guardians of the Galaxy ท่ีถกูดสินีย์สัง่ปลดเพราะมีการ

ค้นพบว่า เขาเคยทวีตข้อความท่ีไมเ่หมาะสมในเร่ืองทางเพศ” จากขา่วดงักล่าวซึง่เป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกบั Digital Footprint นกัเรียนสามารถน ามาประยกุต์ใช้กบัตนเองได้อยา่งไร   

 ก.ไมด่หูนงัของผู้ก ากบัท่ีมีพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม 

 ข.ระมดัระวงัทกุครัง้ท่ีเผยแพร่ข้อมลูใดก็ตามของตนออกไปในสงัคมดจิิทลั 

 ค.แบนการดหูนงัคา่ย Marvel ทัง้หมด 

 ง.ทวีตดา่ผู้ก ากบัคนนัน้ ถึงความไมเ่หมาะสมกบัพฤติกรรมของเขา  
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12.ข้อใดตอ่ไปนี ้ไมใ่ช ่ความหมายของการระรานทางไซเบอร์  

 ก.การดา่ทอ เสียดสีผู้ อ่ืนบนส่ือสงัคมออนไลน์ 

 ข.การคกุคามและละเมิดสิทธิผู้ อ่ืนบนสงัคมออนไลน์ 

 ค.การรังแกผู้ อ่ืนบนสงัคมออนไลน์ 

 ง.การทะเลาะกบัเพ่ือนข้างบ้านและตอ่ยตีกนั 
 

13.ข้อใด ไมใ่ช ่ผลกระทบของผู้ถกูระรานทางไซเบอร์  

 ก.เกิดภาวะการท างานของสายตาท่ีผิดปกติ 

 ข.มีอาการซมึเศร้า เครียด หรือมีความวิตกกงัวล 

 ค.ท าตวัห่างเหินจากคนใกล้ชิด ไมว่า่จะเป็นครอบครัวหรือเพ่ือนท่ีโรงเรียน ท่ีท างาน 

 ง.ประสิทธิภาพในการท างานหรือการเรียนตกต ่าอยา่งไมท่ราบสาเหตุ 
 

14.ดวงใจรู้สึกไม่พอใจท่ีดารา แอบจบักลุ่มนินทาตนเองและจบัได้ จึงท าการอพัโหลดคลิปวิดีโอ

พฤติกรรมส่วนตวัของดาราลงใน Twitter พฤตกิรรมดงักล่าวตรงกบัพฤตกิรรมการข่มเหงรังแกทาง

ไซเบอร์ข้อใด  

 ก.การท าให้บคุคลอ่ืนอบัอายด้วยการจบักลุม่นินทา     

ข.การแฉด้วยคลิป  

ค.การแอบอ้างปลอมตวัเป็นผู้ อ่ืนบนโลกออนไลน์     

ง.การโกหกหลอกลวง 
 

15.มงัคดุท าธุรกิจออนไลน์ลืม log out บญัชีไลน์ธุรกิจขณะเข้าใช้ท่ีคอมพิวเตอร์สาธารณะ ท าให้มี

บคุคลอ่ืนแอบอ้างและสง่เอกสารปลอมให้ลกูค้าของมงัคดุโอนเงินมาให้ พฤติกรรมดงักลา่วตรงกบั

พฤตกิรรมการขม่เหงรังแกทางไซเบอร์ข้อใด  
 ก.การท าให้บคุคลอ่ืนอบัอายด้วยการจบักลุม่นินทา    

ข.การแฉด้วยคลิป  

ค.การแอบอ้างปลอมตวัเป็นผู้ อ่ืนบนโลกออนไลน์     

ง.การโกหกหลอกลวง 
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ฉบบัท่ี 2 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านกระบวนการดจิิทลัก่อนเรียน 

16. สมปองพบเห็นข้อมูลข่าวสารนี้จาก Facebook ของคุณลุง หากนักเรียนเป็นสมปองนักเรียนจะ

ปฏิบัติตนอย่างไร  

  

 

  

 

 ก. อธิบายให้คุณลุงฟังและถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคุณลุงในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ 

 ข. อธิบายให้คุณลุงฟังแล้วให้คุณลุงซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในครอบครัวตัดสินใจในการแบ่งปัน

ข้อมูลเอง เราไม่เป็นเด็กไม่ควรยุ่งกับผู้ใหญ่   

 ค. อธิบายให้คุณลุงเห็นว่าข้อมูลข่าวสารไม่มีความน่าเชื่ อถือ เป็นข้อมูลเท็จ และ

ตรวจสอบข้อมูลกับเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ง. อธิบายให้คุณลุงเห็นว่าข้อมูลข่าวสารไม่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบข้อมูลกับเว็บไซต์

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแสดงความคิดเห็นกับคุณลุงว่าอย่าเชื่อข่าวดังกล่าว 
 

17. เพ่ือนสนิทของนักเรียนส่งข้อมูลต่อไปนี้มาให้นักเรียนจะมีวิธีการจัดการข้อมูลที่ได้มาอย่างไร  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

ก. เชื่อถือข้อมูล เพราะ เป็นข้อมูลท่ีส าคัญควรรีบปฏิบัติตามค าเตือนโดยทันที 

เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นพลเมืองไทยท่ีมีความกระตือรือร้น 

ข. ไม่สนใจข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เพราะ คิดว่าไม่น่าจะเป็นความจริง เรื่องนี้เป็น

เรื่องส าคัญกับ 

ความมั่นคงของประเทศจึงจ าเป็นจะต้องรอข้อมูลท่ีเป็นทางการจากรัฐบาล 

ค. ไม่เชื่อถือข้อมูลและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในเบื้องต้น  โดย

ตรวจสอบความถูกต้องจากเว็บไซต์ท่ีหลากหลาย หากปรากฏการแชร์หลาย

เว็บไซต์ก็จะเชื่อถือ 

ง. หาข้อมูลเกี่ยวกับข้อความท่ีได้รับจากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีถูกระบุไว้

ภายในข้อความว่าเป็น ความจริงหรือไม่ และตักเตือนเพ่ือนท่ีส่งข้อมูลมาให้ 
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18. อิศริยาภรณ์เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และอิศริยาภรณ์ชอบอ่านบทความที่แบ่งปันกันใน

เฟสบุ๊ก (Facebook) อิศริยาภรณ์ควรเลือกอ่านบทความประเภทใดให้เหมาะกับวัยของอิศริยาภรณ์  

ก. บทความเรื่อง “วางแผนชีวิตการท างาน ในออฟฟิศท่ีมีความแตกต่างทางความคิดสูง” 

ข. บทความเรื่อง “เทคนิคการท่องจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้ 10000 ค า ภายใน 1 

สัปดาห์” 

ค. บทความเรื่อง “วิชามาร การท าข้อสอบ O-NET ให้ได้คะแนนสูง”  

ง. บทความเรื่อง “เทคนิคการท่องท านองเสนาะให้ไพเราะ” 

 

19. บทความต่อไปนี้บทความใดจะเป็นประโยชน์กับการท ารายงานเรื่อง “การป้องกัน และรับมือกับ

ปัญหาท้องในวัยเรียน” มากที่สุด  

ก.                                                          ข. 

  

   

  

 

 

 

ค.           ง. 
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20. “คุณครูประจ ำคณะสี ฟ้ ำโพสต์ข้อควำมในเฟสบุ๊ ก (Facebook) ว่ำนัก เรียนควรใช้ เงิน                                  
ในกำรท ำกิจกรรมกีฬำสีให้น้อยลงเพรำะจะเป็นกำรสิ้นเปลือง แต่ตูมตำมซึ่งเป็นนักเรียนของสีส้มมี               
ควำมคิดเห็นว่ำกำรท ำกิจกรรมกีฬำสีควรใช้เงินที่มำกในกำรลงทุนเพ่ือให้เป็นชื่อเสียงให้กับคณะสี                    
และคิดว่ำคุณครูที่อยู่สีฟ้ำน่ำจะแกล้งโพสต์ข้อควำมเพ่ือไม่ให้คณะสีอ่ืนท ำกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่เทียบกับ
สีฟ้ำ ตูมตำมจึงบอกกับเพ่ือน ๆ ว่ำจะเก็บเงินเท่ำเดิมและให้เก็บเรื่องนี้เป็นควำมลับ” นักเรียนคิดว่า
การกระท าของตูมตามเป็นการกระท าที่ ไม่สมควรท า เพราะเหตุใด  
  ก. จะต้องเชื่อฟังคุณครูแม้ว่าการจัดกีฬาสีจะต้องจัดกิจกรรมให้มีความอลังการและถือเป็น
สิทธิส่วนบุคคลของชาวคณะสีส้มที่จะเรียกเก็บเงินเท่าไรก็ได้  
 ข. การจัดกิจกรรมกีฬาสีควรเน้นการประหยัดทรัพยากรและมีเป้าหมาย เพื่อความสามัคคีใน
คณะสีมากกว่าการแข่งขันและรางวัล  
 ค. ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามค าสอนของครู แต่ตูมตามควรจะต้องชี้แจงโดยการโพสความ
คิดเห็นของตนเองลงใน Facebook ของครู และเปิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 ง. การเก็บเงินมากย่อมเป็นการรบกวนผู้ปกครอง แต่เป้าหมายของการแข่งขันก็เป็นสิ่งจ าเป็น 
ดังนั้นตูมตามจึงควรระดมเงินบริจาคโดยการเปิดหมวกหารายได้พิเศษ  
 

21. ธรณ์ธันย์พบเห็นสมหมายแสดงความคิดเห็นในแฟนเพจ (Facebook) แห่งหนึ่งว่า “การใส่

เครื่องแบบนักเรียนเป็นการกระท าที่เชย และล้าสมัย” แต่ธรธันย์คิดว่าการใส่เครื่องแบบนักเรียนเป็น

สิ่งที่ดีหากนักเรียนเป็นธรณ์ธันย์นักเรียนจะท าอย่างไร 

ก. แสดงความคิดเห็นตอบกลับสมหมายด้วยถ้อยค ารุนแรงเพ่ือให้สมหมายรู้สึกผิดที่คิด

เช่นนั้น  

ข. น าเรื่องของสมหมายไปโพสต์ในเพสบุ๊ก (Facebook) ส่วนตัว  

ค. ไม่แสดงความคิดเห็นตอบกลับใด ๆ พร้อมทั้งเคารพความคิดเห็นของสมหมาย  

ง. น าเรื่องและหลักฐานที่พบไปเล่าให้คุณครูฝ่ายบุคคล 
 

22. นักเรียนต้องการท ารายงานเรื่องแผ่นดินไหว แต่ข้อมูลในหนังสือเรียนของนักเรียนให้ข้อมูล

เกี่ยวกับแผ่นดินไวไว้ดังนี้  
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   หากนักเรียนต้องการค้นคว้าข้อมูลในโลกดิจิทัลเพิ่มเติม นักเรียนควรค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง

ใด เพราะเหตุใด  

  ก. ค้นข้อมูลเรื่อง สาเหตุ ผลกระทบ และการรับมือกับแผ่นดินไหว เพราะ ข้อมูลที่ได้รับยังไม่           
ครอบคลุมจะต้องหาข้อมูลที่ให้รายละเอียดมากขึ้น  
  ข. ค้นข้อมูลเรื่อง สึนามิที่เกิดจากการเกิดแผ่นดินไหว เพราะ ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมี
มากพอแล้วควรค้นหาข้อมูลเพ่ือนสึนามิเพ่ิมเติมให้มีความรู้มากขึ้น  
  ค. ค้นข้อมูลเรื่อง ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เพราะ เข้าใจว่ามนุษย์ท าให้เกิด
แผ่นดินไหว จึงต้องการหารายละเอียดเพ่ิมเติม  
  ง. ค้นข้อมูลเรื่อง แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเมืองไทย เพราะ เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับ
แผ่นดินไหวที่น่าจะเกิดข้ึนในประเทศ 
 

23. วรินร าไพพบเห็นวัทนวิภาแชร์ข้อมูลว่า “รัฐบำลจะขึ้นภำษีมูลค่ำเพ่ิมจำก 7 % เป็น 15 % 
ภำยใน 3 เดือน” แต่วรินร าไพไม่เชื่อข่าวที่วัทนวิภาแชร์จึงหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเว็บไซต์ของกรรม
สรรพากร นักเรียนคิดว่าการกระท าของวรินร าไพเป็นสิ่งที่ควรกระท า เพราะอะไร 
 ก. การหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร และข้อมูลภายในโลกออนไลน์จะท าให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากท่ีสุด  
 ข. เป็นการแสดงให้เห็นว่าวรินร าไพไม่มีความเชื่อใจให้กับเพ่ือน  
 ค. เป็นไปไม่ได้ที่ภาษีจะขึ้นครั้งละหลายเปอร์เซ็นต์ จึงควรหาข้อมูลเพ่ิมเติม  
 ง. เป็นการเสียเวลาในการหาข้อมูล และเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ไกลตัวไม่จ าเป็นต้องสนใจ  
24. นักเรียน ไม่ควร เชื่อถือข้อมูลในลักษณะเช่นนี้เพราะเหตุใด  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

ก. เป็นเพียงข้อคิดเห็น แต่ข้อมูลมีความ

กระชับจึงถือว่าง่ายต่อการน าไปใช้  

ข. ไม่มีการอ้างอิงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ไม่ควร

น าไปใช้ 

ค. เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย เว็ปไซต์ที่ใช้

งานง่ายมักจะไม่น่าเชื่อถือ 

ง. ไม่มีการอ้างอิงข้อมูล และควรหาข้อมูล

เพ่ิมเติม 
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25. อ่านข่าวต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม 

 
  จากข่าวดังกล่าวนักเรียนคิดว่าการกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง เพราะเหตุใด 

  ก. ใบเตยถือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงการถ่ายวิดีโอถือเป็นการช่วยโปรโมทภาพยนต์ 

  ข. ถึงแม้ใบเตยจะท าความผิดแต่ก็ได้ออกมาท าการขอโทษสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 ค. การแอบถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนต์ถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

  ง. ใบเตยไม่ได้ท าการขออนุญาติทางโรงภาพยนต์ก่อนท าการถ่ายวิดีโอ 

 

26. “นรำวิชญ์ได้รับมอบหมำยงำนจำกคุณครูให้เขียนบทควำมเรื่องโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์เนื่องใน

วันเอดส์โลก เขำจึงหำข้อมูลจำกอินเทอร์เนต พบว่ำมีบทควำมหนึ่งที่มีเนื้อหำที่เขำคิดว่ำน่ำสนใจมำใช้ 

เนื่องจำกเขำต้องกำรมีเวลำเหลือไปเล่นเกมนรำวิชย์จึงเพ่ิมควำมคิดของตนลงไปในผลงำนแล้วอ้ำงอิง

ว่ำเป็นข้อมูลจำกบทควำมออนไลน์ทั้งหมด แล้วน ำผลงำนส่งให้คุณครู” นักเรียนคิดว่าการกระท าของ               

นราวิชญ์ ไม่เหมาะสม เพราะเหตุใด  

  ก. นราวิชญ์ควรเชื่อในข้อมูลทุกอย่างในบทความ และการท างานเสร็จเร็วจะได้มีเวลาในการ

เล่นเกมมากยิ่งขึ้น 

  ข. เป็นการโกหกคุณครูว่าตนเองท าผลงานเอง แม้จะมีข้อมูลบางอย่างที่ถือเป็นความจริง แต่

เขาไม่ควรท าเช่นนี้  

  ค. ผู้อ่ืนอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคที่ติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง ส่งผล

กระทบต่อผู้อื่นหากน าไปปฏิบัติจริง  

  ง. นราวิชญ์น าผลงานของผู้อ่ืนมาดัดแปลงและอาจท าให้ข้อมูลที่ได้บิดเบือน และเป็นข้อมูลที่

ได้มาจากแหล่งที่มาเดียว 
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27. “มำนะได้รับมอบหมำยจำกคุณครูให้เป็นหัวหน้ำกลุ่มในกำรท ำโครงงำนเรื่อง ดอกไม้กินได้ มำนะ

ต้องกำรให้โครงงำนของกลุ่มตนเองนั้นมีข้อมูลที่ครบถ้วนและหลำกหลำย” หากนักเรียนเป็นมานะ

นักเรียนจะท าอย่างไร 

  ก. น าข้อมูลของทุกเว็บไซต์มาวางรวมกันโดยเน้นที่ให้ข้อมูลมาจ านวนมากที่สุด 

  ข. ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มไปหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับดอกไม้และมาอภิปรายร่วมกัน 

  ค. ให้สมาชิกแต่ละคนคัดลอกข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งรวมกัน และน าข้อมูลของทุกคนมา

วิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้ง 

  ง. ท างานคนเดียวโดยการรวบรวมข้อมูลจากทุกเว็ปไซต์มาใช้ในการท าโครงงาน โดยไม่แบ่ง

งานเพราะไม่ม่ันใจว่าเพ่ือนจะท างานที่ตนมอบหมายได้ 

28. หากนักเรียนได้รับเลือกเป็นหัวหน้ากลุ่มท างาน และพบว่าสมาชิกในกลุ่มรายงานของนักเรียน

ท างานโดยใช้แหล่งข้อมูลเพียงแหล่งเดียว นักเรียนจะมีวิธีการจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

  ก. ให้เพ่ือนท างานใหม่ เพราะ ข้อมูลที่ได้จะไม่น่าเชื่อถือทุกคนควรท าใหม่จนกว่าหัวหน้ากลุ่ม

จะพอใจ 

  ข. ไม่ท าอะไร และใช้ข้อมูลดังกล่าวท ารายงาน เพราะถือเป็นการให้เกียรติสมาชิกทุกคนใน

กลุ่ม 

  ค. ให้ทุกคนหาข้อมูลเพิ่มเติมและน ามาอภิปราย เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

  ง. แจ้งคุณครูประจ าวิชาถึงพฤติกรรมของเพ่ือนให้คุณครูหักคะแนนเพื่อน ๆ  
 

29. นักเรียนพบว่าคุณป้าชอบกดบันทึกเลขบัญชี และรหัสบัญชีอัตโนมัติไว้ในเว็บไซต์ นักเรียนจะท า

อย่างไร 

ก. เพิกเฉย เนื่องจากคุณป้าเป็นผู้อาวุโสที่เคารพของครอบครัวจึงไม่ควรไปสั่งสอนท่าน  

ข. ช่วยยกเลิกการบันทึกรหัสอัตโนมัติให้กับคุณป้าและต าหนิคุณป้าที่ไม่มีรู้เท่าทันโลกแห่ง

เทคโนโลยี  

ค. ช่วยยกเลิกการบันทึกรหัสอัตโนมัติให้กับคุณป้าและขอค่าตอบแทนเพ่ือให้คุณป้ามี

บทเรียนและไม่ท าแบบนี้อีก 

ง. ช่วยยกเลิกการบันทึกรหัสอัตโนมัติให้กับคุณป้าและสอนวิธีการยกเลิกค าสั่งการบันทึก

ให้กับคุณป้า  
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30. น้องชายของนักเรียนอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องการที่จะปรึกษานักเรียนว่าต้องการน า            

รหัสบัตรเครดิตของแม่ไปใช้ในการเติมเกมออนไลน์ นักเรียนควรท าอย่างไร 

 ก. ช่วยน้องชาย เพราะจะได้เล่มเกมออนไลน์ด้วยกัน 

 ข. ขัดขวางความคิดของน้อง พร้อมแจ้งให้แม่ทราบ 

 ค. สอนน้องให้สามารถเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเล่น 

 ง. เพิกเฉยไม่สนใจสิ่งที่น้องพูด เพราะคิดว่าเด็กประถมไม่ทราบวิธีในการเติมเงินเกมออนไลน์ 
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ฉบบัท่ี 3 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านคณุลกัษณะดจิิทลัก่อนเรียน 

 

31. สมศรี : “น่ีสมพร เธอเห็น สมสมยัชอบแชร์ ขา่วเก่ียวกบัพรรคการเมืองสีน า้ตาลใน เฟซบุ๊ก 

(Facebook) ไหม” 

 สมพร : “เออใช ่ฉนัยิ่งไมช่อบพรรคการเมืองนีอ้ยู ่น่าร าคาญเนอะเธอว่าไหม” 

 สมศรี : “ใช ่ๆ ฉนัเองก็ไมช่อบพรรคนีเ้หมือนกนั” 

 จากบทสนทนาดงักลา่วนกัเรียนคิดวา่ สมศรีและสมพรควรจะท าอย่างไร จงึเป็นวิธีการท่ีดี

ท่ีสดุส าหรับเร่ืองนี ้

 ก. สมศรีและสมพรควรน าเสนอข้อมลูอีกด้านหนึง่ท่ีมีการอ้างอิงในคอมเมนต์ของสมสมยั 

 ข. สมศรีและสมพรไมจ่ าเป็นต้องสนใจโพสต์ของสมสมยั เพราะเป็นข้อมลูในฝ่ังท่ีตรงข้าม

กบัความเห็นของเรา   

 ค. สมศรีและสมพรควรแชร์โพสต์ของสมสมยัและตอ่ว่าด้วยถ้อยค ารุนแรง เพ่ือแสดง

จดุยืนทางการเมืองของพวกเธอ   

  ง. สมศรีและสมสมยัควรแคปโพสต์ของสมสมยัและน าไปลงกลุม่ท่ีมีความคิดเห็นทาง                          

การเมืองตรงข้ามกบัสมสมยั  

อา่นขา่วตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 32 

 
  
         “ยงัอยูใ่นกระแสของสงัคมอยา่งตอ่เนื่องส าหรับ ปัน้จัน่ ปรมะ อ่ิมอโนทยั ดารานกัแสดง ที่ก่อน
หน้านีไ้ด้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเร่ืองการเมือง จนถกูวิพากษ์วิจารณ์อยา่งมากมาย ซึง่ประเด็นดงักลา่วได้
ถกูลามไปถงึงานภาพยนตร์ อาจจะมีการขูแ่บนตวัภาพยนตร์อีกด้วย ตอ่มา จัด๊ ธีมะ กาญจนไพริน ผู้
ประกาศขา่วช่ือดงั ได้โพสต์ถึงเร่ืองดงักลา่ว พร้อมแสดงความเหน็วา่ควรแยกแยะเร่ืองการเมือง กบั ตวั
ภาพยนตร์ ให้ออก” 
ที่มา : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2640056 
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32. จากเหตกุารณ์ดงักล่าวข้างต้น นกัเรียนมีความคดิเห็นวา่เพราะเหตใุด ผู้ประกาศขา่วทา่นนีจ้งึ

ออกมาแสดงความคดิเห็นในส่ือออนไลน์ของตนเอง 

 ก. เพราะการแสดงความคดิเห็นของผู้ประกาศขา่วอยูใ่นฐานะประชาชน เขาเสนอ          

ความคดิเห็นในโลกสว่นตวั ไมใ่ชใ่นขณะจดัรายการ    

  ข. เพราะผู้ประกาศข่าวไมค่วรแสดงความเห็นทางการเมืองในทกุกรณี ต้องเป็นกลาง             

นกัขา่วเป็นอาชีพท่ีต้องเป็นกลางตลอดเวลา 

 ค. เพราะว่าผู้ประกาศข่าวก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ นกัขา่วมีสิทธิในการแสดงความ

คดิเห็นเชน่เดียวกบัผู้ใช้คนอ่ืน ๆ หากไมล่ะเมิดผู้ อ่ืน       

  ง. เพราะผู้ประกาศขา่วคนนีแ้สดงความคิดเห็น เพ่ือชกัจงูให้คนอ่ืนคล้อยตามการกระท า

ของนกัแสดงหนุม่  
 

อา่นขา่วตอ่ไปนีแ้ล้วตอบค าถาม ข้อ 33 
  

 
เมื่อวนัท่ี 5 กรกฎาคม ผู้สือ่ขา่วรายงานวา่นายอนทุิน ชาญวีรกลู หวัหน้าพรรคภมูใิจไทย โพสต์คลปิขา่ว
ที่ให้สมัภาษณ์เมื่อวนัท่ี 4 กรกฎาคมที่ผา่นมา วา่ถ้าท าดีรัฐบาลเสยีงปร่ิมน า้ก็อยูไ่ด้ ซึง่ปรากฎวา่มผีู้มา
แสดงความคิดเห็นทัง้สนบัสนนุและไมส่นบัสนนุ โดยในกลุ่มของผู้ที่ไมส่นบัสนนุนัน้สว่นหนึง่ได้ใช้ถ้อยค า
ที่ดเุดือดรุนแรง แตน่ายอนทุินก็มลีลีาการตอบผู้ที่มีความเห็นตา่งอยา่งมีชัน้เชิง เช่น มใีช้เฟซบุ๊กคนหนึง่
เม้นต์ถามวา่ “เพื่อนกนัไมน่า่กลวั ท่ีนา่กลวัก็คือ ทา่นแยกแยะออกหรือไมว่า่คนไหนคือเพื่อน” นายอนทุิน
ได้ตอบกลบัไปวา่ “ ออกอยูแ่ล้วครับ” ,  สว่นผู้ใช้เฟซบุ๊กอกีรายหนึง่ถามถามวา่ เคลอืบกนัสนิมมาอยา่ง
หนาเลยนะ เลอืกตัง้ครัง้หน้าเจอกนั ก่อนที่นายอนทุินตอบกลบัวา่ “ที่ไหน” จากนัน้ผู้ใช้เฟซบุ๊กคน
เดียวกนัถามตอ่วา่ “เดยีวรู้กนัรัฐบาลศนูย์รวมอยูไ่ด้ไมน่านหรอกครับ 

ที่มา : https://spiceee.net/th/articles/33519 
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33. จากเหตกุารณ์ดงักล่าวข้างต้น ถ้านกัเรียนเป็นคณุอนทุิน ชาญวีรกลู นกัเรียนจะตอบการแสดง          

ความคดิเห็นเหลา่นีอ้ยา่งไร 

 ก. กลา่วขอบคณุท่ีเข้ามาแสดงความคิดเห็น และไมโ่ต้ตอบเพ่ือไมใ่ห้เกิดควากระทบ

กระเทือน 

    ข. แบง่ปัน ไปในทกุชอ่งทางออนไลน์ของตนเอง เพื่อให้ผู้สนบัสนนุตนเองรับรู้  

 ค. กดปิดกัน้การเข้าถึง (Block) เพ่ือให้ไมส่ามารถแสดงความคดิเห็นได้อีก                 

  ง. ตอบกลบัอยา่งสภุาพ โดยแสดงเหตผุลของการตดัสินใจของตนเองอยา่งตรงไปตรงมา  

34.  

 
ท่ีมา : http://live-in-auckland.blogspot.com/2014/08/blog-post.html 

  หากนกัเรียนสนใจท่ีจะสมคัรงาน และอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิ นกัเรียนจะขอ

ความชว่ยเหลือกบัผู้ดแูลระบบ (Admin) ด้วยข้อความใดจงึจะเหมาะสมท่ีสดุ 

  ก. พ่ีเป็นแอดมินป่ะ สง่รายละเอียดให้หนอ่ยดิ   

  ข. เห้ยแก เราหยกัด้ายรายเอียดงานอา่ แกรสง่ให้เราหนอ่ยด ิจุ๊บจุ๊บ  

  ค. สวสัดีครับ ผมต้องการทราบรายละเอียดของการสมคัรงาน....ครับ ขอ

ค าแนะน าด้วยครับ   

  ง. สวสัดีคะ่ พ่ีคะคือหนอูยากไปท างานท่ีน่ีมากเลยอะคะ่ แตไ่มรู้่ต้องท าไง พ่ีเอา

เงินเทา่ไหร่หนใูห้ได้คะ่ 
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35. พ่ีสาวของนกัเรียนได้ไปท าศลัยกรรมจมกูมา และพบวา่เพ่ือนของพี่สาวแสดงความคดิเห็นดงันี ้

“จมกูท่ีเพิ่งไปท ามาก็เป็นจมกูแบบปลอม ๆ ท าแล้วหน้าตาเหมือนเดมิไมรู้่จะไปท ามาท าไม!!!”       
พ่ีสาวของนกัเรียนรู้สกึเครียดมากเม่ือเห็นความคดิเห็นนี ้นกัเรียนจะให้พ่ีสาวตอบกลบัอย่างไร 

  ก. ขอบคณุส าหรับค าแนะน านะคะ เด๋ียวไปเช็คกบัหมออีกทีนะคะ     

  ข. ขอโทษนะคะ คือ ก็หนมีูเงินอะคะ่  

  ค. พ่ีคะ ไมพ่ดูนะคะ มนัดไูม่ดีเลย    

  ง. จมกูตวัเองสวยตายเลย ว่างัน้  

36. จงตอบค าถามจากภาพท่ีก าหนดให้ 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : https://board.postjung.com/860925 

  หากนกัเรียนมีภมูิล าเนาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แล้วพบกบัโพสต์นีใ้นส่ือออนไลน์

นกัเรียน ควรจะท าเชน่ใด 

  ก. อยา่ไว้หน้า ต้องโพสต์ดา่ให้สะใจ พวกสมองทึบ  

  ข. เร่ืองนีเ้ราจะไมป่ลอ่ยผ่าน ต้องโพสต์แสดงความคดิเห็นอธิบายแสดง                  

พลงัชาวอีสาน 

  ค. แบง่ปัน โพสต์นีล้งในกลุม่คนอีสาน ทกุกลุม่ แล้วปล่อยผา่น ให้ทกุคนในกลุม่

จดัการเขาเอง   

  ง. หายใจเข้าลึก ๆ แล้วกดปุ่ มรายงานการสแปม (Spam) อยา่งรวดเร็ว  
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37.  

 
   

 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีนกัเรียนจะต้องสนใจมากท่ีสดุในโพสต์ดงักลา่วคือข้อใด 

  ก. คอมเม้นต์ของทกุคน     

ข. แหลง่ท่ีมาของผู้แบง่ปัน (Shared)  

  ค. ค าสอนจากภาพขา่วท่ีถกูแบง่ปัน                 

   ง. ภาพขา่ว และสาระส าคญัของเร่ือง  
 

38. เม่ือทราบข่าววา่สมรเพื่อนร่วมห้องเม่ือตอนอยูร่ะดบัประถมศกึษา ได้รับรางวลัลกูกตญัญ ู

ระดบัชาต ินกัเรียนจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบใดในเฟซบุ๊ค 

  ก. ยินดีกบัเธอด้วยจริง ๆ นะ สมร    

  ข. เห้ย สมร ยินดีด้วยอยา่งนีต้้องฉลอง  

  ค. นงัหมอน แกได้รางวลัจริง ๆ หรอ ยินดีด้วย    

  ง. ยินดีด้วยเพ่ือน คิดถึงตอนไปจีบผู้ชายด้วยกนัวะ่   

นายธนกร ได้โพสต์ภาพค าสอนของหลวงพอ่วิริยงัค์  

สิรินธโร ระบวุา่"การยกโทษ"อาจดเูหมือนเราโง่ 

เหมือนเราแพ้ เหมือนเรายอม แล้วเขาก าเริบ เรา

เสียเปรียบ ความจริงไมใ่ช ่เราก าลงับ าเพ็ญบารมีขัน้

สงูคือ"อภยัทาน"อนัเป็นทานบารมีอนัสงูสดุ อภยัทาน

คือค าสอนของพระพทุธเจ้า 

ท่ีมา :http://news.ch3thailand.com/politics/96970 

 



 393 
 

 
  

39. 

 
ทีม่า : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2716720 
ภาพชาว LGBT จัดเต็มประโคมชุดด าเข้าร่วมงานศพเพ่ือน อาลัยรักครั้งสุดท้าย 

 การแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าว ข้อใดเหมำะสมที่สุด  

  ก. เพื่อนกะเทยตายยังอุตส่าห์แต่งตัว เรียกร้องความสนใจ   

  ข. การแต่งกายไม่ให้เกียรติ สมควรประณามอย่างยิ่ง  

  ค. ยอมกันไม่ได้จริง ๆ งานศพยังต้องสวย   

  ง. เค้าคงแต่งกายตามค าสั่งเสียของเพ่ือนเค้านั่นแหละ คงไม่แข่งกันสวยวันนี้หรอก  
 

40. เม่ือประนอมต้องวิจารณ์ร้านอาหารของเชฟช่ือดงัลงส่ือออนไลน์ นกัเรียนคดิวา่ข้อใดเป็นค า

วิจารณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

  ก. อาหารอร่อยมากคะ่ แตว่ตัถดุบิมาจากตลาดลา่งอยา่งเห็นได้ชดั  

  ข. อาหารรสชาตกิลมกลอ่ม แตค่วรปรับปรุงเร่ืองการบริการและบรรยากาศ 

  ค. อาหารท่ีเชฟท าออกมาไม่วา่เมนใูดก็ไมอ่ร่อยทัง้นัน้แหละ   

  ง. อาหารอร่อยจนระดบัโคตรบดิามารดาต้องชมเชยเลยทีเดียว 
 

41. 

 
ท่ีมา : https://twitter.com/kumkomroom 
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  จากภาพดงักลา่วมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึง่แบง่ปัน โพสของผู้ใช้อีกรายลงทวิตเตอร์ของ

ตนเอง นกัเรียนคิดวา่ค าพดูใดตอ่ไปนีใ้ห้ค าจ ากดัความตรงท่ีสดุ  

  ก. ส่ือออนไลน์เป็นส่ือท่ีไมมี่ความลบั   

   ข. ส่ือออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการประจาน 

  ค. ส่ือออนไลน์มกัเป็นดาบ 2 คมเสมอ   

   ง. ส่ือออนไลน์เป็นส่ือท่ีใช้แสดงความรู้สึกของตนเอง 

42. เม่ือเดก็ชายหมแูดงเข้าไปในเว็ปไซต์หนึง่และมีการโฆษณาภาพและส่ือลามกอนาจาร ถ้า

นกัเรียนเป็นเด็กชายหมแูดงนกัเรียนจะท าเชน่ไร 

  ก. จ าเว็ปไซต์นัน้ไว้เพ่ือเข้าไปดอีูกในภายหลงั      

  ข. ปิดเว็ปไซต์นัน้และไปเข้าเว็ปไซต์อ่ืน ๆ แทน  

  ค. เข้าไปในหน้าการโฆษณานัน้ เพ่ือดวูา่เป็นอย่างไร แล้วไปเลา่ให้เพ่ือนฟัง   

  ง. ไมเ่ข้าไปเว็ปไซต์นัน้อีกและรายงานปัญหากบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไข  
 

43. ถ้านกัเรียนเป็นนางงามชาวไทยคนท่ีแสดงความคดิเห็นอยา่งไมเ่หมาะสม นักเรียนจะท าเชน่ไร

จงึจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมท่ีสดุ 

  ก. ออกมาขอโทษผา่นส่ือ และลบโพสต์    

  ข. ออกมายอมรับวา่เป็นโพสต์ของตนจริง  

  ค. อยูเ่ฉย ๆ เด๋ียวเร่ืองทกุอย่างก็หายไปเอง    

           ง. เข้าไปแก้ไขข้อความ และบอกวา่ตนไมเ่ก่ียวข้อง 
 

44. การกระท าในข้อใดเป็นการกระท าท่ีถกูต้องท่ีสดุในการใช้ส่ือออนไลน์ 

  ก. ออยโพสต์ดา่เพ่ือนและรีบลบ   

  ข. ออมบล็อกอิฐ ก่อนจะดา่อิฐในเฟซบุ๊ก  

  ค. อิมตรวจเนือ้หาของข้อความก่อนจะโพสต์ทกุครัง้   

  ง. อุ้มโพสต์แสดงความไมพ่อใจตอ่การกระท าของอ้อยในทวิตเตอร์ส่วนตวั  
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45. สทุินโพสต์ข้อความต าหนิสชุาต ิเพราะเช่ือเร่ืองท่ีสชุินเลา่ การกระท าของสทุิน ไมเ่หมาะสม             

เพราะเหตใุด  

  ก. ไมก่ลัน่กรองข้อมลูก่อนโพสต์ ท าให้สชุาตเิสียหาย  

  ข. ให้คนอ่ืนโพสต์ดา่สชุาตแิทน  

  ค. ไมด่า่สชุาติตรง ๆ จะได้ชดัเจน ไมต้่องลงส่ือออนไลน์   

  ง. ไมโ่พสต์ดา่สชุินท่ีใสร้่ายสชุาต ิเม่ือรู้ความจริงวา่สชุินใสร้่าย 

---------------------------------------------------------------------------- 
  



 396 
 

 
  

 
โรงเรียนวดัอินทาราม 

แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัหลงัเรียน  

 

ค าชีแ้จง: แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัหลงัเรียน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ในการวดัและ

ประเมินผลหลกัสตูรท่ีเน้นสงัคมเป็นศนูย์กลางร่วมกบัการอภิปรายไตร่ตรองเพ่ือเสริมสร้าง

สมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลัส าหรับนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย แบง่ออกเป็น 3 ฉบบัย่อย ดงันี ้

 

  - ฉบบัท่ี 1 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านความรู้ดจิิทลัหลงัเรียน จ านวน 

15 ข้อ (ข้อท่ี 1-15) เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก 1 ค าตอบ 

  - ฉบบัท่ี 2 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านกระบวนการดจิิทลัหลงัเรียน 

จ านวน 10 ข้อ (ข้อท่ี 16-30) เป็นแบบทดสอบปรนยัแบบสถานการณ์ 4 ตวัเลือก  

  - ฉบบัท่ี 3 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านคณุลกัษณะดจิิทลัหลงัเรียน 

จ านวน 10 ข้อ (ข้อท่ี 30-45) เป็นแบบทดสอบปรนยัแบบสถานการณ์ 4 ตวัเลือ  

 

 เม่ือได้รับแบบทดสอบแล้วให้นกัเรียนตรวจสอบความครบถ้วนของแบบทดสอบ จากนัน้

กากบาท (x) ข้อท่ีถกูต้องลงในกระดาษค าตอบ 

         

      ขอให้นกัเรียนตัง้ใจท าอยา่งเตม็ความสามารถ 

         อาจารย์รุจน์  ฦาชา  

             ผู้วิจยั 

         คณุครูอรวรรณ จลุมว่ง  

                                                                                         ผู้ประสานงานโรงเรียนวดัอินทราราม  
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ฉบบัท่ี 1 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านความรู้ดจิิทลัหลงัเรียน 

1. “สงัคมยคุดจิิทลั” หมายถึง ข้อใด 

 ก.เป็นสงัคมจริงท่ีพบได้ในทกุประเทศ 

 ข.เป็นสงัคมของชนชัน้ปกครองในประเทศตะวนัตก 

 ค.เป็นสงัคมท่ีเกิดขึน้เฉพาะประเทศท่ีพฒันาแล้ว 

 ง.เป็นสงัคมเสมือนท่ีใช้เคร่ืองมือดจิิทลัในการตดิตอ่ส่ือสาร 
 

2. “การท่ีสมปอง รู้สกึหมัน่ไส้โอรส และไปโพสต์ระบายในเฟซบุ๊ก Facebook ของตนเองและบอก
วา่เป็นพืน้ท่ีส่วนตวั” ไมถ่กูต้อง เพราะเหตใุด  
 ก. ถือวา่เป็น Facebook Account ของสมปองเองจงึเป็นพืน้ท่ีสว่นตวั 

 ข. เป็นการแสดงความรู้สกึอยา่งตรงไปตรงมาบน Facebook ของตนเอง  

 ค. การโพสต์ลงใน Facebook ถือวา่เป็นพืน้ท่ีสาธารณะ แม้วา่จะตัง้คา่ให้เห็นโพสต์เฉพาะ

ฉนั 

 ง. เป็นการโพสต์หกัหน้าโอรส สง่ผลร้ายแรงกบัมิตรภาพระหวา่งเพื่อนสองคน  
 

3.บคุคลใดตอ่ไปนี ้ไมมี่ การป้องกนัการเข้าถึงข้อมลูในสงัคมดจิิทลั  

 ก.หมตูัง้คา่รหสัผ่านในการล็อกอินเข้าใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ให้มีความยากและไมมี่

ความเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นตวัของตนเอง 

 ข.เห็ดมกัจะให้คอมพิวเตอร์จดจ ารหสัผา่นทกุครัง้ ไมว่า่ใช้คอมพิวเตอร์เคร่ืองใด เพราะ

เป็นคน 

ขีห้ลงขีลื้ม 

 ค.เป็ดจะท าการล้างประวตัิการเข้าถึงเว็บไซต์ทกุครัง้หลงัการใช้งาน 

 ง.ไก่เม่ือท างานใด ๆ เสร็จก็จะท าการบนัทกึไว้ในแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) ของตนเสมอ 
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4. “ห้องสมดุโรงเรียนแหง่หนึ่ง ได้พฒันาระบบสืบค้นและฐานข้อมลูออนไลน์เพ่ือให้นกัเรียน
สามารถเข้าใช้งานได้เพียงมีรหสัประจ าตวันกัเรียน” ระบบของห้องสมดุแหง่นีใ้ช้เทคโนโลยีดจิิทลั 
อยา่งไร  

 ก.  มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวนมากรองรับการเข้าถึง แสดงวา่ปรับตวัเข้ากบัสงัคมดจิิทลั

แล้ว 

 ข.  มีการพฒันาระบบสืบค้นฐานข้อมลูออนไลน์และนกัเรียนสามารถเข้าถึงได้ทกุคน ทกุท่ี 

 ค.  ยงัไมมี่การน าเทคโนโลยีของบริษัทแอปเปิล้รุ่นล่าสดุเข้ามาใช้ภายในห้องสมุดจงึไมถื่อ

เป็นการใช้เทคโนโลยีดจิิทลั  

 ง. ควรต้องมีการแจกแท๊บเล็ตหรือไอแพดให้แก่นกัเรียนทกุคนเสียก่อน จงึจะถือว่าเป็นการ

ใช้เทคโนโลยี 
 

5.แอปพลิเคชนัใดตอ่ไปนี ้ท่ีนกัเรียนสมควรมีไว้ในโทรศพัทืมือถือเพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การเรียน

มากท่ีสดุ  

 ก.Google Classroom เพราะ เป็นเคร่ืองมือในการทบทวนความรู้และสอบถามปัญหากบั

คณุครูผู้สอน 

 ข.Facebook เพราะ เป็นเคร่ืองมือติดตอ่ส่ือสารกบัเพ่ือนและผู้ ท่ีมีความสนใจในเร่ือง

เดียวกนั 

 ค.Instagram เพราะ เป็นเคร่ืองมือติดตอ่ส่ือสารกบัแฟนคลบัของดาราท่ีช่ืนชอบ 

 ง.Twitter เพราะ เป็นเคร่ืองมือในการติดตามข้อมลูขา่วสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
 

6.บคุคลใดแสดงถึงความสามารถในการเข้าถึงดจิิทลั  

 ก.สมบตัค้ินหางานในอินเทอร์เน็ตแตย่งัติดขดัเร่ืองสญัญาณ 

 ข.สมชายไมส่ามารถเช่ือมตอ่ wifi ส านกังานเพ่ือท่ีจะอพัโหลดไฟล์ 

 ค.สมฤดีดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวารสารตา่งประเทศจากฐานข้อมลูออนไลน์ 

 ง.สมใจไมส่ามารถอพัโหลดไฟล์เกินขนาดไปยงัเว็บเพจของตนเองได้ 
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7. “มีผู้ใช้ Google Search ตอ่วนั 3,500 ล้านครัง้ โดยจะมีจ านวนเพิ่มขึน้ 10% ในทกุ ๆ ปี” จาก

ข้อความดงักล่าวสะท้อนถึงการเข้าถึงดจิิทลัอย่างไร  

 ก. จ านวนการค้นหาคิดเป็นคร่ึงหนึง่ของประชากรโลก 

 ข. Google เป็นเว็บท่ีใคร ๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ 

 ค. จ านวนท่ีคาดวา่จะเพิ่มขึน้ 10 % ทกุ ๆ ปีสะท้อนถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในหลาย

พืน้ท่ี          ทัว่โลก 

 ง. ถกูทัง้ข้อ ข และ ค 
 

8. คริสตีนา่อพัโหลด Music Video เพลงใหมข่องเธอลงในชอ่งทางออนไลน์ของตนเอง และมีผู้คน

แชร์เพลงของเธอไปในแพลดฟอร์ม (platform) ตา่งๆมากมาย จากเหตกุารณ์ดงักล่าวตรงกบั

ลกัษณะการกระจายตวัของข้อมลูดจิิทลัข้อใด  

  ก.ข้อมลูในสงัคมดจิิทลักระจายตวัอย่างไร้ทิศทาง 

 ข.ข้อมลูดจิิทลัเปรียบเสมือนไวรัล 

  ค.ข้อมลูดจิิทลัเม่ือเผยแพร่แล้วไมส่ามารถเรียกคืนกลบัมาได้ 

  ง.ข้อมลูในสงัคมดจิิทลักระจายตวัอย่างมีทิศทาง 
 

9.ข้อมลูดจิิทลัเม่ือเผยแพร่แล้วไมส่ามารถเรียกคืนกลบัมาได้ จากข้อความดงักลา่วหมายถึง

เหตกุารณ์ใดตอ่ไปนี ้

 ก.ม้าชอบอพัโหลดคลิปลงยทูปูและตัง้เป็น only me ทกุครัง้ 

 ข.แกะช่ืนชอบเพ่ือนคนหนึง่และมกัจะจดบนัทึกลงในไดอาร่ีของตน 

 ค.แมวแชร์ขา่วท่ีมีเนือ้หาไมดี่มายงัหน้า Facebook ของตนแตลื่มตัง้เป็นเฉพาะฉนั เพ่ือน

ของแมวทนัมาเห็นจงึถ่ายภาพและน ามาตอ่วา่แมว 

 ง.ไก่เม่ือไปกินอาหารท่ีร้านอาหารใดและประทบัใจ ก็จะบนัทกึลง note ในสมาร์ทโฟนของ

ตนเอง 
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10.ข้อใดสะท้อนถึงการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจจากร่องรอยในสงัคมดจิิทลั 

 ก.พิบลูย์ดปูระวตัย้ิอนหลงัในการเข้าชม Youtube ของ account ตนเอง 

 ข.ฝ่ายบคุคลของบริษัทแหง่หนึง่ สืบค้นข้อมลูประวตัผิู้สมคัร จาก Facebook ของผู้สมคัร 

 ค.นกัธุรกิจย้อนดกูารความถ่ีการเข้าเว็บไซต์ twitter ของคนในครอบครัว 

 ง.แมบ้่านใช้ไลน์ในการสง่ตอ่ขา่วสารออนไลน์ทกุเช้า 
 

11.ผู้พฒันาระบบบน Facebook ใช้หลกัการ Digital Footprint เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจอยา่งไร 

 ก.สงัเกตจากพฤติกรรมและความถ่ีในการเข้าถึงหน้าเพจของผู้ใช้ เพ่ือคดัเลือกเนือ้หาให้

ปรากฏบน Facebook ของผู้ใช้  

 ข.ใช้การโพสต์และแชร์เพ่ือขยายยอดขายให้แก่เพจตนเอง 

 ค.สืบค้นประวตักิารยืนยนัตวัตนของผู้ใช้ Facebook เพ่ือสง่ค าขอให้กดไลค์แฟนเพจ 

 ง.ดยูอด Account การสมคัร Facebook ในแตล่ะประเทศ แตล่ะทวีป 
 

12.การระรานทางไซเบอร์ (Cyber Bullying) มีความหมายตรงกบัข้อใด  

 ก.พฤติกรรมท่ีผู้ใช้งานออนไลน์ไมพ่อใจบคุคลหนึง่ๆ และน าไปท าร้ายร่างกายกนัในวนัถดั

มา 

 ข.พฤตกิรรมการรังแกและทะเลาะกนัของนกัเรียนกลุม่หนึ่งท่ีแยง่กนัใช้คอมพิวเตอร์ 

 ค.พฤตกิรรมการแสดงออกในส่ือสงัคมออนไลน์เพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนให้เกิดผลด้านจิตใจ 

 ง.พฤตกิรรมการไมพ่อใจเพ่ือนท่ีเลน่เกมออนไลน์ท่ีเลน่เกมด้วยกนัโต๊ะข้าง ๆ และทะเลาะ

กนั 

13. “ลกูเกด เมทินี (ท่ีตอนนีค้วบต าแหนง่ Expert เวทีมิสย)ู ก็เลยโทรไปแนะน า และตกัเตือนโกโก้
วา่ไมค่วรแชร์ภาพลกัษณะนี ้แตก่ลายเป็นวา่โกโก้กลบัอดัเสียงลกูเกด ไปฟ้องคณุณวฒัน์ ในฐานะ
ผู้จดัการประกวด มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ตอ่มาคณุณวฒัน์น าเร่ืองดงักล่าวไปโพสต์ตอ่ว่าคณุลกู
เกด” จากขา่วดงักลา่วสะท้อนถึง Cyber Bullying อยา่งไร  

 ก. เป็นการละเมิดสิทธ์ิสว่นบคุคลโดยการแฉบคุคลอ่ืนในพืน้ท่ีสงัคมดจิิทลั 

 ข. ผู้ เข้าประกวดอยูค่นละเวที ไมค่วรก้าวก่ายกนั 

 ค. คณุณวฒัน์เป็นผู้จดัการประกวดสามารถปกป้องนางงามตวัเองได้ 

 ง.  การใช้โทรศพัท์ไมถื่อเป็นเคร่ืองมือยคุดจิิทลั ไมเ่ก่ียวกบัการระรานทางไซเบอร์ 
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14.  “สายน า้หมัน่ไส้ความเยอะของสายชลจงึแอบถ่ายพฤตกิรรมโป๊ะ ๆ ของสายชลและอพัลง
อินสตาแกรม Instagram” พฤตกิรรมดงักลา่วตรงกบัพฤติกรรมการขม่เหงรังแกทางไซเบอร์ข้อใด  
 ก.การแฉด้วยคลิป   ข.การแอบอ้างปลอมตวัเป็นผู้ อ่ืนบนโลก

ออนไลน์ 

 ค.การโกหกหลอกลวง   ง.การจบักลุม่ในโซเชียลเพ่ือโจมตีโดยเฉพาะ 
 

15. “ส าลีใช้บริการคอมพิวเตอร์ของห้องสมดุและลืมลงช่ือออก (Log out) ไอดีไลน์ของตน ท าให้

บคุคลอ่ืนท่ีมาใช้ตอ่แอบอ้างเป็นส าลีและสง่ข้อความให้เพ่ือนของส าลีโอนเงินให้แก่ตน” พฤตกิรรม

ดงักลา่วตรงกบัพฤตกิรรมการขม่เหงรังแกทางไซเบอร์ข้อใด  

  ก.การแฉด้วยคลิป   ข.การแอบอ้างปลอมตวัเป็นผู้ อ่ืนบนโลก

ออนไลน์ 

 ค.การโกหกหลอกลวง   ง.การจบักลุม่ในโซเชียลเพ่ือโจมตีโดยเฉพาะ 
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ฉบบัท่ี 2 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านกระบวนการดจิิทลัหลงัเรียน 

16.นกัเรียนได้รับมอบหมายให้ท ารายงานประวตัิศาสตร์ และนกัเรียนข้อมลูจากเว็ปไซต์หนึง่ใน          

การอ้างอิง แตรุ่่นพ่ีเคยบอกว่าเว็ปไซต์นีไ้มน่า่เช่ือถือเพราะเฉลยข้อสอบไม่ถกูต้อง นกัเรียนจะมี

วิธีการจดัการกบัข้อมลูอย่างไร  

 ก. ใช้ข้อมูลจากหนงัสือดงักล่าว และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลเพิ่มเติม  โดยใช้

หนงัสือท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัศิาสตร์ท่ีนา่เช่ือถืออยา่งหลากหลาย  

 ข. เลือกใช้ข้อมลูเพียงบางส่วนจากหนงัสือท่ีตนเองคิดว่าน่าจะมีความถกูต้อง โดยลองใช้

วิจารณญาณของตนเองในการเลือก  

ค. ไมใ่ช้ข้อมลูจากหนงัสือเลม่ดงักลา่วเลย เพราะ เช่ือค าแนะน าท่ีรุ่นพ่ีแนะน ามา  

 ง. ไมใ่ช้ข้อมลูจากหนงัสือเลม่ดงักลา่ว และหนัไปลอกรายงานของรุ่นพ่ีสง่ครูแทน  
 

17. นกัวิชาการกลา่ววา่ “การคดิวิเคราะห์เป็นพืน้ฐานในการสืบค้นข้อมลูโดยเฉพาะการท ารายงาน

เชิงวิชาการ” เพราะเหตใุดจงึเป็นเชน่นัน้ 

  ก. เป็นการแยกแยะระดบัของภาษา เพ่ือให้ทราบว่าข้อความในเว็บไซต์มีความน่าเช่ือถือ

ในระดบัใด  

  ข. ชว่ยในการตรวจสอบความนา่เช่ือถือของข้อมลู โดยการพิจารณาจากแหลง่ท่ีมา 

พืน้ฐานของผู้ เขียน และการใช้ภาษา  

  ค. เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการคดัสรรข้อมลูท่ีสามารถใช้ประโยชน์ตามความต้องการของ

ตนเองได้  

  ง. การคดิ วิเคราะห์ แยกแยะ เป็นหลกัการเชิงวิชาการท่ีช่วยให้เข้าถึงข้อมลูได้ทกุรูปแบบ  

18. หากนกัเรียนต้องท ารายงานเร่ือง “สิทธิของกลุม่คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)” 

โดย ค้นข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตเป็นหลกั นกัเรียนควรเลือกบทความใดตอ่ไปนีจ้งึจะเหมาะสมมาก

ท่ีสดุ  

  ก. บทความเร่ือง “การปฏิเสธการร่วมงานกบักลุม่เกย์อย่างสภุาพ” 

  ข. บทความเร่ือง “เพศท่ี 3 อาการป่วยทางจิตท่ีควรได้รับการรักษา” 

  ค. บทความเร่ือง “วิธีการลดการกลัน่แกล้งเพศท่ี 3 ในสงัคมจริง และสงัคมออนไลน์” 
  ง. บทความเร่ือง “การประหารชีวติ: โทษของการเป็นเกย์ในยคุกลาง (คริสต์ศตวรรษที่ 15)”  
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19. เพ่ือนของนกัเรียนก าลงัท ารายงานในหวัข้อเร่ือง “นโยบายด้านสงัคมของจอมพล ป. พิบลู
สงคราม” และนกัเรียนพบบทความตอ่ไปนีใ้นเฟสบุ๊ก (Facebook) นกัเรียนควรจะท าอยา่งไร  

 
   

ก. เพิกเฉยเพราะตนเองไมได้ท ารายงานในเร่ืองดงักลา่ว 

  ข. กดแบง่ปัน (Shared) ข้อมลู พร้อมทัง้เพิ่มแคปชัน่ (Caption) วา่ “ของเราหาไมไ่ด้ หาได้

แตข่องใครไมรู้่”  

  ค. ค้นคว้าข้อมลูเพิ่มเตมิในหวัข้อการเก็บภาษีชายโสดจากหนงัสือในห้องสมดุ เพ่ือจะได้มี

ข้อมลูเสริมตอ่ท่ีเพ่ือนน าเสนองาน 

  ง. วิเคราะห์ความเช่ือถือของข้อมลู พร้อมทัง้กดแบง่ปัน (Shared) และ แท็กช่ือเพ่ือน 

(Tag) ให้น าไปใช้ประโยชน์ตอ่ 

 

20. หากนกัเรียนต้องท ารายงานเร่ือง “ภาษีของไทย” นกัเรียนจะเลือกหวัข้อใดตอ่ไปนีม้า

ประกอบการท ารายงาน และใช้ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูใด 

 ก. ประเภทของภาษี จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร 

 ข. การเล่ียงภาษี จากบทความเร่ืองภาษีนา่รู้  

 ค. หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัเก็บภาษี จากเว็บไซต์ Pantip 

 ง. พฒันาการของภาษีไทย จากเว็บไซต์ประวตัศิาสตร์ไทยนา่รู้ 
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21. “จิ๋มซือ้ชุดราตรีมาเพ่ือใส่ไปในงานปัจฉิมนิเทศน์ของโรงเรียน แต่เธอกังวลว่าชุดท่ีซือ้มานัน้

อาจจะโป๊เกินไป” เธอควรท าอยา่งไร   

ก. ลองปรึกษาคณุแมว่า่ชดุท่ีตนสวมใสถ่กูต้องตามกาลเทศะหรือไม ่อยา่งไร   

ข. โพสต์รูปชดุใน Facebook และสอบถามเพื่อน ๆ จากทาง Facebook  

ค. แชท Line สง่รูปภาพไปปรึกษาเพ่ือนสนิทเพ่ือให้เพ่ือช่วยวิจารณ์วา่ชดุมีความโป๊มากไป

หรือไม ่ 

ง. ลองใส่ชุด และเต้นร าพร้อมทัง้ถ่ายทอดสดทาง Instagram เพ่ือให้เห็นว่าขณะ

เคล่ือนไหวชดุโป๊หรือไม ่ 
 

22. คุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนให้หาความหมายของ “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” นักเรียนคิดว่า

แหลง่ข้อมลูใด      มีความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ 

ก.           ข. 

      

 

 

 

 

 

ค.           ง. 
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23. การตรวจสอบข้อมลูก่อนแบง่ปัน (Shared) ต้องค านงึถึงปัจจยัใดในข้อใดมากท่ีสดุ เพราะเหตุ
ใด 

ก. แหลง่ท่ีมาของข้อมลู เพราะเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความนา่เช่ือถือของข้อมลู  
ข. ภาพประกอบ และความสวยงามของแหลง่ข้อมลู เพราะจะท าให้ได้ยอดไลค์มากย่ิงขึน้  
ค. อายขุองแหลง่ข้อมลู เพราะเว็บไซต์ท่ีมีอายมุากยอ่มเป็นเว็บไซต์ท่ีมีคณุคา่ตอ่

การศกึษา  
ง. เป็นหวัข้อท่ีน่าสนใจ เพราะเป็นการเพิ่มพนูความรู้ และจะท าให้เราได้ภาพลกัษณ์ท่ีดี  
 

24. บคุคลใดตอ่ไปนีใ้ช้หลกัการอ้างอิงจากอินเทอร์เนตได้ดีท่ีสดุ 
ก. เอกลอกข้อความมาโดยใสเ่คร่ืองหมายค าพดูไว้ท่ีข้อความหรือข้อมลูนัน้ๆ และมีการ

อ้างอิง  
ข. กายลอกข้อความมาจากอินเทอร์เนต แตด้่วยความรีบจงึท าให้เขาระบแุหลง่อ้างอิงผิด  
ค. อาร์มลอกข้อความมาบางประโยคท่ีตนเองอยากจะน ามาใช้โดยไมไ่ด้ใส่อ้างอิง เพราะ

เห็นวา่เป็นสิ่งท่ีไมส่ าคญั  
ง. แอนลอกข้อความ หรือความคดิ และกลา่วอ้างว่าเป็นความคดิเห็นของตนเองทัง้หมด 

 

25. นกัเรียนคิดว่าการกระท าของใครเหมาะสมท่ีสดุ 

ก. ศภุวิชญ์ใช้ผลงานของผู้ อ่ืนในการพฒันาสิ่งประดษิฐ์ให้กบัคนพิการ โดยไมไ่ด้ให้เครดติ  

ข. นริศราน าข้อมลูจากแหลง่เดียวมาใช้ในการท ารายงาน และอ้างอิงอยา่งถกูต้อง  

ค. รัตนพรไมป่ฏิบตัติามผลโหวตออนไลน์ท่ีเพ่ือน ๆ ลงความคดิเห็น เพราะตนเองเป็น

หวัหน้ากลุม่  

ง. กิตตกินกน าวิดโิอเร่ืองการท าฝนหลวงจากเว็บไซต์โครงการพระราชด าริมาประกอบการ

น าเสนอรายงาน  
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26. การกระท าของบคุคลใดท่ี ไมเ่หมาะสม ท่ีสดุ 

 ก. ภานมุาให้น้องชายของตนคดัลอกงานจากอินเทอร์เนต เพราะ เห็นวา่น้องชายของตน

ได้คะแนนวิชาภาษาไทยสงู  

 ข. ญาตกิาน าวิดโิอจาก Facebook มาใช้ในการน าเสนองานหน้าชัน้เรียน โดยอ้างอิง

แหลง่ท่ีมาของข้อมลู  

 ค. ขตัตยิาน าข้อมลูจากเว็บไซต์แหง่หนึง่มาใช้โดยไมไ่ด้ท าการตรวจสอบข้อมลูในการตวิ

หนงัสือให้เพ่ือน ๆ  

 ง. แสงอษุาน างานประดษิฐ์ของน้องสาวท่ีมาประดษิฐ์ตอ่ และน าไปสง่ครูและบอกวา่เป็น

งานของตน  
 

27. ในการท างานกลุม่ เพื่อนนกัเรียนขอให้ชว่ยสืบค้นข้อมลูท่ีหามาจากอินเทอร์เน็ต นกัเรียนจะมี

หลกัการในการตรวจสอบอย่างไร  

  ก. ตรวจสอบการอ้างอิงข้อมลูให้มาจากเว็บไซต์ท่ีมีความนา่เช่ือถือ  

  ข. น าบทความท่ีสนใจมาเขียนใหมโ่ดยใช้ภาษาของตนเอง และตดัการอ้างอิงออก  

  ค. ตรวจสอบโดยการนบัจ านวนหน้า และค้นหาภาพประกอบท่ีเหมาะสมกบัเนือ้หา  

  ง. เน้นเฉพาะข้อมลูท่ีมาจากเว็บไซต์ของหนว่ยงานราขการเพราะเป็นแหลง่ข้อมลูท่ี

นา่เช่ือถือ  

28. “สริุยศรีได้รับข้อความจากบคุคลหนึ่งว่า “ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องหมา น้องแมวท่ีถกูทอดทิง้
กบัมลูนิธิ love dog love cat เพ่ือเป็นคา่อาหารให้น้องๆ ได้ สามารถโอนมายงัเลขบญัชี 4567890 
ช่ือบญัชี นางสมทรง ทรงสม ขอบคณุคะ่” นกัเรียนจะปฏิบตัตินอยา่งไร 

  ก. ไมส่นใจ เพราะขา่วท่ีแชร์ในลกัษณะอยา่งนีเ้ป็นข้อมลูข่าวสารท่ีไมเ่ป็นความจริง

แนน่อน ควรกดแบง่ปันและบอกให้ทกุคนเลิกท าบญุครัง้นีอ้ยา่งเดด็ขาด  

  ข. โอนเงินให้ทนัท่ี และน าข้อมลูดงักลา่วเผยแพร่ในส่ือสงัคมออนไลน์ให้ผู้ อ่ืนร่วมท าบญุ  

  ค. ตรวจสอบข้อมลูวา่มลูนิธิมีจริงหรือไม ่เพ่ือให้แนใ่จวา่มลูนิธิมีจริง และน าใบเสร็จจาก

การบริจาคไปให้คณุแมห่กัภาษี  

  ง. ตรวจสอบมลูนิธิท่ีระบไุว้ในข้อความวา่มีโครงการดงักลา่วจริงหรือไม ่และสอบถาม

มลูนิธิเก่ียวกบัข้อมลูเพิ่มเตมิ  
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29. มีข้อความแจ้งว่ามีเงินโอนเข้าบญัชี โดยจะต้องโอนเงินคา่ธรรมเนียมให้ธนาคารก่อน นกัเรียน

จะท าอยา่งไร 

  ก. รีบโอนเงินคา่ธรรมเนียมตามท่ีข้อความก าหนด เพราะเกรงวา่จะโดนตดัสิทธ์ิ  

  ข. ตดิตอ่กลบัไปยงัช่ือธนาคารท่ีปรากฏ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง  

  ค. เพิกเฉยกบัข้อความท่ีได้รับ เพราะทราบดีอยูแ่ล้ววา่ไม่มีนโยบายในลกัษณะนี ้ 

  ง. โทรศพัท์ติดตอ่กลบัไปยงัธนาคารพร้อมทัง้ต าหนิการให้บริการท่ีไร้มาตรฐานของ

ธนาคาร  
 

30. หากนกัเรียนได้รับอีเมล์จากธนาคารหนึง่ว่าค้างคา่ธรรมเนียมรักษาบญัชีเป็นจ านวน 4,000 

บาท โดยให้โอนเงินผา่นเลขบญัชีท่ีระบใุนอีเมล์ภายใน 15 วนัหลงัจากได้รับข้อความ นกัเรียนจะ

แก้ปัญหาอย่างไร 

  ก. โอนเงินไปยงับญัชีท่ีระบไุว้ในอีเมล์  

  ข. ตดิตอ่กลบัไปยงัช่ือธนาคารท่ีปรากฏในอีเมล์ เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง  

  ค. เพิกเฉยกบัอีเมล์ท่ีได้รับ เพราะเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะค้างคา่ธรรมเนียมมากกว่า 4,000 บาท  

  ง. โทรศพัท์ติดตอ่กลบัไปยงัธนาคารพร้อมทัง้ต าหนิการให้บริการท่ีไร้มาตรฐานของ

ธนาคาร  
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ฉบบัท่ี 3 แบบทดสอบสมรรถนะพลเมืองยคุดจิิทลั ด้านคณุลกัษณะดจิิทลัหลงัเรียน 

31   สมหมาย :  “สมชายแบ่งปัน ประเด็นการเมืองที่บิดเบือนลงเฟซบุ๊ก (Facebook) อีกแล้ว” 

  สมรักษ ์:     “ผมว่าเขาท าไม่ถูกนะ” 

  สมหมาย :   “เขาเป็นเพ่ือนเรา เดี๋ยวผมจัดการเขาเอง” 

จากบทสนทนาดังกล่าวนักเรียนคิดว่า สมหมายควรจะท าอย่างไร จึงเป็น วิธีกำรที่ดีที่สุด ส าหรับเรื่อง

นี้ 

  ก. สมหมายเตือนสมชายว่าถ้ากระท าอย่างนี้อีก จะให้เพื่อน ๆ เลิกคบ  

  ข. สมหมายเดินไปต่อว่าสมชายอย่างรุนแรงและเตือนว่าจะน าโพสต์ไปประจานหากไม่ยุติการ

โพสต์ 

  ค. สมหมายเอาประเด็นที่สมชายกระท าไปบอกเพ่ือนในโลกออนไลน์ เพ่ือให้เพ่ือน ๆ มาร่วม

กันเตือนสมชาย    

ง. สมหมายเตือนสมชายว่าการแบ่งปัน โพสต์ที่บิดเบือนอาจโดนข้อหาหมิ่นประมาทได้ 
  

32. นพ :  “ทุกคน เธอว่าเราสมควรเขียนบทความออนไลน์วิจารณ์คนที่เราไม่ชอบไหม ฉันว่าจะเขีย

ผู้อ านวยการปลาซะหน่อย เขาชอบว่าฉันในที่ประชุม” 

 เอก : “ผมว่าท าไม่ถูกนะอย่างท าเลย” 

 ด ารง : “เอาเลย ฉันสนับสนุน” 

  จากบทสนทนาดังกล่าวนักเรียนจะสนับสนุนความคิดของเอกหรือด ำรง เพราะอะไร  

   ก. เอก เพราะ การแสดงความคิดเห็นเพ่ือโจมตีผู้อ่ืนในโลกออนไลน์ เป็นการประจานผู้โพสต์

ว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะ   

   ข. เอก เพราะ การแสดงความคิดเห็นโจมตีในโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระท า เป็นการ

ละเมิดสิทธิผู้อ่ืนและขัดกับสถานภาพครู         

  ค. ด ารง เพราะเป็นสิทธิของปลาช่อนในการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ที่เป็นพ้ืนที่

ส่วนตัว    

  ง. ด ารง เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องน่าสนุกดีที่ปลาช่อนจะเขียนบทความออนไลน์ด่าผู้อ านวยการ  
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33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สืบเนื่องจากกระแสบนโลกออนไลน์ตอนนี้ ที่มี่เด็กโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งแถวปทุมวัน "สอบติดแพทย์

ยกห้อง" สื่อก็ตีข่าวกันตามปกตินะครับ แต่งานนี้มีกระแสดราม่าส่งท้าย แตกเป็นหลายประเด็น  เช่น

เด็กเก่งต้องเรียนหมอ !? ครูโรงเรียนเค้าจบอะไรมา ! 
        

ที่มา : http://www.unigang.com/Article/41622 

นักเรียนเขียน comment ด้วยข้อความใดจึงจะเหมำะสมที่สุด 

   ก. สุด ๆ  ไปเลยจ้า รวมเงินค่าติวยกห้องคงสร้างตึกใหม่ได้   

   ข. เก่งจิง เยี่ยมมากครับพวกพ่ีคงจะติวมาเยอะ  

 ค. พ่ีครับ รับแฟนร้อน ๆ สักท่ีไหมครับ  

 ง. ขอแสดงความยินดีกับพ่ี ๆ ทุกคน ด้วยค่ะ 

 

34. 

 

 

 

 

 

 

จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น ถ้านักเรียนเป็นผู้ดูแล (Admin) จะแสดงความรู้สึกอย่างไรกับ

เหตุการณ์นี้ 

  

http://www.unigang.com/Article/41622
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 ก. แสดงความคิดเห็นจะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันกับที่ผู้ดูแล (Admin) กระท า เพราะช่วย

เพ่ิมยอดขายให้กับร้านค้า   

  ข. แสดงความคิดเห็นเฉพาะที่เกิดประโยชน์กับร้านค้าเท่านั้น เพราะเป็นการสร้างความเป็น

ทางการและความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้า  

  ค. จะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันกับท่ีผู้ดูแล(Admin) กระท า เพราะสร้างความผ่อนคลายและ

เกิดความเป็นกันเองกับลูกค้า   

  ง. แสดงความคิดเห็นที่มุ่งตอบแต่ค าถามที่ต้องการสั่งอาหารหรือให้ค าแนะน าแก่บริษัท เพราะ

เป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  
 

35. นักเรียนชมละครโทรทัศน์รู้สึกเข้าถึงอารมณ์กับบทนายแคว้น (พ่อแท้ ๆ ) ที่ทุบตีลูกกาสะลองจน

เจ็บปางตาย นักเรียนจึงต้องการที่จะแสดงความรู้สึกของตนเองในโลกออนไลน์ให้เพ่ือน ๆ ได้รับรู้

นักเรียนควรเลือกใช้ข้อความใดต่อไปนี้  

  ก. โธ่ เวรกรรมของกาสะลอง เวรกรรมต้องตามทัน ไอ้นายแคว้น   

  ข. ขอโทษนะคะ ใครเล่นบทนี้อะคะ อยากตบ  

  ค. เลวจริง ๆ พ่อคนที่ไหนท าตัวแบบนี้ เลวทั้งพ่อทั้งลูก    

  ง. เตรียมเปลือกทุเรียนไว้รอแล้วจ้า  
 

36.หากนักเรียนในฐำนะศิลปินที่เจอกับข้อความ

ของแฟนคลับของตนเองทั้งสองฝ่าย นักเรียนจะท า

อย่างไร 

 ก. ปล่อยให้กระแสเงียบไปเอง  

 ข. ยอมรับ แต่ไม่ขอโทษเพราะไม่ได้ท าอะไรผิด  

 ค. ออกมาขอโทษผ่านทุกช่องทางของตนเอง ทั้งสื่อ

ออนไลน์และสื่อประเภทอ่ืน  

  ง. จ้างให้คนไปโพสด่าผู้โพสต์ข่าวโจมตีตน และ                                                         

เข้าไปท าลายชื่อเสียงในทุกช่องทาง  
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37. นกัเรียนในฐานะผู้ โพสข้อความดงักลา่วท่ีเจอกบัข้อความของแฟนคลบัอีกกลุม่ท่ี ไมเ่ห็นด้วย 
กบัความคิดของตนเอง นกัเรียนควรจะโพสตอบโต้อยา่งไร  

  ก. ท้าตบ ไปเลยจะได้จบ ๆ           ข. อยูห่า่งกนัหนอ่ย เดี๋ยวเขาเก่ียวกนั  

  ค. เร่ืองจริงแนน่อน ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไมมี่พลาด   ง. สง่รูปยืนยนั พร้อมคลิปวิดีโอ

เหตกุารณ์  
 

38.  

 

 

 

 

 แชร์ สนั่น ครูบังคับให้นักเรียนท างานต่อหน้า ขู่ถ้าไม่ท าจะปาดคอ กระโดดตึกให้ดู! 

กลายเป็นเรื่องที่ได้รับการแบ่งปัน นับหมื่นครั้งเมื่อมีสมาชิกทวิตเตอร์รายหนึ่ง โพสต์ข้อความถึง

เหตุการณ์ท่ีโรงเรียนแห่งหนึ่ง โดยระบุว่า ครูมีความเข้มงวดอย่างหนัก โดยบังคับให้เด็กท างานต่อหน้า 

ก่อนจะขู่ว่า ถ้าไม่ท าจะฆ่าตัวตายต่อหน้าเด็กจนเกิดอาการผวาอย่างหนักจนไม่อยากไปโรงเรียน 
ที่มา : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_2716720 

ถ้าครูในข่าวเป็นคุณครทูี่สอนนักเรียน การแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ดังกล่าว ข้อใดเหมำะสมที่สุด  

  ก. อุ๊ยตาย เพ่ิงรู้นะเนี่ย  

  ข. มันไม่ดีมาก ๆ เลยนะคะครู  

  ค. เออ ครูโรงเรียนนี้ชักจะเป็นประสาทกันไปหมด    

  ง. ครูครับ ครูจะกระโดดตึกจริง ๆ หรอครับ 55555555  
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39. พ่ีแคท โพสต์แสดงความดีใจที่สามารถสอบชิงทุนไปเรียนต่อท่ีสหรัฐอเมริกาได้ นักเรียนจะแสดง

ความรู้สึกเช่นใด 

  ก. ดีใจอะไรนักหนา แค่เรียนต่อเมืองนอก   

  ข. เจ๊แคท ขากลับอย่าลืมซื้อกระเป๋าโค๊ทมาให้ฉันด้วยล่ะ   

  ค. ได้ไปสักที โชคดีนะพี่ อย่าหนีเรียนนะ  

  ง. พ่ีแคทยินดีด้วยนะคะ ขอให้การเรียนที่นั่นราบรื่นดีนะคะ 

 

40. คุณครูให้นักเรียนเขียนวิจารณ์โดยใช้ประเด็นการลอบตัดไม้พยุงในวัด ลงบนสื่ออนไลน์นักเรียน

คิดว่าข้อใดเป็นการวิจารณ์ที่เหมำะสมที่สุด 

  ก. ไม้พยุงที่ยึดได้สมควรประมูล เพ่ือให้เกิดรายได้เข้ารัฐ    

  ข. การลักลอบตัดไม้สามารถเกิดข้ึนได้ทุกที่ รัฐควรเฝ้าระวัง  

  ค. การดูแลไม้หวงห้ามเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 

  ง. สมควรจัดการพวกลอบตัดไม้ให้สิ้นซาก โดยวิธีการตัดมือ  

 

41.  

 
เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์ โดยในโลกโซเชียล

หนุ่มคนหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพที่ใครเห็นแล้วต่างก็รับไม่ได้ เพราะภาพที่เขาโพสต์นั้นเป็นภาพของเสือ
ดาว ที่ถูกล่ามาได้จากในป่า แถมยังมีการขอบคุณทีมงานที่หามาอีกด้วย เรียกได้ว่างานนี้ท าชาวเน็ตถึง
เดือดเป็นไฟในการโชว์ความเท่แบบผิดๆ พร้อมกับต้องการให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบการกระท าของ
ชายคนนี้ และหากกระท าผิดจริงก็อยากให้มีการน าตัวมาด าเนินคดีโดยเร็วที่สุด 

      ที่มา : http://khaorung.com/archives/1718 
 

  

http://khaorung.com/archives/1718
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41. จากภาพข่าวดังกล่าว นักเรียนคิดว่าการกระท าในข่าวนั้นสื่อให้เห็นถึงโทษของสื่อออนไลน์

อย่างไร  

  ก. เรื่องราวบนสื่อออนไลน์มักจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับวิจารณญาณ   

  ข. เมื่อมีการบันทึกเรื่องราวบนสื่อออนไลน์จะไม่สามารถลบล้างให้หมดไปได้  

  ค. การบันทึกเรื่องราวใด ๆ บนสื่อออนไลน์ทุกชนิด จะเป็นภัยกับผู้บันทึกเรื่องราวเสมอ  

  ง. ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะบันทึกเรื่องราวใด ๆ บนสื่อออนไลน์ เพราะจะท าให้ข้อมูลถูก

บิดเบือนจากความเป็นจริงได้  
 

 42. 

 

 

 

 

 

 

ต ารวจแจ้ง 7 ข้อหา หนุ่มผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ช่องดัง เปิดเพจปลอมตีสนิทพริตตี้-นางแบบ หลอกให้ถ่าย

คลิปโป๊ ลงขายดาร์กเวป 

       ที่มา : https://www.khaosod.co.th/special-stories/news_385523 

42. เมื่อนักเรียนเจอวิดีโออนาจารของเหยื่อบนเว็ปไซต์ การกระท าใดที่ไม่เหมำะสมที่สุด 

   ก. รีบบันทึกไว้และเก็บไว้ดูคนเดียว ข. บอกเพ่ือนว่าเจอคลิปในข่าวแล้ว  

   ค. รีบบันทึกและส่งต่อไปยังเพ่ือน ๆ  ง. บอกเพ่ือน ให้รีบตามไปดูในเว็ปไซต์นั้น  
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43.  

 
 

 

 

 

3 สถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่เกาหลี สั่งแบน Block B งดออกอากาศตามรายการเพลงช่ัวคราว หลังถูกกระแส

ต่อต้านจากแฟนเพลงท่ัวโลกอย่างหนัก กลายเป็นประเด็นฮอตทั่วอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของสมาชิก

วง "Block B" สมาชิกน้องใหม่สัญชาติเกาหลี ที่มาเปิดตัวให้แฟน ๆ ชาวไทยได้รู้จักกันเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่าน

มา โดยในคลิปเปิดตัวที่มีช่ือว่า "New Artist - Block B in Thailand 270112" พบว่า ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์นั้น สมาชิก

ทั้ง 7 คนในวง แสดงกิริยาที่ไม่สุภาพ อีกท้ังยังพูดพาดพิงเรื่องน้ าท่วมในเชิงตลกอีกด้วย 

  ที่มา : https://musicstation.kapook.com/view37536.html 

43. ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด ที่ได้จากเรื่องนี้ 

  ก. ภาพการแสดงที่ไม่หมาะสมของสมาชิกในสื่อ  

  ข. การโปรโมทวง "Block B" ในสื่อออนไลน์  

  ค. การถูกโจมตีอย่างหนักในการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมผ่านสื่อของคนทั่วโลก  

  ง. เนื้อหาของข่าวการกระท าที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทย  
 

44. ถ้านักเรียนเป็นสมาชิกวง "Block B" คนดังกล่าว การกระท าเช่นไรไม่เหมำะสมที่สุด 

  ก. ลบคลิปสัมภาษณ์ และออกโปรโมทวงต่อไป  

  ข. รีบประณามผู้ที่แบ่งปัน คลิปที่ไม่เหมาะสมของตนทันที  

  ค. แจ้งบริษัทให้เปลี่ยนการโปรโมทลงสื่ออ่ืน ๆ    

  ง. ออกมาขอโทษผ่านสื่อ และลบคลิปสัมภาษณ์  
 

45. ประเสริฐบันทึกรูปภาพจากเว๊ปไซต์หนึ่ง และน ารูปภาพดังกล่าวลงสื่อออนไลน์ แต่ประเสริฐไม่ได้

อ้างอิง เพราะลืมเว๊ปไซต์ที่บันทึกรูปภาพมา ประเสริฐต้องท าเช่นไร 

  ก. อ้างอิงเว็ปไซต์อ่ืน ๆ ที่มีรูปภาพใกล้เคียง       ข. ลบรูปภาพและเลือกลงรูปภาพอ่ืน ๆ แทน  

  ค. อ้างอิงว่าเป็นผลงานของตน ง. ไม่ต้องท าเช่นไร   

----------------------------------------------------------------------------- 
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แบบสอบถามพฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของพลเมืองยคุดจิิทลั 

แบบประเมินพฤตกิรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของพลเมืองยคุจิิทลั 

ค าชีแ้จง ให้นกัเรียนอา่นข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งให้ตรงตามการรับรู้ และ 

ความคดิเห็นของนกัเรียน 

 
 

รายการ  

ระดบัการปฏิบตัิพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์
ของพลเมืองยคุดิจิทลั 

ปฏิบตัิเป็น
ประจ า 

ปฏิบตัิเป็น
สว่นมาก 

ปฏิบตัิ
น้อย 

ไมไ่ด้
ปฏิบตั ิ

1. นกัเรียนเป็นพลเมืองยคุดิจิทลัท่ีใช้เคร่ืองมือ
ดจิิทลัในการติดตอ่ส่ือสารในโลกออนไลน์ 

    

2. นกัเรียนระมดัระวงัการโพสข้อความตา่ง ๆ ใน
ส่ือสงัคมออนไลน์ เพราะรู้วา่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความ
เป็นสว่นตวัน้อย ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้  

    

3. นกัเรียนคดัสรรข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการ
เรียนหรือความสนใจ 

    

4. นกัเรียนสามารถสืบค้นข้อมลูสารสนเทศ ได้ใน
ทกุสถานท่ี ทกุเวลา 

    

5. นกัเรียนตรวจสอบข้อมลู/เนือ้หา/คลิปวิดีโอท่ี
เป็นไวรัลก่อนโพส และแสดงความคดิเห็นทกุครัง้
ท่ีมีโอกาส 

    

6. นกัเรียนไมโ่พสข้อมลู/เนือ้หาท่ีมีความรุนแรง 
เน่ืองจากทราบว่าข้อมลูจะไมมี่วนัเลือนหายไป 

    

7. นกัเรียนใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการแสดงออก
เพ่ือท าร้ายผู้ อ่ืนโดยใช้นามแฝง 

    

8. นกัเรียนแสดงความคิดเห็น ด้วยค าพดูตาม
ความรู้สกึโดยไมไ่ด้กลัน่กรอง 

    

9. นกัเรียนเลือกท่ีจะแยกความคดิเห็นออกจาก
ข้อเท็จจริงเม่ือมีการใช้ข้อความจากบคุคลอ่ืนใน
สงัคมออนไลน์ 
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รายการ  

ระดบัการปฏิบตัิพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์
ของพลเมืองยคุดิจิทลั 

ปฏิบตัิเป็น
ประจ า 

ปฏิบตัิเป็น
สว่นมาก 

ปฏิบตัิ
น้อย 

ไมไ่ด้
ปฏิบตั ิ

10. นกัเรียนใช้ข้อมลูสารสนเทศในสงัคมออนไลน์
ในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิน้งาน ของนกัเรียน 

    

11. นกัเรียนใช้ความคดิเห็นของตนเองในการ
ตดัสินข้อมลูจากสงัคมออนไลน์ 

    

12. นกัเรียนใช้ข้อมลูจากส่ือสงัคมออนไลน์ โดย
ไมเ่คยตรวจสอบแหลง่ท่ีมา เพราะถือวา่เป็น
ข้อมลูท่ีผา่นการคดักรองมาแล้ว 

    

13. นกัเรียนคดัค้านการใช้ข้อมลูจากสงัคม
ออนไลน์ เม่ือไมมี่การอ้างอิงอยา่งถกูต้อง 

    

14. นกัเรียนเลือกใช้ข้อมลูจากแหลง่ท่ีมาท่ี
หลากหลาย เพ่ือเปรียบเทียบความถกูต้อง 

    

15. นกัเรียนน าประเด็นร้อนจากส่ือสงัคมออนไลน์
มาพดูคยุแลกเปล่ียนกบัเพ่ือน 

    

16. นกัเรียนอาศยัข้อมลูจากแหลง่เดียวกนั              
ในการท างานกลุม่หรือการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 

    

17. นกัเรียนอนญุาต/กรอกข้อมลูสว่นตวั             
ในการสมคัรเว็ปไซต์ท่ีสนใจ 

    

18. นกัเรียนแสดงความคิดเห็น และ
วิพากษ์วิจารณ์ผู้ อ่ืนได้โดยไมส่นใจวา่ละเมิดใคร
หรือไม ่

    

19. นกัเรียนใช้ค าพดูด้วยถ้อยค าท่ีสภุาพในการ
แสดงความคิดเห็น  

    

20. นกัเรียนระมดัระวงัในการแสดงความคิดเห็น
ในส่ือสงัคมออนไลน์ของคณุครู 

    

21. นกัเรียนจะใช้ถ้อยค าหยอกล้อกบัเพ่ือนในส่ือ
สงัคมออนไลน์เม่ือมีโอกาส 
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รายการ  

ระดบัการปฏิบตัิพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์
ของพลเมืองยคุดิจิทลั 

ปฏิบตัิเป็น
ประจ า 

ปฏิบตัิเป็น
สว่นมาก 

ปฏิบตัิ
น้อย 

ไมไ่ด้
ปฏิบตั ิ

22. นกัเรียนเลือกใช้ค าพดูให้มีความเหมาะสมกบั
สถานะของบคุคล 

    

23. นกัเรียนแชร์โพสท่ีมีความลอ่แหลม โดยปิด
การแสดงเป็นสาธารณะ 

    

24. นกัเรียนแสดงความรู้สกึในด้านลบกบั
นกัการเมืองท่ีไมช่อบ เพราะอยากให้เกิดการรับรู้
ในวงกว้าง 
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แบบสอบถามความพงึพอใจในการใช้หลกัสตูร   

ค ำชีแ้จง    ใหน้กัเรยีนอ่ำนขอ้ควำมต่อไปนี้แลว้ท ำเครื่องหมำย  ลงใชช้่องใหต้รงกบัควำมคดิ
ของนกัเรยีน 

รำยกำร ระดบัควำมคดิเหน็ 
มำกทีสุ่ด มำก น้อย น้อยทีสุ่ด 

ดำ้นเป้ำหมำยของหลกัสตูร 
หลงัเรยีนดว้ยหลกัสตูรนี้แลว้ 
1. นกัเรยีนรูจ้กัสภำพสงัคมดจิทิลั กำรเขำ้ถงึดจิทิลั            
กำรกระจำยตวัของขอ้มลู รอ่งรอยดจิทิลั และลกัษณะ
กำรระรำนทำงไซเบอร ์

    

2. นกัเรยีนมกีระบวนกำรคดิอยำ่งมวีจิำรณญำณ            
เพือ่กำรรูเ้ทำ่ทนัสงัคมดจิทิลั กำรท ำงำนสว่นบุคคล
และกำรท ำงำนรว่มกบัผูอ้ืน่ และปฏบิตัติำม
กระบวนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในโลกดจิทิลัได ้ 

    

3. นกัเรยีนรบัรูแ้ละสรำ้งแนวทำงกำรปฏบิตัตินใหเ้กดิ
มำรยำทในกำรใชส้ือ่ดจิทิลัและควำมรบัผดิชอบสว่น
บุคคลในกำรใชส้ือ่ดจิทิลัได ้ 

    

ดำ้นเนื้อหำในหลกัสตูร 
4. เนื้อหำทีใ่ชใ้นกำรอภปิรำยเหมำะสมกบัวยัและเป็น
เรือ่งทีน่กัเรยีนสนใจ 

    

5. เนื้อหำทีใ่ชอ้ภปิรำยเกดิขึน้จรงิและมกีำร shared              
ในสงัคมออนไลน์ และสำมำรถน ำมำอภปิรำย
ไตรต่รองได ้

    

6. เนื้อหำประเดน็ทีเ่ป็นขอ้ถกเถยีง (controversial 
issues) มทีัง้ผูท้ีเ่หน็ดว้ยและเหน็ต่ำง ไมม่คี ำตอบที่
ถกูตอ้งเสมอไป 

    

7. เนื้อหำเป็นประเดน็ทีม่ขีอ้มลูออนไลน์สนบัสนุน     
8. เนื้อหำเป็นประเดน็ทีช่ว่ยเสรมิสรำ้งสมรรถนะ
พลเมอืงยคุดจิทิลั ทัง้ควำมรู ้กระบวนกำร และ 
คณุลกัษณะ  

    

กำรจดักำรเรยีนรูด้ว้ยกระบวนกำรอภปิรำยไตรต่รอง 
9. นกัเรยีนไดอ้ภปิรำยแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็กบั
เพือ่นในหอ้งเรยีน 
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รำยกำร ระดบัควำมคดิเหน็ 
มำกทีสุ่ด มำก น้อย น้อยทีสุ่ด 

10. นกัเรยีนไดร้บัขอ้มลูใหม ่ๆ ทีไ่มเ่คยรูม้ำกอ่นจำก
กำรอภปิรำยไตรต่รอง 

    

11. นกัเรยีนยอมรบัควำมคดิเหน็ทีแ่ตกต่ำงจำกผูอ้ืน่
หลงัจำกกำรอภปิรำยไตรต่รอง 

    

12. นกัเรยีนรูจ้กักำรระดมสมองหรอืลงขอ้สรปุ
รว่มกบั   เพือ่น ๆ ในหอ้งเพือ่สรำ้งฉนัทนำมต ิ

    

13. นกัเรยีนไดฝึ้กทกัษะกำรพดูน ำเสนองำนและกำร
อภปิรำยในระหว่ำงท ำกจิกรรม 

    

14. กำรจดักำรเรยีนรูด้ว้ยกระบวนกำรอภปิรำย
ไตรต่รองท ำใหน้กัเรยีนมคีวำมกระตอืรอืรน้ในกำร
เรยีนและเกดิแจงจงูใจในกำรเรยีน 

    

15. กำรจดักำเรยีนรูด้ว้ยกระบวนกำรอภปิรำย
ไตรต่รองสง่เสรมิกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม และกำรรว่มมอื
ระหว่ำงกนั 

    

16. นกัเรยีนไดม้โีอกำสแสดงควำมคดิเหน็ของตนเอง
ระหว่ำงกำรอภปิรำยไตรต่รอง  

    

กำรวดัและประเมนิผล 
17. กำรวดัและประเมนิผลครอบคลุมทัง้ควำมรู ้
กระบวนกำร และ คณุลกัษณะ 

    

18. ใชว้ธิกีำรและเครือ่งมอืทีห่ลำกหลำยเพือ่ใหไ้ด้
ขอ้มลูในกำรประเมนิทีเ่พยีงพอ 

    

19. เปิดโอกำสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในกำรวดั และ
ประเมนิผลในกำรสอน  

    

20. มกีำรวดัและประเมนิผลอยำ่งต่อเนื่องควบคูไ่ป
กบักำรจดักำรเรยีนรู ้
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ภาคผนวก จ. 

ภาพประกอบการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการอภิปรายไตร่ตรองในหลกัสตูร 
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ภาพระหว่างการศกึษากระจา่งข้อเท็จจริง  
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การอภิปรายกลุม่ย่อย  

 

 
 

การร่วมกนัเขียนฉนัทนามตขิองห้องเรียน 
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การอภิปรายทัง้ห้องเรียน  
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ภาคผนวก ฉ 

ใบรับรองจริยธรรมในมนษุย์ 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวตัิผู้ เขียน 
 

ช่ือ-สกลุ รุจน์ ฦาชา 
วนั เดือน ปี เกิด 7 พฤษภาคม 2529 
สถานท่ีเกิด ชยัภมูิ 
วฒุิการศกึษา พ.ศ. 2546  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา  

      อ าเภอแก้งคร้อ จงัหวดัชยัภมูิ  
พ.ศ. 2551  ศกึษาศาสตร์บณัฑิต (ศษ.บ.) (เกียรนิยมอนัดบัหนึง่)   
      สาขาวิชาสงัคมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
พ.ศ. 2555  ครุศาสตร์มหาบณัฑิต (ค.ม.)   
      สาขาวิชาการสอนสงัคมศกึษา คณะครุศาสตร์  
      จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ. 2562  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ป.รด.)   
      สาขาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้  
      บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจบุนั 1515/474 ลมุพินีสวีท เพชรบรีุ-มกักะสนั แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี 
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